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Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin ilk iclası keçirildi
1961-ci ildə Yuqoslaviyada keçirilən konfransda ya
ranması elan edilən Qoşulmama Hərəkatı heç bir hərbi
bloka qoşulmayan, 120 dövlətin üzv olduğu, 17 ölkənin
və 10 beynəlxalq təşkilatın müşahidəçi statusunda çıxış
etdiyi beynəlxalq təşkilatdır.
Sevindirici haldır ki, əsas məqsədi beynəlxalq hüquqa
hörmət, dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım
etmək olan Qoşulmama Hərəkatı 60 ildən artıq fəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq, heç vaxt öz aktuallığını itirmir
və hər zaman BMT Baş Assambleyası çərçivəsində qərar
ların qəbuluna təsir baxımından əhəmiyyətli rol oynayır.
Müharibələr dövründə iki siyasi-hərbi qütb arasında qar
şıdurmaya digər dövlətlərin cəlb olunmamaları məqsədi
ilə təsis edilən Qoşulmama Hərəkatı hazırda beynəlxalq
münasibətlərin tənzimlənməsində iştirak edən mühüm
çoxtərəfli mexanizmlərdən birinə çevrilmişdir və üzvləri
arasında əməkdaşlıq forumu rolunu oynayır.
Təşkilata üzvlük 1955-ci ildə İndoneziyanın Ban
dunq şəhərində baş tutan konfrans zamanı qəbul edilmiş
“Bandunq prinsipləri” əsasında həyata keçirilir. Bunlar
BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə, əsas in
san hüquq və azadlıqlarına, dövlətlərin ərazi bütövlüyü
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və suverenliyinə, siyasi müstəqilliyinə hörmətlə yanaş
maq, bütün irqlərin və xalqların bərabərliyini tanımaq,
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq, kollektiv müdafiə
tədbirlərinin istifadəsindən çəkinmək, bütün beynəlxalq
mübahisələrin dinc, sülh yolu ilə həllinə çalışmaqdır.
Qoşulmama Hərəkatı BMT Mənzil qərargahında
yerləşən Əlaqələndirici Büro vasitəsilə təşkilatın sədri
və üzv dövlətlərin nümayəndəlikləri tərəfindən idarə olu
nur. Hərəkata sədrlik müxtəlif regional qruplardan olan
dövlətlər arasında üç ildən bir rotasiya edilir. Müvafiq re
gional qrupdan namizədliyi təqdim edilmiş dövlət təşki
latın sammiti vaxtı bütün üzv dövlətlərin razılığı ilə sədr
seçilir. Sədr olan dövlət sədrlik müddətinin əvvəlində
zirvə görüşünə, sonuncu ilində isə Nazirlər iclasına ev
sahibliyi edir. Bundan əlavə, sədr olan dövlət BMT yanın
da daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə Hərəkatın Bürosuna
rəhbərliyi və sədrliklə bağlı digər vəzifələri həyata keçirir.
Qoşulmama Hərəkatı üzv dövlətlərin BMT Təhlü
kəsizlik Şurasındakı vacib orqanlardan biri olmaqla
Şuranın mövqelərinin təmin edilməsinə xidmət göstərir.
Hərəkatın fəaliyyəti Təhlükəsizlik Şurasının Əlaqələndiri
ci Bürosu vasitəsilə tənzimlənir.

TƏDBİR
Öz xarici siyasətində heç bir
hərbi alyansa qoşulmayan və
bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq
münasibətlərini inkişaf etdirmə
yə yönəlmiş xarici siyasət kursu
istiqamətini seçmiş Azərbaycan
Respublikası əvvəl müşahidəçi
statusunda olduğu Qoşulmama
Hərəkatının 2011-ci ildən tamhü
quqlu üzvüdür. Ölkəmiz 2011-ci
ildə Balidə keçirilmiş XVI Nazirlər
Konfransında hərəkata qoşulub.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təşkilat çərçivəsində üzv dövlətlər
tərəfindən birmənalı şəkildə tanı
nıb və ölkəmizin haqlı mövqeyi
təşkilat çərçivəsində daim beynəl
xalq səviyyədə dəstəklənib.
Azərbaycan hər zaman Qoşul
mama Hərəkatının müxtəlif səviy
yəli iclas və konfranslarında iştirak
etmək və üzv ölkələrlə ikitərəfli
münasibətlərini sıxlaşdırmaqla bu
qurumun məqsəd və prinsipləri
nə öz töhfəsini verir. Hərəkata üzv
olduğumuz qısa müddət ərzində
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi barədə bey
nəlxalq ictimaiyyətin geniş dairələ
rində məlumatlılıq daha da artmış
oldu və təşkilatın daxili prosedur
və sənədlərində problemin ölkə
mizin ərazi bütövlüyü çərçivəsin
də həllinə davamlı olaraq dəstək
göstərildi. Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatının ruhuna və prinsipləri

nə daim sadiqlik nümayiş etdirir və
heç bir hərbi bloka qoşulmadan bü
tün dövlətlərlə əməkdaşlıq müna
sibətlərini inkişaf etdirməyə yönəl
miş tarazlı siyasət həyata keçirir.
2018-ci il aprelin 5-də prosedu
ra uyğun olaraq Bakıda “Davamlı
inkişaf naminə beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyin təşviq edilməsi”
mövzusunda Qoşulmama Hərəka
tının Nazirlər Konfransı keçirildi.
Məhz Qoşulmama Hərəkatı
tərəfindən ölkəmizə olan etimadın
və dövlətimizin artan nüfuzunun
göstəricisidir ki, Azərbaycanın
bu təşkilata sədrliyi qısa müddət
ərzində üzv dövlətlər tərəfindən
yekdilliklə dəstəkləndi və 2019cu il oktyabrın 25-də ölkəmizdə
Qoşulmama Hərəkatı üzvlərinin
dövlət və hökumət başçılarının
XVIII Zirvə Görüşü keçirildi. Bu
Zirvə Görüşündə 60-a yaxın ölkə
nin dövlət və hökumət başçıları,
həmçinin 150-dən artıq ölkənin və
beynəlxalq təşkilatın nümayəndə
ləri iştirak etdilər.
2021-ci il noyabrın 28-də İspa
niyanın paytaxtı Madrid şəhərin
də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
təşəbbüsünə uyğun olaraq Qo
şulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin təsis iclası keçirildi.
50-yə yaxın ölkədən 200-ə qədər
nümayəndənin iştirak etdiyi təsis

iclasını giriş sözü ilə açan Azər
baycan Milli Məclisinin sədri Sahi
bə Qafarova bildirdi ki, biz bu gün
60 il ərzində araşdırılmamış qalan
bir ölçünün - üzv ölkələr arasında
əməkdaşlığın parlament ölçüsü
nün əsasını qoyuruq. Spiker qeyd
etdi ki, bütün xalqların dinc yanaşı
yaşamasına və davamlı inkişa
fına töhfə məqsədi ilə yaradılan
Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq
ictimaiyyətin həmfik
 ir üzvlərinin
birləşməsinə və üzv dövlətlərin sa
yına görə dünyada ikinci ən böyük
təsisatdır. Ayrı-seçkiliyin, irqçiliyin
və ksenofobiyanın, beynəlxalq hü
quqa etinasızlıqla müşayiət olunan
siyasi gərginlik və böhranların art
ması, hələ də davam edən COVID19 pandemiyası və onun sosial-iq
tisadi mühitə mənfi təsirləri, iqlim
dəyişikliyi və digər qlobal miqyaslı
çağırışlar bütün dünyada səylə
rin multikulturalizm, beynəlxalq
əməkdaşlıq və həmrəylik ruhunda
səfərbər olunmasını zəruri edir.
Həmin çıxışında Sahibə Qafa
rova COVID-19 pandemiyasına
qarşı mübarizə sahəsində Qoşul
mama Hərəkatı adından qurumun
sədri, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi uğurlu qlobal təşəbbüs
ləri xatırlatdı və bu təşəbbüslə
rin beynəlxalq aləmdə rəğbət və
dəstək qazandığını qeyd etdi. Milli
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TƏDBİR
Məclisin sədri Qoşulmama Hə
rəkatına üzv dövlətlərin üzvlük
prinsip və dəyərlərini möhkəm
ləndirməsinin və təşviq etməsinin
zəruriliyini vurğuladı.
Təşkilatın 2019-cu il oktyabrın
25-26-da Bakıda keçirilmiş zirvə
toplantısında dövlət və hökumət
başçıları Qoşulmama Hərəkatına
üzv dövlətlərin parlamentariləri ilə
qarşılıqlı fəaliyyəti və əməkdaşlığı
genişləndirmək və dərinləşdirmək
barədə qərar qəbul etdilər. Azərbay
can sədrliyi dövründə Hərəkatın
fundamental prinsiplərinə tam və
səmərəli riayət olunmasında parla
mentarilərin mühüm rol oynaya bi
ləcəyini qəbul edərək, Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdi.
Elə həmin tədbirdə Qoşulmama Hə
rəkatı Parlament Şəbəkəsinin növ
bəti toplantısının Bakıda keçiriləcəyi
qərara alındı və Parlament Şəbəkə
sinin təsis olunmasına dair Madrid
Bəyannaməsi qəbul olundu.
Azərbaycanda bəşəriyyəti daim
narahat edən problemlərlə əlaqə
dar beynəlxalq konfransların təşkil
olunması, mədəniyyətlərarası si

yasi dialoqları ehtiva edən, iqtisadi
əməkdaşlığa rəvac verən forum
ların keçirilməsi, mötəbər toplan
tılara ev sahibliyi edilməsi ənənə
halını alıb.
İyunun 30-da Bakıda Hey
dər Əliyev Mərkəzində keçirilən
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün
və dayanıqlı inkişafın təşviqində
milli parlamentlərin rolunun güc
ləndirilməsi” mövzusunda Bakı
Konfransı bunlardan biri oldu.
Konfrans Azərbaycanın beynəlxalq
arenada öz mövqeyini möhkəm
ləndirərək nüfuz qazanmış və söz
sahibinə çevrilmiş güclü ölkə oldu
ğunu bir daha sübut etdi. Yüksək
səviyyədə keçən tədbir Azərbay
canın uzun illər beynəlxalq müstə
vidə dayanıqlı və etibarlı tərəfdaş
qismində çıxış etməsinin, Prezi
dent İlham Əliyevin Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi bütün üzv
ölkələrin maraqlarını, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərini
müdafiə edərək böyük etimad qa
zanmasının dünya ölkələri tərəfin
dən müsbət qarşılandığının göstə
ricisi kimi dəyərləndirilə bilər.
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Maraqlı və səmərəli müzakirə
lərlə yadda qalan Bakı Konfransına
40-dan çox ölkənin parlament nü
mayəndə heyətləri və 9 beynəlxalq
parlament təşkilatının təmsilçiləri
qatılmışdı. Hazırda Azərbaycanın
rəhbərlik etdiyi Qoşulmama Hərə
katı dünyada BMT-dən sonra ikin
ci ən böyük beynəlxalq təsisatdır
və Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü
ilə təsis edilən Parlament Şəbəkəsi
heç şübhəsiz təşkilatın işini daha
da intensivləşdirib, daxili müza
kirələri və qərarların qəbulunu
sürətləndirərək bəşəriyyəti təhdid
edən çağırışların həlli istiqamətin
də önəmli addımlar atır.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev konfrans
da iştirak etdi. Dövlət başçısının
çıxışında Azərbaycanın Qoşul
mama Hərəkatına üzv olduğu və
fəaliyyət göstərdiyi ilk gündən
etibarən həmrəylik, qarşılıqlı dəs
tək və “Bandunq prinsipləri”nin
təşviqinə töhfə verdiyini xüsusilə
vurğulaması Azərbaycanın dünya
da qəbul olunan norma və prin
siplərə necə hörmətlə yanaşdığını
göstərdi.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin
hamınızı görməyə çox şadam. Ümid
varam ki, şəhərimizdə yaxşı vaxt
keçirəcəksiniz.
Bu gün zənnimcə Qoşulma
ma Hərəkatının tarixində vacib bir
tədbir keçirilir. Burada - Bakıda biz
Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsini yaradırıq. Həmrəylik və
qarşılıqlı dəstəyin gücləndirilməsi
istiqamətində əlavə bir addım olan
Azərbaycanın bu təşəbbüsünü dəs
təklədiyinə görə Qoşulmama Hərəka
tına üzv olan dövlətlərə minnətdarlı
ğımı bildirirəm.
Azərbaycan parlamentinin səkkiz
il ərzində sabiq bir üzvü olaraq, sizin
sabiq həmkarınız olaraq mən parla
ment diplomatiyasının və parlament
lərarası münasibətlərin necə əhə
miyyət kəsb etdiyini yaxşı bilirəm.
Əminəm ki, parlament şəbəkəmiz
təkcə ölkələrimiz arasında həmrəyli
yə töhfə verməyəcək, eyni zamanda,
dünyanın müxtəlif parlament təşki
latları ilə sıx iş münasibətləri quracaq.

Qoşulmama Hərəkatı Birləşmiş
Millətlər Təşkilatından sonra ikin
ci ən böyük beynəlxalq təsisatdır
və əlbəttə ki, biz hamımız səsimi
zin dünya miqyasında eşidilməsini
istəyirik. Parlament Şəbəkəsi bizim
təkcə irəli sürdüyümüz və dəstəyinizi
qazandığımız yeganə təşəbbüs deyil.
Digər vacib bir təşəbbüs gənclər şəbə
kəsidir. Növbəti ay burada - Bakıda
başqa önəmli bir tədbir - Qoşulmama
Hərəkatının Gənclər Sammiti keçiri
ləcəkdir. Bunlar Qoşulmama Hərəka
tının institusional inkişafı üçün atıl
mış addımlardır və hesab edirəm ki,
bu istiqamətdə praktiki addımların
atılması üçün vaxt yetişib. Azərbay
canın irəli sürdüyü və üzv dövlətlər
tərəfindən dəstəklənmiş digər bir
təşəbbüs Nyu-Yorkda Qoşulmama
Hərəkatının Dəstək Ofisinin yaradıl
masıdır.
Hesab edirəm ki, indi institu
sional inkişaf istiqamətində daha çox
addımların atılması üçün düzgün
vaxtdır və bu da öz növbəsində bizə
beynəlxalq arenada maraqlarımızı
qorumağa və əlbəttə ki, ölkələrimiz

arasında həmrəyliyin gücləndirilmə
sinə kömək edəcək.
Azərbaycan Qoşulmama Hərə
katının nisbətən yeni üzvüdür. Biz
Qoşulmama Hərəkatı ailəsinə 2011-ci
ildə qoşulduq və fəaliyyətimizin ilk
günlərindən bəri həmrəylik, qarşılıqlı
dəstək və “Bandunq prinsipləri”nin
təşviqinə töhfəmizi verməyə çalış
mışıq. Biz “Bandunq prinsipləri” ilə
tamamilə razıyıq və bu prinsipləri
ölkələr arasında əməkdaşlıq və qarşı
lıqlı fəaliyyət üçün yeganə əsas kimi
qəbul edirik. Ərazi bütövlüyü, suve
renlik, müstəqillik, bir-birinin işlərinə
müdaxilə etməmək - bu prinsiplər
bütün ölkələr tərəfindən qorunub
saxlanılsaydı, heç bir müharibə, mü
naqişə və ədalətsizlik olmazdı.
Fəaliyyətimizin ilk günlərindən
Azərbaycan Qoşulmama Hərəka
tının bütün təşəbbüslərinə çox fəal
cəlb olunmuşdur. Hesab edirəm
ki, Qoşulmama Hərəkatına sədrlik
etmək üçün Azərbaycanın namizəd
liyinin yekdil şəkildə dəstəklənməsi
nin də əsas səbəbi bu idi. 120 ölkənin
bu möhtəşəm yekdil dəstəyi 2016-cı
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ildə nümayiş etdirilmiş və 2019-cu
ildə Bakıda biz Qoşulmama Hərəka
tının Zirvə toplantısını təşkil edərək
müvəffəqiyyətlə keçirdik və 20192022-ci illərə qədər sədrliyi üzərimizə
götürdük. Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyimizin yenə də 120 ölkənin
yekdil qərarı ilə 2023-cü ilin axırına
kimi uzadılmasını ölkəmizə böyük
bir hörmət və fəaliyyətimizin qiy
mətləndirilməsi əlaməti kimi qəbul
edirik. Biz buna görə sizə çox minnət
darıq. Sizin dəstəyinizi doğrultmaq
və bunun düzgün seçim olduğunu
nümayiş etdirmək üçün əlimizdən
gələni edəcəyik.
Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi
miz COVID-19 ilə üst-üstə düşdü və
Azərbaycan beynəlxalq arenada bu
xəstəliklə mübarizədə öz rolunu fəal
oynayan ölkələrdən biri idi. Biz Qo
şulmama Hərəkatının onlayn Zirvə
toplantısının keçirilməsi təşəbbüsü
ilə çıxış etdik, onu 2020-ci ilin may
ayında keçirdik və bu, pandemiya
ilə mübarizə ilə bağlı yaxşılaşmada
səylərimizin Qoşulmama Hərəkatı
na üzv dövlətlər tərəfindən səfərbər
edilməsi üçün ilkin addımlardan biri
idi. Bunun nəticəsində biz 2020-ci
ilin dekabr ayında uğurla keçirilmiş,
COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edil
miş BMT Baş Assambleyasının xüsusi
sessiyasının çağırılması ilə bağlı üzv
dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş
təşəbbüsü irəli sürdük. Bizim səyləri
miz təkcə həmrəyliyin gücləndirilmə
si və dəstəyin təmin edilməsinə yö
nəlməmişdir, eyni zamanda, ölkələrə
dəstək, tibbi və humanitar yardımla
bağlı bizim məlumat bazasından
istifadə etməyə başlamış Ümumdün
ya Səhiyyə Təşkilatı üçün də faydalı
oldu.
Beləliklə, üzv dövlətlərdə yaratdı
ğımız məlumat bazası bu pandemi
ya ilə və gələcəkdə baş qaldıra bilən
istənilən digər xəstəliklə mübarizədə
çox faydalı idi və faydalı olmağa
davam edir. Biz 80-dən çox ölkəyə
maliyyə və humanitar yardımı təmin
etmişik. Həmçinin biz Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ

dolları məbləğində ianə etmişik və bu
vəsaitin yarısı Qoşulmama Hərəkatı
na üzv dövlətlərə birbaşa ayrılmışdır.
Beləliklə, COVID-19 ilə mübarizə
yə yanaşmamızla bağlı səylərimiz,
zənnimcə, çox mühüm qlobal təsirə
malik olmuşdur. Çünki biz peyvənd
millətçiliyinə qarşı açıq şəkildə etira
zını bildirən ölkələrdən biri idik.
Hamımızın xatirindədir ki, pande
miyanın ilk günləri və aylarında bəzi
zəngin ölkələr onlara lazım olduğun
dan ola bilsin üç və ya dörd dəfə çox
peyvəndləri tədarük edir və bununla
da digər ölkələri peyvəndlərə çıxış
dan məhrum edirdi. Biz hamımız
digər ölkələrin çıxılmaz vəziyyətdə
olduğu bir vaxtda zəngin ölkələrin
peyvəndlərin mütləq əksəriyyətindən
istifadə etdiyinin şahidi olduq. Buna
görə də bizim peyvənd millətçiliyinə
qarşı mübarizəmiz Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı tərəfindən də dəstəklənmiş
dir. Hesab edirəm ki, bu da vaksinlə
rin ədalətli paylanılmasına mühüm
təsir göstərmişdir.
Başqa sözlə, Azərbaycan həmişə
regional mövzular və qlobal məsə
lələrlə bağlı öz mövqeyini nümayiş
etdirirdi və əlbəttə ki, Qoşulmama
Hərəkatının sədri olaraq biz ədalət
sizliyə, beynəlxalq hüququn pozul
masına, müxtəlif münaqişələrə qarşı
sərgilənən selektiv yanaşmaya və
ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə apar
mağa davam edəcəyik. Biz həmçinin
Qoşulmama Hərəkatının üzv döv
lətlərinin böyük dəstəyinin də şahidi
olduq. Qeyd etdiyim kimi, Qoşulma
ma Hərəkatına sədrliyin verilməsi və
sonra da onun uzadılması ilə bağlı
yekdil qərar ölkələrin Azərbaycana
olan münasibətini aydın nümayiş
etdirirdi.
Şahidi olduğumuz digər vacib bir
həmrəylik əlaməti Ermənistan tərə
findən təqribən 30 illik işğaldan sonra
torpaqlarımızın azad edilməsi zama
nı ölkəmizin yaşadığı ən çətin dövrə
təsadüf etdi. Biz öz torpağımızda
savaşırdıq, biz ədaləti bərpa edirdik,
beynəlxalq hüququ bərpa edirdik.
Lakin əfsuslar olsun ki, bəzi ölkələr
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bizə qarşı kampaniyaya - qarayax
ma, böhtan və şantaj kampaniyasına
başladılar.
Təəssüflər olsun ki, bu, sadəcə,
şifahi kampaniya və ya ictimai itti
hamlar deyildi. Bəzi ölkələr bizim bu
haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsiz
lik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd
etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qo
şulmama Hərəkatında təmsil olunan
dostlarımız anti-Azərbaycan ma
hiyyətli bəyanatı blokladılar, Azər
baycana qarşı ittihamı blokladılar və
bununla da ermənipərəst qlobal qüv
vələrin Azərbaycana qarşı hücumuna
mane oldular. Biz bu həmrəyliyə görə
sizə minnətdarıq.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki,
biz ədaləti bərpa edirdik. Azərbay
can dünyada ən böyük ədalətsizliklə
üzləşmiş ölkələrdən biri idi. Ərazimi
zin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən
işğal edilməsi etnik təmizləmə ilə
nəticələndi. Bir milyon azərbaycanlı
qaçqın və məcburi köçkün vəziy
yətinə düşdü. Bizim tarixi və dini
irsimiz erməni işğalçıları tərəfindən
yer üzündən silinib. Bu gün azad
olunmuş ərazilərə səfər edənlər bu
barbarlığın və vandalizmin şahidi ola
bilərlər. Məscidlərimizin təhqiri, mə
dəni və dini abidələrimizin dağıdıl
ması - bunlar faktlardır və bunu heç
kəs görməzdən gələ bilməz. Ermə
nipərəst qüvvələr nə qədər də bunu
görməzdən gəlməyə çalışsalar da,
buna müvəffəq ola bilmirlər. Çünki
artıq minlərlə, bəlkə on minlərlə in
san, o cümlədən xarici qonaqlar, siya
sətçilər, parlament sədrləri və üzvləri,
jurnalistlər, ekspertlər, sıravi insanlar
azad edilmiş ərazilərə səfər ediblər.
Biz bu münaqişəyə son qoyduq,
ədalət və beynəlxalq hüququ bərpa
etdik. 2019-cu ildə Bakıda Qoşulma
ma Hərəkatının Zirvə toplantısın
dakı çıxışımda qeyd etmişdim ki,
biz ədaləti və beynəlxalq hüququ
müdafiə edəcəyik. Biz bunları bərpa
edə bilməməyin, başqalarından asılı
olmağın nə olduğunu yaxşı bilirdik.
Biz uzun illər - təqribən 30 il ərzin
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də bunu gözləyirdik. Gözləyirdik ki,
beynəlxalq ictimaiyyət ədalətsizliyə
və işğala son qoyulmasına yardım
edəcək. Bu məqsədlə ATƏT 1992-ci
ildə Minsk qrupunu təsis etdi və o,
bu münaqişənin həll yolunu tapma
lı idi, yəni işğala son qoyulmalı idi.
Əksinə, Minsk qrupu bu münaqişə
nin əbədi olmasını istəyənlərin əlində
alətə çevrildi.
Bu gün Azərbaycanın münaqişəni
həll etməsindən, işğala son qoyma
sından, özünün ərazi bütövlüyünü
hərbi-siyasi yollarla bərpa etməsin
dən sonra Minsk qrupuna ehtiyac
yoxdur. Biz Minsk qrupuna artıq
“əlvida” demişik. Təəssüflər olsun ki,
Ermənistan və digərləri onu həyata
qaytarmağa çalışır. Lakin bu, müm
künsüzdür. O, artıq ölüb. İşğaldan
əziyyət çəkmiş ölkə kimi biz bunu
açıq şəkildə bəyan edirik. Düşünü
rəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə
bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki
qeyri-məhsuldardır, eyni zamanda,
regionda mümkün sülhün bərqərar
olması üçün dağıdıcı təsirə malikdir.
2020-ci il noyabrın 10-da 44 gün
sürən Vətən müharibəsi nəticəsində
Ermənistan kapitulyasiya etməyə və
məğlubiyyətini etiraf etməyə məcbur
oldu. Daha sonra döyüş meydanında
azad edilməmiş digər rayonlardan
çıxmağa məcbur edildi. Bunu etmə
yə bizə, sadəcə, 44 gün kifayət etdi.
Ancaq biz bunu 30 ilə yaxın gözlə
dik. İşğal illəri dövründə müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edərkən
mən Ermənistana qarşı sanksiyala
rın tətbiqinə çağırırdım. Deyirdim ki,
bu problemin dinc həllinin yeganə
yolu Ermənistana qarşı sanksiyaların
tətbiqidir. O sanksiyalar ki, səmərəli
olacaq və onların iqtisadiyyatına sar
sıdıcı təsir göstərəcək. Əfsuslar olsun
ki, heç bir sanksiya tətbiq edilmədi
və əksinə, Ermənistan Azərbaycanla
müqayisədə bəzi ermənipərəst siya
sətçilərdən getdikcə daha çox dəstək
alırdı.
Gördüyümüz kimi, Minsk qru
punun fəaliyyətinin yeganə məqsədi
münaqişəni dondurmaq və torpaqla

rımızı əbədi işğal altında saxlamaq
dan ibarət idi. Biz həmin siyasətə
son qoyduq, güc və siyasi müdriklik
sayəsində torpaqlarımızı azad etdik.
Deyə bilərəm ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə bağlı
vəziyyət təkcə regional deyil, qlobal
məsələdir. Çünki bu, təkcə beynəl
xalq hüququn təməl prinsiplərinin
tam pozulması deyil, həm də BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə
lərinin kobud pozulması və onlara
məhəl qoyulmaması halı idi. 1993-cü
ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qət
namə qəbul etmişdir ki, orada erməni
qoşunlarının bizim ərazimizdən
dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılma
sı tələb edilirdi. Sual olunur ki, niyə
bu qətnamələr icra edilmədi? Buna
cavab verə bilən yoxdur və ya cavab
vermək istəmir. Növbəti sual ondan
ibarətdir ki, niyə BMT Təhlükəsiz
lik Şurasının bəzi qətnamələri bir
neçə gün içərisində icra olunur, bizə
gəldikdə isə onlar 28 il ərzində kağız
üzərində qalır? Əgər cəsur azərbay
canlı hərbçilər torpaqlarımızı azad
etməsə idi, həmin qətnamələr yəqin
ki, daha 28 il ərzində kağız üzərində
qalacaqdı.
Bu, BMT-nin və onun Təhlükə
sizlik Şurası çərçivəsində islahatların
aparılması məsələsini gündəmə gəti
rir. Çünki qətnamələr icra edilmirsə,
onları qəbul etməyin nə mənası var?
Biz islahatların tərəfdarıyıq və
hesab edirəm ki, bu, Qoşulmama Hə
rəkatının dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində müzakirə olunmalı və
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətna
mələrinin siyasi üstünlük əsasında
icra edilməsinə son qoyulmalıdır.
Ümumilikdə, hər kəsə məlumdur
ki, Qoşulmama Hərəkatı dünya
da BMT-dən sonra ikinci ən böyük
beynəlxalq təsisatdır. Hesab edirəm
ki, biz səylərimizi səfərbər edərək
potensialı və həmrəyliyi gücləndir
məli, vahid mövqedən çıxış etməli
yik. Bilirəm ki, bəzi üzvlər arasında
müəyyən problemlər var. Düşünü
rəm ki, Qoşulmama Hərəkatı həmin
problemlərin həlli yolunu tapmaq

üçün platforma ola bilər, həmçinin
ölkələrimizin maraqlarının müdafiəsi
üçün platforma rolunu oynaya bilər.
Çünki Qoşulmama Hərəkatının bir
çox üzvü oxşar tarix və problemlərə
malikdir. Bir çox hallarda ədalətsiz
liklə üzləşib və öz milli maraqlarını
müdafiə etməyə çalışır. Biz bunu
birlikdə edə bilərik və bunu daha
səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun
tərəfdarıyıq.
Beləliklə, Azərbaycanın Qoşulma
ma Hərəkatının sədri qismində irəli
sürdüyü təşəbbüslər həmrəyliyi və
qarşılıqlı dəstəyi möhkəmləndirmə
yə, təsisatımızın institusional inkişa
fına və bəlkə də müəyyən mərhələdə
onun təşkilata çevrilməsinə yönəlib.
Bilirəm ki, Qoşulmama Hərəkatının
tarixində bununla bağlı müzakirələr
olub və bəlkə də bu müzakirələri ye
nidən başlamağın vaxtı çatıb. Çünki
bu gün biz dünyada qlobal qütbləş
mənin, müharibənin, münaqişənin,
proqnozlaşdırıla bilinməyən vəziy
yətin, ərzaq, enerji və humanitar böh
ranların şahidi oluruq. Hesab edirəm
ki, Qoşulmama Hərəkatı təkcə ölkələr
üçün maraqlarını müdafiə etmək və
bir-birini dəstəkləmək platforması
deyil, beynəlxalq arenada daha fəal
rol oynamaq üçün platforma da ola
bilər. Azərbaycan olaraq biz bunu
görmək arzusundayıq və ümid edi
rəm ki, bizim hörmətli qonaqlarımız Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin
parlamentlərinin nümayəndələri bu
işə töhfə verəcək və əlbəttə ki, mən də
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin
dövlət və hökumət başçıları ilə məslə
hətləşmələrimi davam etdirəcəyəm.
Əziz dostlar, bizimlə olduğunuza
görə sizə təşəkkür edirəm. Ənənəvi
Azərbaycan qonaqpərvərliyini gös
tərmək üçün əlimizdən gələni edə
cəyik. Ümid edirəm ki, bu konfrans
təkcə çox məhsuldar deyil, həm də
ünsiyyət və sıx təmasların qurulması
baxımından da yaxşı fürsət olacaqdır.
Nəticədə isə biz həmrəylik, qarşılıqlı
dəstək və təsisatlarımızın gücləndiril
məsində tərəqqinin şahidi olacağıq.
Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
Sahibə xanım Qafarovanın çıxışı

Zati-aliləri, möhtərəm cənab
Prezident!
Hörmətli parlament üzvləri,
hörmətli qonaqlar, xanımlar və
cənablar!
Bu gün Qoşulmama Hərəka
tının Parlament Şəbəkəsinin Bakı
Konfransında sizləri salamlamaq
dan böyük məmnunluq və şərəf
duyuram.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, zati-aliləri cənab İlham
Əliyevin bu gün bizimlə birlikdə
olması bizim üçün böyük şərəfdir.
Mən bütün iştirakçılar adından
Qoşulmama Hərəkatının Parla
ment Şəbəkəsinin yaradılması ilə
bağlı nəcib təşəbbüsünə görə zatialiləri cənab Prezidentə dərin min
nətdarlığımızı bildirmək istəyirəm.
Cənab Prezidentin bu gün Bakı
Konfransındakı ruhlandırıcı çıxışı
onun Qoşulmama Hərəkatının
sədri qismində çoxölçülü əmək
daşlıq vasitəsilə Hərəkat daxilində
birliyin gücləndirilməsinə dair sar
sılmaz öhdəliyinin sübutudur.
Hörmətli iştirakçılar!
Qoşulmama Hərəkatının Ba
kıda keçirilmiş 18-ci Zirvə Top
lantısında dövlət və hökumət
başçıları Qoşulmama Hərəkatının

parlamentariləri arasında qarşılıqlı
fəaliyyətin və əməkdaşlığın geniş
ləndirilməsi və dərinləşdirilməsi
barədə qərar qəbul etmişdirlər.
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təşəbbüsünə uy
ğun olaraq, biz ötən ilin noyabr
ayında Madriddə Parlamentləra
rası İttifaqın 143-cü Assambleyası
çərçivəsində keçirdiyimiz tədbirdə
Qoşulmama Hərəkatının Parla
ment Şəbəkəsini yaratdıq.
Bu gün Bakı Konfransında Qo
şulmama Hərəkatının üzvü olan
40-dan çox dövlətin parlamentləri
və 8 beynəlxalq parlament təşkilatı
təmsil olunur. Biz bunu üzv döv
lətlərin parlament əməkdaşlığına
verdiyi önəmin bariz təzahürü
kimi qiymətləndiririk. Konfrans
həmçinin Şəbəkənin qlobal par
lament diplomatiyasında gələcək
fəal iştirakına olan ümidlərimizi və
inamımızı artırır.
Hörmətli iştirakçılar!
Bakı Konfransı, həqiqətən də,
əlamətdar hadisə olacaqdır. Biz
konfrans çərçivəsində Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin İş
Qaydaları haqqında Nizamnamə
sini, həmçinin onun rəsmi loqosu
nu və bayrağını qəbul edəcəyik.
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Eyni zamanda, biz qarşıdakı üç il
ərzində Şəbəkəyə rəhbərlik edəcək
sədri və sədr müavinlərini seçəcə
yik.
Bakı Konfransının digər diqqə
təlayiq cəhəti bundan ibarətdir ki,
Azərbaycan tərəfinin məqsədyönlü
təşəbbüsü ilə bu konfrans iyunun
30-da - Beynəlxalq Parlamentarizm
Günündə təşkil olunmuşdur. Für
sətdən istifadə edərək, sizlərin hər
birinizi bu təntənəli gün münasibə
tilə təbrik edirəm. Mən həmçinin
əmin olduğumu bildirmək istəyi
rəm ki, Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsi öz fəaliyyəti ilə
qlobal miqyasda parlamentlərarası
əməkdaşlığın inkişafına töhfə verə
cəkdir.
Xanımlar və cənablar!
Biz Azərbaycanın sədrliyi ilə
Qoşulmama Hərəkatının pandemi
yanın mənfi nəticələrinin aradan
qaldırılması, eləcə də pandemiya
dan sonra qlobal bərpa üzrə təşəb
büslərindən xəbərdarıq. Qoşulma
ma Hərəkatının parlamentlərinin
bu təşəbbüslərə kollektiv dəstəyi
Madrid Bəyannaməsində öz əksi
ni tapmışdır və bu gün də qəbul
edəcəyimiz Bakı Bəyannaməsində
təkrarlanacaqdır.

TƏDBİR

Hörmətli həmkarlar!
Bu gün dünya davam edən
pandemiya, silahlı münaqişələr,
iqlim dəyişikliyi və bir çox digər
çağırışlar fonunda qlobal təhlükə
sizlik və inkişaf arxitekturasının
çox güclü və çox ciddi tərəddüd
lər yaşadığı böyük transformasiya
dövründən keçir. Bu, sülh, təhlü
kəsizlik və davamlı inkişafın təmin
olunmasında Qoşulmama Hərəka
tının əsas ideallarının və oynadığı
əhəmiyyətli rolun öz aktuallığını
davam etdirdiyini bir daha təsdiq
edir. Parlament diplomatiyası xü
susən çoxtərəfliliyin və beynəlxalq
əməkdaşlığın qorunub saxlan
masının hər zamankından daha
vacib olduğu hazırkı beynəlxalq
çətinliklər kontekstində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki,
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkə
lərin parlamentariləri Hərəkatın
prinsiplərinin təşviqində aşkar rol
oynaya bilərlər.
Çoxtərəfliliyin təşviqi üçün əla
və alət olan Qoşulmama Hərəkatı

nın Parlament Şəbəkəsi, şübhəsiz
ki, Hərəkata üzv ölkələrin əhalisi
arasında Hərəkatın dəyərlərinin
daha geniş şəkildə təbliğ olunma
sına və inkişaf etdirilməsinə kö
mək edəcəkdir. Şəbəkə həmçinin
parlamentarilərin üzv dövlətləri
narahat edən məsələlərin həllinə
töhfə verməsinə imkan yaradacaq
dır. Parlament Şəbəkəmiz Hərə
katın ideallarının təşviqində üzv
dövlətlərin icra hakimiyyətləri ilə
birlikdə səy göstərəcəkdir.
Xanımlar və cənablar!
Fürsətdən istifadə edərək, bu
gün qəbul etməyi planlaşdırdığımız
yekun sənədlərin layihəsinin ha
zırlanması prosesində konstruktiv
fəaliyyətlərinə görə üzv dövlətlərin
parlamentlərinə dərin minnətdarlı
ğımı bildirmək istəyirəm.
Mən inanıram ki, onların birgə
mənəvi gücü və töhfələri sayəsində
gələcək nəsillər Qoşulmama Hə
rəkatının parlamentarilərinin bir
araya gələrək, BMT-yə üzv ölkələrin
üçdə ikisini birləşdirən və 61 ildir

mövcud olan Hərəkatın Parlament
Şəbəkəsinin təsisatlandırılması isti
qamətində ilk, çox mühüm addım
olan əlamətdar Bakı Konfransını
həmişə xatırlayacaqlar.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki,
Azərbaycan tərəfi 120 üzv dövlə
tin parlamentarilərini birləşdirən
Qoşulmama Hərəkatının Parla
ment Şəbəkəsinin bütün üzvlərin
maraqlarına cavab verəcək şəkildə
qurulması üçün bütün mövcud
mexanizmlərdən və imkanlardan
istifadə etmişdir. Bununla yanaşı,
vurğulamaq istərdim ki, bu, davam
edən prosesdir və mən bütün Qo
şulmama Hərəkatına üzv dövlətlə
rin parlamentlərini bu institusional
strukturun gələcək təkamülündə
və inkişafında fəal iştiraka dəvət
edirəm.
Hörmətli iştirakçılar!
Yekunda sizləri Bakıda bir daha
salamlamaqla yanaşı, sizlərə uğurlu
müzakirələr və Azərbaycanda vaxtı
nızı yaxşı keçirməyi arzulayıram.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
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TƏDBİR

Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin
Bakı Konfransı toplantı iştirakçılarının gözü ilə

Vanesa Yunes Montero Lopez
Venesuela Milli Assambleyasının
vitse-prezidenti

Abdel Vahab Abdel Razeq
Misir Ərəb Respublikası
Senatının sədri

Məhəmməd Sadiq Sancrani
Pakistan İslam Respublikası
Senatının sədri

Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin yaranması tarixi bir ha
disədir. Çünki burada üzv ölkələrin
parlamentlərinin fəaliyyəti barədə
faydalı fikir mübadilələri aparırıq.
Düşünürəm ki, bu platformada biz
çoxtərəflilik prinsiplərini və dəyər
ləri daha da irəli apara biləcəyik.
Belə bir Şəbəkənin yaranması Ve
nesuela üçün mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Venesuela təmsilçisi kimi
Azərbaycanda olmaq isə mənim
üçün böyük şərəfdir.

Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı Konfransında
iştirakımıza çox şadıq. Konfrans
bütün dünyada sülh və parlament
lər arasında əməkdaşlıq baxımın
dan böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Düşünürəm ki, toplantı əlaqələrin
inkişafında irəliyə doğru mühüm
addımdır.

Qardaş Azərbaycanda olmaqdan
çox məmnunam. Pakistanla Azər
baycan arasında yüksək səviyyəli
və çoxşaxəli əlaqələr mövcuddur.
Qardaş ölkənin Prezidenti İlham
Əliyevin müdrik siyasəti nəticə
sində və onun rəhbərliyi altında
Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin konfransı Bakıda ke
çirilir. Düşünürəm ki, bu toplantı
üzv ölkələr arasında mövcud olan
parlament birliyinin daha da dərin
ləşməsinə müsbət təsir göstərəcək.

Dato Hacı Mohd Rəşid bin Hasnon
Malayziya parlamenti Nümayəndələr
Palatasının sədr müavini
Bu konfrans par
lamentarilər arasında
şəbəkələşməyə və Qo
şulmama Hərəkatına
üzv ölkələrin siyasətinə
mühüm töhfə verəcək.
Biz ölkələr arasında mü
naqişə olmasını istəmirik,
sülh yaratmaq istəyirik.
Ümidvarıq ki, parlament
üzvləri kollektiv şəkildə
Qoşulmama Hərəkatının
fəaliyyətinə əlavə dəstək verəcəklər.

10 | MİLLİ MƏCLİS İYUN-İYUL, 2022

Adel Al-Asoomi
Ərəb parlamentinin prezidenti
Qoşulmama Hərəka
tının Parlament Şəbəkə
sinin Bakı Konfransının
gözəl təşkilatçılığına
görə Azərbaycan höku
mətinə minnətdarıq və
dost ölkənin bu quru
mun fəaliyyətinə dəstə
yini ürəkdən alqışlayırıq.
Hesab edirəm ki, Bakı
Konfransı Azərbaycanın
növbəti uğurudur. Azər
baycan Prezidentinə beynəlxalq problemlərin həllinə
göstərdiyi təşəbbüslərə görə təşəkkür edirik.

TƏDBİR

Konfransda “Bakı Bəyanna
məsi” və Qoşulmama Hərəka
tının Parlament Şəbəkəsinin İş
Qaydalarına dair Nizamnamə
qəbul edildi, təşkilatın rəs
mi loqosu və bayrağı təsdiq
olundu, qurumun sədri və sədr
müavinləri seçildi.
Qoşulmama Hərəkatının
sədri olan ölkəmiz Parlament
Şəbəkəsinin Bakı Konfran
sı ilə dünyaya münaqişələrin
həlli, sülhə, əmin-amanlığa
və inkişafa tam nail ola bilmək
istiqamətində öz modelini təq
dim etdi.
Konfransdan sonra təd
bir iştirakçıları Füzuli və Şuşa
şəhərlərinə səfər edərək erməni
vandalizmi nəticəsində dağın
tılara məruz qalan tikililərlə
tanış oldular, orada aparılan
quruculuq və abadlıq işləri ilə
maraqlandılar. Bu səfər bir da
ha təsdiq etdi ki, Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələr Azər
baycanın haqq savaşını, ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyirlər.

İYUN-İYUL, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 11

Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə Parlament
Sədrlərinin Üçtərəfli Görüşünün yekunlarına
dair “İstanbul Bəyannaməsi” imzalandı
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.
İyulun 21-də keçirilən tədbir
də əvvəlcə icraiyyə iclası keçirildi,
təşkilati məsələlərə baxıldı. İclasda
parlament rəhbərləri müzakirə olu
nan mövzular haqqında öz fikirlərini
bildirdilər.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova toplantıdakı çıxışında
Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə
parlamentlərinin üçtərəfli əməkdaş
lıq formatının böyük əhəmiyyətə
malik olduğunu, qardaş ölkələrimiz
arasındakı münasibətlərin bugünkü
yüksək səviyyəsinin müxtəlif sahə
lərdə əlaqələrin daha da inkişafını

və gücləndirilməsini labüd etdiyini
vurğuladı. O, qeyd etdi ki, ölkələri
mizin bir sıra qurumları, o cümlədən
parlamentlərimiz arasında üçtərəfli
formatda sıx əməkdaşlığın davam
etdirilməsi bu prosesə əhəmiyyətli
töhfə verir.
Sonra Azərbaycan, Pakistan və
Türkiyə Parlament Sədrlərinin İkinci
Üçtərəfli Görüşü başladı. Tədbirdə
açılış nitqi ilə çıxış edən Türkiyə Bö
yük Millət Məclisinin sədri Mustafa
Şentop iştirakçıları salamladı. Bu üç
ölkə arasındakı münasibətlərin digər
ölkələrə bənzəmədiyini vurğulayan
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məclis rəhbəri dedi: “Aramızdakı
qardaşlıq bağı ortaq tarix, mədəniy
yət, din ilə davamlı bəslənib güclə
nərək, daha da inkişaf edərək çox
az millət və ölkənin çata biləcəyi
səviyyədədir. Türkiyə, Azərbaycan
və Pakistan İslam dünyasının ən bö
yük demokratiyalarından üçü olaraq
önə çıxır. Ölkələrimiz və xalqlarımız
arasındakı müstəsna münasibət ən
çətin dövrlərdə qarşılıqlı dəstəklərlə
özünü göstərib”.
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsin
də ədalətin bərqərar olduğunu qeyd
edən Mustafa Şentop bundan sonra

SƏFƏR

açılacaq Zəngəzur dəhlizinin bölgə
də iqtisadi rifahı artıracağını qeyd
etdi.
Görüşdə çıxış edən Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova tədbirin keçi
rilməsinə yaradılan şəraitə və səmimi
qonaqpərvərliyə görə Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin rəhbərliyinə, pro
fessor Mustafa Şentopa minnətdarlı
ğını bildirdi. Spiker burada aparıla
caq müzakirələrin və qəbul ediləcək
qərarların üçtərəfli əməkdaşlığın
ölkələrimizin və xalqlarımızın ma
raqları və rifahı naminə daha da
möhkəmləndirilməsi və genişləndi
rilməsi işinə öz töhfəsini verəcəyinə
inamını ifadə etdi.
Spiker qardaş Türkiyə xalqını 15
iyul - Demokratiya və Milli Birlik
Gününün 6-cı ildönümü münasibəti
ilə təbrik etdi. Həmin gün Türkiyə
xalqının milli birlik və həmrəylik nü
mayiş etdirdiyini, öz lideri Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ətrafında
sıx birləşərək, vətənin müstəqilliyi
ni və suverenliyini müdafiə etdiyi
ni söylədi. Sahibə Qafarova dövlət
çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması
yolunda canlarını qurban verən şə
hidlərin əziz xatirəsinə dərin hörmət
və ehtiramını bildirdi, Azərbaycanın
bu xəyanətkar dövlət çevrilişi cəhdini

ilk dəqiqələrdən ən qəti şəkildə pislə
diyini, hər zamankı kimi qardaş Tür
kiyənin yanında olduğunu söylədi.
Sahibə Qafarova Azərbaycan Mil
li Məclisinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş
Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə
Parlament Sədrlərinin Birinci Üç
tərəfli Görüşündə parlamentləri
miz arasında üçtərəfli əməkdaşlıq
formatının təsis edildiyini, görüş
çərçivəsində qəbul edilən “Bakı
Bəyannaməsi”ndə qarşıya qoyulan
məqsəd və hədəflərin əks olunduğu
nu bildirdi.
Milli Məclisin sədri Azərbaycan,
Pakistan və Türkiyə parlamentləri
nin üçtərəfli əməkdaşlığının müasir
dövrün reallıqlarından, zamanın
tələbindən qaynaqlanan bir təzahür
olduğuna və münasibətlərimizin
xalqlarımızın qardaşlığına, tarixi və
mədəni bağlarına, qarşılıqlı hörmət
və etimadına əsaslandığına əminliyi
ni dilə gətirdi.
Sahibə Qafarova Azərbaycanın 30
ilə yaxın erməni işğalı altında olan
torpaqlarının Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə azad edildiyini xatırlatdı,
böyük qələbəmizdə qardaş Türkiyə
və Pakistanın həm beynəlxalq plat
formalarda, həm də İkinci Qarabağ

müharibəsinin gedişində göstərdiyi
açıq siyasi və mənəvi dəstəyi birlik
və həmrəyliyimizin ifadəsi, yüksək
səviyyəli münasibətlərin göstəricisi
kimi qiymətləndirdi.
Spiker qeyd etdi ki, bu gün da
vam edən pandemiya, silahlı müna
qişələr, iqlim dəyişikliyi, ərzaq, enerji
böhranları, humanitar və digər çağı
rışlar mövcud beynəlxalq münasibət
lər sistemi üzərində ciddi təzyiqlər
yaradır. İkili standartlara əsaslanan
yanaşmalar, təəssüf ki, hələ də qal
maqdadır. Biz hələ də ədalətsizliyin,
beynəlxalq hüququn pozulmasının,
ayrı-ayrı ölkələrə qarşı nümayiş
etdirilən selektiv münasibətlərin və
ayrı-seçkiliyin şahidi oluruq. Belə bir
məqamda, beynəlxalq əməkdaşlığın
qorunub saxlanılması baxımından
parlament diplomatiyasının rolu xü
susi aktuallıq kəsb edir. Müasir dövr
də parlamentlər yalnız qanun qəbul
edən orqan rolunu oynamırlar. Bey
nəlxalq əməkdaşlığın mühüm alətinə
çevrilmiş parlament diplomatiyası
ölkələr arasında əlavə əməkdaşlıq və
dialoq kanallarını təmin edir, ölkə
ləri narahat edən məsələlərin həllinə
töhfə verir.
Sahibə Qafarova bu üçtərəfli
əməkdaşlıq platformasının region
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SƏFƏR

da parlament diplomatiyasının ma
hiyyətcə yeni birgə fəaliyyət çərçi
vəsini formalaşdırdığını, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərini
rəhbər tutaraq yalnız sülh, sabitlik
və tərəqqini təşviq etdiyini vurğu
ladı. Qeyd olundu ki, beynəlxalq
parlament təşkilatları çərçivəsində
üç qardaş ölkə parlamentinin vahid
mövqeyinə nail olmaq qarşımıza bir
vəzifə kimi qoyulub.
Azərbaycan parlamentinin sədri
diqqətə çatdırdı ki, parlamentləri
miz arasındakı mövcud əlaqələrin
ölkələrimizin əməkdaşlıq gün
dəliyinə uyğun şəkildə praktiki
cəhətdən daha da gücləndirilməsi
üçün yaxşı imkanlar var. Ticarət,
nəqliyyat, investisiya, enerji, təh
sil, turizm, mədəni mübadilə kimi
istiqamətlərdə hökumətlərimizin
səylərini hərtərəfli şəkildə dəstək
ləməliyik. Parlamentlərin komitələ
rinin, dostluq qruplarının və qadın
üzvlərin müxtəlif istiqamətlər üzrə
əməkdaşlığı bu üçtərəfli platforma

nın möhkəmləndirilməsinə xidmət
edəcək.
Milli Məclisin sədri çıxışında
iştirakçılara Azərbaycanın regionda
sülh, sabitlik və davamlı iqtisadi in
kişafın təmin olunması istiqamətin
dəki səyləri haqqında da məlumat
verdi. O, işğal dövründə dağıdılmış
infrastrukturun yenidən qurulması
və bərpası sahəsində görülən işlər
dən söhbət açdı. Spiker qeyd etdi
ki, cari ilin may ayında Füzuli və
Şuşaya səfər etmiş Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin sədri Mustafa
Şentop və Pakistan İslam Respulika
sı Milli Assambleyasının sədri Raca
Pərviz Əşrəf dağıntıların miqya
sının və aparılan yenidənqurma
işlərinin bilavasitə şahidi oldular.
Bu gün “Yaşıl enerji” zonası elan
olunmuş Qarabağ və Şərqi Zən
gəzurda yeni şəhərlər və kəndlər
inşa edilir. Artıq az sayda keçmiş
məcburi köçkünlərin mərhələli şə
kildə öz evlərinə geri qaytarılması
prosesinə başlanılıb.
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Sahibə Qafarova təəssüflə bildirdi
ki, bu işlərdə ən mühüm problem
lərdən biri işğal zamanı Ermənistan
tərəfindən həmin ərazilərdə basdırıl
mış çoxlu sayda minalardır. 2020-ci
il noyabrın 10-dan etibarən mina
partlayışları nəticəsində 220-dən çox
şəxs həlak olub və yaralanıb. Buna
baxmayaraq, Azərbaycan minatə
mizləmə fəaliyyətində hələ də ən az
beynəlxalq dəstək alan ölkələrdən
biridir.
Sədr çıxışında qeyd etdi ki,
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə
Azərbaycan və Ermənistan rəhbər
lərinin 3 üçtərəfli görüşü keçirilib.
Ermənistan Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə sülh müqaviləsinin əsasını təşkil
edəcək beş əsas baza prinsipini rəs
mən qəbul etdiyini bəyan edib. Buna
baxmayaraq, Ermənistan sülh müqa
viləsinin imzalanması üzrə danışıqla
ra başlamaq üçün konkret addımlar
atmır, öz üzərinə götürdüyü öhdə
likləri yerinə yetirməkdən imtina
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edir. Halbuki Zəngəzur dəhlizinin və
regionda bütün kommunikasiyaların
açılması nəqliyyat potensialını xeyli
artırmaqla yanaşı, Ermənistanın özü
nə də fayda gətirəcəkdir.
Sahibə Qafarova çıxışının yeku
nunda bir daha Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri professor Mustafa
Şentopa Azərbaycan, Pakistan və
Türkiyə Parlament Sədrlərinin İkinci
Üçtərəfli Görüşünün yüksək səviy
yədə təşkilinə görə təşəkkür etdi.
Milli Məclisin sədri əmin olduğunu
bildirdi ki, parlamentlərimizin bu sə
mərəli əməkdaşlıq formatının davam
etdirilməsi xalqlarımızın maraqlarına
xidmət edir və ölkələrimiz arasında
kı dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin
daha da güclənməsinə töhfə verir.
Öz növbəsində üçtərəfli görüşün
təşkilinə və qardaşlıq səylərinə görə
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Mustafa Şentopa təşəkkürünü
bildirən Pakistan İslam Respublika
sı Milli Assambleyasının sədri Raca
Pərviz Əşrəf Bakıda keçirilən iclası
xatırladaraq, tədbirin yüksək səviy
yəli təşkilinə görə Azərbaycan dövlə
tinə minnətdarlığını ifadə etdi.
Bildirildi ki, Pakistan hər za
man olduğu kimi, bundan sonra da

davamlı olaraq hər zaman Azərbay
can və Türkiyəni dəstəklədiyini hər
platformada bəlli edəcək. O, Azər
baycanın öz torpaqlarını işğaldan
azad etdiyini söyləyərək, regionda
daimi sülh və təhlükəsizliyin təmin
olunmasının əhəmiyyətini vurğu
ladı.
Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə
Parlament Sədrlərinin İkinci Üçtə
rəfli Görüşünün sonunda “İstanbul
Bəyannaməsi” imzalandı.
İmzalanma mərasimindən sonra
parlament sədrlərinin mətbuata bə
yanatı səsləndirildi.
Tədbirdə çıxış edən Türki
yə Böyük Millət Məclisinin sədri
Mustafa Şentop və Pakistan İslam
Respublikası Milli Assambleyasının
sədri Raca Pərviz Əşrəf imzalanan
bəyannamənin ölkələrimiz arasın
dakı münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsi baxımından böyük əhə
miyyət kəsb etdiyini söylədilər.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova da çıxış edərək tədbi
rin təşkilinə görə qardaş Türkiyə
parlamentinə təşəkkürünü bildirdi
və bu platformanın müasir dövrdə
parlament diplomatiyasının mü
hüm vasitəsi kimi vacib rolunu vur

ğuladı. Bu üçtərəfli formatın ötən
dövr ərzində beynəlxalq parlament
təşkilatları çərçivəsində birgə fəaliy
yətimizin və səmərəli əməkdaşlığı
mızın zəruriliyini bir daha təsdiq
etdiyinə diqqət çəkdi. Qeyd edildi
ki, İkinci Üçtərəfli Görüş çərçivə
sində formatın daha da gücləndiril
məsi, üç ölkə parlamenti arasında
praktiki əməkdaşlıq platformasına
çevrilməsi imkanları nəzərdən keçi
rilib, gələcək inkişaf perspektivləri
müzakirə edilib.
Tədbirdə İkinci Üçtərəfli Görüş
çərçivəsində qəbul edilən “İstanbul
Bəyannaməsi”ndə bir çox önəmli
məsələlərə dair fikir birliyi və ortaq
mövqelərin əks olunduğu qeyd
edildi.
Sonra Türkiyə, Azərbaycan və
Pakistan parlamentlərinin sədrləri
Özdemir Bayraktar Milli Texnologi
ya Mərkəzini ziyarət etdilər. Burada
onlara BAYKAR tərəfindən milli və
xüsusi olaraq hazırlanmış PUA-lar
və digər araşdırmalar haqqında
məlumat verildi. Xatirə olaraq hər
üç ölkənin parlament sədrlərinə
Bayraktar AKINCI modeli təqdim
olundu.
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Azərbaycanla Böyük Britaniya münasibətləri
qarşılıqlı etimada və dəstəyə əsaslanır
İyulun 11-13-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında rəsmi səfərdə oldu. Nümayəndə heyətinin
tərkibinə Milli Məclisin Azərbaycan-Böyük Britaniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri Soltan Məmmədov, deputatlardan Zahid Oruc, Rafael Hüseynov, Afət Həsənova, Anatoliy
Rafailov, parlament Aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev və digər rəsmi şəxslər daxil idi.
İyulun 12-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova səfər çərçi
vəsində Lordlar Palatasının sədri
Lord Con Makfolla görüşdü.
Azərbaycan parlament rəh
bərini səmimiyyətlə salamlayan
Lordlar Palatasının sədri ölkələri
miz və parlamentlərimiz arasın
da münasibətlərin inkişafından
məmnunluğunu bildirdi. Görüşdə
Azərbaycan Milli Məclisi sədrinin
Birləşmiş Krallığa ilk səfərinin mü
nasibətlərimizin daha da dərin

ləşməsinə töhfə verəcəyinə inam
ifadə olundu. Birləşmiş Krallığın
Azərbaycanı vacib tərəfdaş ölkə
hesab etdiyi, münasibətlərimizin
inkişafına böyük əhəmiyyət ver
diyi, ölkələrimiz arasında bir çox
sahələri əhatə edən əməkdaşlıq
əlaqələrinin mövcud olduğu qeyd
edildi. Bildirildi ki, enerji sahə
sində əməkdaşlıq iqtisadi sahədə
əlaqələrin inkişafına əsaslı töhfələr
verib. Söhbətdə humanitar sahədə
də əlaqələrin daha da dərinləşmə
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sinin vacibliyi vurğulandı.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova ölkəmiz haqqında səs
ləndirdiyi fikirlərə və göstərilən
qonaqpərvərliyə görə Lord Con
Makfola minnətdarlığını bildirə
rək dost və tərəfdaş ölkələr olan
Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan
arasında münasibətlərin dinamik
inkişafını, bu əlaqələrin iqtisadi,
siyasi, humanitar, enerji sahələri
ilə yanaşı digər sahələri də əhatə
etdiyini bildirdi. O, əlaqələrimizin
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hazırkı yüksək səviyyəyə çatma
sında qarşılıqlı səfərlərin əhəmiy
yətli rolunu, o cümlədən Prezi
dent İlham Əliyevin xidmətlərini
dilə gətirdi.
Sahibə Qafarova parlamentlərarası əlaqələrin ölkələr arasında
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlə
rin ən mühüm tərkib hissələrindən
biri olduğunu vurğuladı. Spiker
parlament rəhbərliyi səviyyəsində
ilk olan bu səfərin parlamentlərarası əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
istiqamətində mühüm nəticələr ve
rəcəyinə inamını ifadə etdi.
Milli Məclisin sədri dostluq
qruplarının fəaliyyətini təqdir
edərək, bu qrupların parlament
lərarası əlaqələrin inkişafında
mühüm rol oynaya biləcəyini
diqqətə çatdırdı. Birləşmiş Krallıq
parlamentinin Azərbaycanla dost
luq qrupunun ölkəmizə çoxsaylı
səfərləri olduğunu qeyd edən Sa
hibə Qafarova xatırlatdı ki, qrupun
üzvləri 2021-ci ilin noyabrında
Azərbaycana sonuncu səfərləri za
manı işğaldan azad edilmiş Füzuli
və Şuşa şəhərlərində olublar.
Spiker 2020-ci ildə Vətən müha
ribəsində Azərbaycanın əldə etdiyi
qələbə, öz torpaqlarını işğaldan
azad etməsi, hazırda regionda
mövcud olan yeni şərait barədə
ətraflı məlumat verdi. O, vurğu
ladı ki, Azərbaycan Ermənistana
bir-birinin suverenliyinin və ərazi
bütövlüyünün qarşılıqlı tanınma
sı, sərhədlərin delimitasiyası və
demarkasiyası prosesinə başlan
ması, regionda bütün kommunika
siyaların bərpası və münaqişənin
normallaşmasına gətirib çıxaracaq
sülh sazişinin imzalanması barə
də təklif verib. Buna baxmayaraq,
Azərbaycanın sülh sazişi üzərində
işə başlamaq təklifi hələ də cavab
sız qalır. Ümid edirik ki, Ermənis
tan bu dəfə öz öhdəliklərini yerinə
yetirəcək, konstruktiv yanaşma
nümayiş etdirəcək və qeyd olunan
prinsiplər əsasında münasibətlərin
normallaşmasına gedəcək. Çünki

bu, regionda real sülh və sabitliyə
nail olmağın yeganə yoludur.
Sahibə Qafarova qeyd etdi
ki, münaqişədən sonrakı dövrdə
Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar
sülhə, təhlükəsizliyə və əməkdaşlı
ğa töhfə verəcək imkanlar yaradıb.
Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliy
yat dəhlizləri Azərbaycandan ke
çir. Zəngəzur dəhlizinin və bütün
kommunikasiyaların açılması re
gionun nəqliyyat potensialını xeyli
artıracaq. Bu mənada ölkələrimiz
əməkdaşlıq üçün geniş imkanlara
malikdir.
Görüşdə qarşılıqlı maraq do
ğuran bir sıra məsələlər barədə
də fikir mübadiləsi aparıldı.
Sonra Milli Məclisin sədri Sa
hibə Qafarovanın başçılıq etdiyi

parlament nümayəndə heyəti
Vestminster Sarayı ilə tanış oldu,
İcmalar Palatasının iclasını müşa
hidə etdi.
® ® ®
Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova ölkənin İcmalar
Palatasının sədri Ser Lindsi Hoylla
da görüşdü.
Azərbaycan parlament sədrinin
şərəfinə Birləşmiş Krallıq parla
mentinin qarşısında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Bayrağı
dalğalandırıldı.
Ser Lindsi Hoyl ölkəsinin Azər
baycan parlament rəhbərinin bu
səfərinə böyük əhəmiyyət verdi
yini bildirdi. O, ölkələrimiz ara
sında diplomatik münasibətlərin
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qurulmasının 30-cu ildönümünün
tamam olduğunu qeyd edərək, bu
illər ərzində Birləşmiş Krallıqla
Azərbaycan arasında uğurlu tərəf
daşlığın yarandığını söylədi.
Ser Lindsi Hoyl Birləşmiş Kral
lığın Azərbaycanla münasibətlərin
daha da dərinləşməsində maraqlı
olduğunu bildirərək, parlamentlə
rimiz arasında əməkdaşlığın geniş
inkişaf etdirilməsinin vacibliyini
vurğuladı.

Azərbaycan parlament nüma
yəndə heyətinə göstərilən yüksək
qonaqpərvərliyə görə minnətdar
lığını bildirən Sahibə Qafarova bu
səfərin Azərbaycan Milli Məclisi
nin sədri səviyyəsində Birləşmiş
Krallığa ilk səfər olduğunu diqqətə
çatdırdı. O, bu səfərin ölkələrimiz
və parlamentlərimiz arasında əla
qələrin daha da möhkəmlənməsi
nə və genişlənməsinə töhfə verəcə
yinə inamını ifadə etdi.
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Sahibə Qafarova bildirdi ki,
dost və tərəfdaş ölkələrimiz arasın
da diplomatik münasibətlərin qu
rulduğu ötən 30 il ərzində siyasi,
iqtisadi, humanitar və digər sahə
lərdə qarşılıqlı etimada və dəstəyə
əsaslanan əməkdaşlıq dinamik in
kişaf edib. Bu münasibətlərin daha
da güclənməsində yüksək səviyyə
li səfərlər və görüşlər müstəsna rol
oynayır. Bu baxımdan Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Birləşmiş Krallığa səfərlərini xüsu
si qeyd edən Milli Məclisin sədri
bunun siyasi münasibətlərin yük
sək səviyyəsinin göstəricisi oldu
ğunu söylədi.
Ölkələrimiz arasında iqtisadi
əlaqələrin münasibətlərimizin əsas
komponentlərindən birini təşkil et
diyini diqqətə çatdıran Milli Məc
lisin sədri qeyd etdi ki, Birləşmiş
Krallıq Azərbaycanın əsas ticarət
tərəfdaşlarından biridir. Azərbay
canda 600-ə yaxın Britaniya şirkəti
qeydiyyatdan keçib və bu, bizim
iqtisadi tərəfdaşlığımızın şaxələn
dirilməsinin müsbət əlamətidir.
Görüşdə həmçinin enerji sahə
sində əlaqələrin də yüksək səviy
yəsi qeyd olunaraq, BP şirkətinin
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neft və qaz hasilatında Azərbayca
nın etibarlı tərəfdaşı olduğu vur
ğulandı. Qeyd edildi ki, Azərbay
can Cənub Qaz Dəhlizinin həyata
keçirilməsində Birləşmiş Krallığın
siyasi dəstəyini hər zaman hiss
edib. Bərpa olunan enerji sahəsin
də də fəal əməkdaşlıq mövcuddur.
Milli Məclisin sədri diqqətə çat
dırdı ki, ölkəmizdə parlamentariz
min tarixi ötən əsrin əvvəllərində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
və onun parlamentinin yarandığı
1918-ci ildən başlayır. Bu, müsəl
man Şərqində ilk parlamentli res
publika olub. Həmin il əksər Qərb
ölkələrini qabaqlayan Azərbaycan
qadınlara səsvermə hüququ verib
və bütün etnik qruplara parla
mentdə təmsil olunmaq imkanı
yaradılıb.
Görüşdə parlamentlərarası
əlaqələrin ölkələr arasında ikitərəf
li və çoxtərəfli münasibətlərin ən
mühüm hissələrindən biri olduğu
nu deyən spiker Sahibə Qafarova
vurğuladı ki, xalqlarımız arasında
qarşılıqlı hörmət, dostluq müna

sibətləri mövcuddur. Azərbaycan
parlamenti bu əlaqələri daha da
gücləndirmək əzmindədir. Hazırda
qanunverici orqanlarımız ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına müsbət
töhfələr verir. Hər iki ölkənin par
lamentlərində dostluq qruplarının
fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.
Görüşdə İcmalar Palatasının
sədrinə Cənubi Qafqaz regionun
da mövcud vəziyyət və Ermənis
tanla Azərbaycan arasında sülh
perspektivləri barədə məlumat
verən Sahibə Qafarova qeyd etdi
ki, Azərbaycan 2020-ci ildə Vətən
müharibəsində qələbə qazanaraq
öz ərazilərinin Ermənistan tərə
findən işğalına son qoyub və ərazi
bütövlüyünü bərpa edib. İşğal
illərində Ermənistan Azərbaycanın
bütün şəhər və kəndlərini qəsdən
dağıdıb, tarixi, mədəni və dini
abidələrimizi vandalizmə məruz
qoyub, məscidlərimiz, müqəddəs
yerlərimiz təhqir olunub. Bu gün
Azərbaycan öz imkanları hesabına
bu ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa
və yenidənqurma işlərinə başla

yıb. Hazırda işğal zamanı dağılmış
bütün infrastruktur bərpa olunur.
“Yaşıl enerji” zonası elan edilmiş
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda
yeni şəhər və kəndlər salınır. Artıq
bu il keçmiş məcburi köçkünlərin
öz evlərinə qaytarılmasına başla
nılacaq.
Spiker təəssüf hissi ilə qeyd
etdi ki, bu işlərdə ən mühüm
problemlərdən biri Ermənistanın
işğal zamanı çoxlu sayda əraziləri
minalamasıdır. 2020-ci il noyabrın
10-dan sonra mina partlayışları
nəticəsində Azərbaycan tərəfin
dən 210-dan artıq mülki şəxs və
hərbçi həlak olub və ya yaralanıb.
Azərbaycan dünyanın ən çox mi
nalanmış ölkələrindən biri olsa da,
minatəmizləmə fəaliyyətində hələ
də ən az beynəlxalq dəstək alan
ölkələrdən biridir.
Milli Məclisin sədri Birləşmiş
Krallıq şirkətlərinin işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə həyata ke
çirilən bərpa, quruculuq işlərində
iştirakını və minaların təmizlən
məsi prosesinə verdikləri töhfəni
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xüsusi minnətdarlıqla diqqətə
çatdırdı.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu
ran digər məsələlər ətrafında da
fikir mübadiləsi aparıldı.
® ® ®
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova Birləşmiş Krallığa rəsmi
səfəri çərçivəsində bir sıra digər
görüşlər də keçirdi. İyulun 13-də
spiker bu ölkə parlamentinin İc
malar Palatasının üzvü, Azərbay
canla dostluq qrupunun rəhbəri
Bob Bləkmən və qrupun üzvləri ilə
görüşdü. Sahibə Qafarova hazırda
ölkələrimiz arasında münasibətlə
rin uğurla inkişaf etdiyini bildirdi.
Qeyd edildi ki, Birləşmiş Krallıq
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
ni tanıyan ilk Qərb ölkələrindən bi
ridir və bu il ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlərin qurul
masının 30-cu ildönümü tamam
olub. Bu illər ərzində münasibət

lər uğurla inkişaf edərək, bir çox
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafına
geniş imkanlar yaradıb.
Milli Məclisin sədri onu da
vurğuladı ki, Birləşmiş Krallıq
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaş
larından və iqtisadiyyatımıza ən
böyük investisiya qoyan ölkələr
dən biridir. Sahibə Qafarova Bir
ləşmiş Krallıq şirkətlərinin Azər
baycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində fəaliyyət göstərməsini,
o ərazilərin minalardan təmizlən
məsi sahəsində uğurlu əməkdaşlı
ğını minnətdarlıqla dilə gətirdi.
Sonra Milli Məclisin sədri öl
kələrimiz arasındakı əlaqələrin
inkişafında parlamentlərin müsbət
rolundan bəhs etdi, qanunverici
orqanların üzvləri arasında xoş
münasibətlərin mövcudluğundan,
hər iki ölkədə parlamentlərarası
dostluq qruplarının uğurlu fəaliy
yətindən, beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində nümayəndə heyətlə
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rimiz arasında qarşılıqlı təmas və
əməkdaşlıqdan söz açdı.
Sahibə Qafarova 2021-ci il
də Bob Bləkmənin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin ölkəmizə sə
fərini məmnunluqla xatırlayaraq,
sözügedən səfərin parlamentari
lərimiz arasında dialoqun inkişafı
baxımından əhəmiyyətini bildirdi.
Keçirdiyi bütün görüşlər
də olduğu kimi burada da Milli
Məclisin sədri dostluq qrupunun
üzvlərinə Azərbaycanın Vətən
müharibəsində əldə etdiyi qələ
bə və öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etməsi, Cənubi Qafqaz regionunda
mövcud olan vəziyyət barədə ət
raflı məlumat verdi. Azərbaycanın
öz gücü hesabına münaqişəni həll
etməsindən, işğal illərində Ermə
nistanın bütün şəhər və kəndləri
mizi qəsdən dağıtmasından, bütün
tarixi, mədəni və dini abidələrimi
zi vandalizmə məruz qoymasın
dan söz açdı. Qeyd edildi ki, Azər
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baycan öz ərazilərini işğaldan azad
edəndən dərhal sonra öz imkanları
ilə bu ərazilərdə genişmiqyaslı
bərpa və yenidənqurma işlərinə
başlayıb. Hazırda bütün dağıdıl
mış infrastruktur bərpa olunur,
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda
yeni şəhər və kəndlər salınır.
Birləşmiş Krallıq parlamen
tinin İcmalar Palatasının üzvü,
Azərbaycanla dostluq qrupunun
rəhbəri Bob Bləkmən ölkəmizdə
bir neçə dəfə səfərdə olduğunu,
hər səfərində Azərbaycanda baş
verən irimiqyaslı dəyişikliklərdən
məmnun qaldığını bildirdi. O, ke
çən ilin noyabrında başçılıq etdiyi

yüksək qiymətləndirdiyini söylədi.
Görüşdə hər iki tərəfdən çıxış
edən dostluq qruplarının üzvləri
qanunverici orqanlarımız arasın
da əməkdaşlığın dərinləşməsinin
vacibliyi, Azərbaycan parlament
sədrinin Birləşmiş Krallığa ilk səfə
rinin tərəflər arasında münasibət
lərə verəcəyi töhfə, belə görüşlərin
və qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti
barədə fikirlərini bölüşdülər.

Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova Birləşmiş Krallıq
Baş Nazirinin Azərbaycan üzrə
ticarət elçisi Baronessa Emma Ni

muş ərazilərdə aparılan bərpa və
quruculuq işləri, kommunikasiya
xətlərinin açılması istiqamətində
görülən işlər Avropa ölkələri, həm
çinin Birləşmiş Krallıqla əməkdaş
lığın daha da dərinləşməsinə yaxşı
imkanlar yaradacaqdır.
Sahibə Qafarova Azərbaycan
da qadın hüquqlarının qorunması,
gender məsələləri ilə bağlı aparılan
dövlət siyasəti barədə ətraflı mə
lumat verərək bu gün qadınların
Azərbaycanın ictimai-siyasi həya
tında, dövlət idarəetmə orqanla
rında iştirakından söz açdı. Qeyd
edildi ki, hələ ötən əsrin əvvəllərin
də müsəlman Şərqində ilk cüm

nümayəndə heyətinin işğaldan
azad olunan Füzuliyə və Şuşaya
səfərlərini xatırlayaraq, dağıntıları,
Ermənistan tərəfindən törədilən
vəhşilikləri öz gözləri ilə gördük
lərini dilə gətirdi. Bob Bləkmən
hazırda Azərbaycan hökumətinin
işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz
də həyata keçirdiyi yenidənqurma
və bərpa işlərini təqdir etdikləri
ni, Birləşmiş Krallığın Azərbayca
nın bölgədə daimi sülhün təmin
olunması istiqamətində səylərini

kolson, Qadınlar üçün sülh və təh
lükəsizlik qrupunun həmsədrləri
Baronessa Cenkins və Baronessa
Hodcson ilə də görüşdü.
Görüşdə parlamentin sədri
müstəqil Azərbaycanın dost və
tərəfdaş ölkə kimi Birləşmiş Kral
lıqla iqtisadi və ticarət əlaqələri
nin gündən-günə inkişaf etdiyini
diqqətə çatdırdı. Bildirildi ki, 44
günlük Vətən müharibəsindən
sonra Cənubi Qafqazda yaranmış
yeni reallıq, işğaldan azad olun

huriyyət qurmuş Azərbaycanda
qadınlara seçki hüququ verilmişdir
və qadınlar bu gün həm parlament
də, həm də müxtəlif məsul dövlət
vəzifələrində təmsil olunurlar. Bu
sahədə islahatlar və məqsədyönlü
siyasət davam etməkdədir.
Söhbətdə parlamentlərarası əla
qələrin gələcək inkişafı, qadınların
dünyada sülh və əmin-amanlığın
bərqərar edilməsindəki rolu və di
gər məsələlər ətrafında geniş fikir
mübadiləsi aparıldı.

® ® ®
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Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının
11-ci plenar iclasında mühüm qərarlar qəbul olundu
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti iyu
nun 23-24-də Qırğız Respublikasının Çolpon-Ata şəhərində keçirilən Türkdilli Ölkələ
rin Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) 11-ci plenar iclasında iştirak etdi.
Azərbaycan parlamentinin sədri
səfər çərçivəsində ilk olaraq Qırğız
RespublikasıJoqorku Keneşinin
(Parlamentinin) sədri Talant Mamı
tovla görüşdü.
Milli Məclis sədrini səmimiyyətlə
salamlayan Talant Mamıtov ölkələ
rimiz arasında münasibətlərin yük
sək səviyyədə inkişafından məm
nunluğunu bildirdi, xalqlarımız
arasında dostluq əlaqələrinin dərin
köklərə malik olduğunu, müstəqil
lik illərində bu münasibətlərin daha
da dərinləşdiyini vurğuladı.
Qırğız spikeri söylədi ki, par
lamentlər səviyyəsində münasi

bətlərimizin inkişafı həyatın digər
sahələrində də əməkdaşlığın güc
lənməsinə təsir göstərir. Ölkələri
miz bütün beynəlxalq qurumlarda
həmişə bir-birini dəstəkləyir. O,
TÜRKPA çərçivəsində əməkdaşlı
ğın əhəmiyyətini qeyd etdi.
Göstərilən yüksək qonaqpərvər
liyə görə minnətdarlığını bildirən
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
xalqlarımız arasında çoxəsrlik tarixi
köklərə malik dostluq və qardaşlıq
əlaqələrindən danışdı. Ölkələrimiz
arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə olmasında dövlət başçı
larının rolunu vurğulayan spiker
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Qırğız Respublikasının Preziden
ti Sadır Japarovun bu ilin aprel
ayında ölkəmizə səfərini və səfər
çərçivəsində keçirilən görüşlərin
əhəmiyyətini diqqətə çatdırdı. Qeyd
olundu ki, münasibətlərimizin möh
kəmlənməsində dövlət başçılarımı
zın görüşləri və qarşılıqlı səfərləri
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Gələn il ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlərin qurul
masının 30 illiyinin tamam olaca
ğını diqqətə çatdıran Milli Məclisin
sədri qeyd etdi ki, ötən müddətdə
münasibətlərimiz strateji tərəfdaş
lıq səviyyəsinə yüksəlib.
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İki ölkə arasında əlaqələrin də
rinləşməsinə qanunverici orqanla
rın özünəməxsus töhfələr verdiyini
qeyd edən Sahibə Qafarova Qırğız
parlamentinin sədri ilə bundan
öncəki görüşlərini məmnunluqla
xatırladı.
Spiker xüsusilə TÜRKPA çərçi
vəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini
diqqətə çatdıraraq, müasir dünyada
cərəyan edən hadisələr fonunda
TÜRKPA-nın rolu və əhəmiyyəti
nin daha da artdığını vurğuladı.
Milli Məclisin sədri görüşdə
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində əldə etdiyi böyük
qələbə və regionda yaranmış yeni
vəziyyət barədə də məlumat verdi.
® ® ®
Elə həmin gün Milli Məclisin
sədri səfər çərçivəsində Qazaxıstan
Respublikası Parlamenti Məclisinin
sədri Yerlan Koşanovla görüşdü.
Görüşdə dost və qardaş ölkə
lər olan Azərbaycan və Qazaxıstan
arasında münasibətlərin uğurla in
kişaf etdiyini bildirən Milli Məclisin
sədri xalqlarımız arasında çoxəsrlik
ənənəvi dostluq və qardaşlıq əla
qələrindən söz açdı. Spiker 2022-ci
ildə ölkələrimiz arasında diploma
tik münasibətlərin qurulmasının
30-cu ildönümü olduğunu diqqətə
çatdırdı.
İkitərəfli əlaqələrin inkişafında
qanunverici orqanların rolundan
bəhs edən Milli Məclisin sədri par
lamentlərin ölkələrimiz arasında
münasibətlərdə körpü rolunu oy
nadığını qeyd etdi. Spiker həmçinin
Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha
da dərinləşdirilməsi və möhkəm
ləndirilməsi üçün böyük imkanlar
yaradan TÜRKPA çərçivəsində qar
şılıqlı fəaliyyəti xüsusilə vurğuladı.
Görüşdə Sahibə Qafarova
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı qələbə
və regionda yaranmış yeni reallıq
barədə qazax həmkarına ətraflı mə
lumat verdi.

Öz növbəsində Qazaxıstan Res
publikası Parlamenti Məclisinin
sədri Yerlan Koşanov da ölkəsinin
Azərbaycanla münasibətlərin in
kişafına böyük əhəmiyyət verdiyi
ni dedi və TÜRKPA çərçivəsində
əməkdaşlığın önəmini vurğuladı.
® ® ®
İyunun 24-də Qırğız Respubli
kasının Prezidenti Sadır Japarov
TÜRKPA-nın 11-ci iclasında işti
rak edən parlament nümayəndə
heyətlərinin rəhbərləri ilə görüş
dü. Görüşdə Milli Məclisin sədri,
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
başçısı Sahibə Qafarova iştirak
edirdi.

TÜRKPA-nın əldə etdiyi nailiy
yətlər toplantı iştirakçıları tərəfin
dən yüksək qiymətləndirildi, təşki
latın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparıldı. Qeyd olundu
ki, Çolpon-Ata şəhərində keçiri
lən TÜRKPA-nın 11-ci plenar iclası
təşkilatın gələcək inkişafına, qurum
çərçivəsində əməkdaşlığın geniş
ləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək.
İyunun 24-də Qırğız Respub
likasının Çolpon-Ata şəhərində
Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyasının 11-ci plenar iclası
keçirildi. Milli Məclisin sədri Sa
hibə Qafarova iclasda “Parlament
diplomatiyası - etimad və tərəfdaş
lığın əsası” mövzusunda çıxış etdi.
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Spiker bildirdi ki, 11-ci plenar
iclas uzun illər ərzində formalaşmış
qlobal dünya nizamını və beynəl
xalq qaydaları təhdid edən gərgin
geosiyasi proseslərin cərəyan etdiyi
bir vaxta təsadüf edir. Şübhəsiz ki,
bu proseslər dost və qardaş ölkə
lərimizi və xalqlarımızı narahat
edir, qüvvələrimizin birləşdirilməsi
zərurətini ortaya qoyur. Digər tərəf
dən, türk dövlətlərinin coğrafi-stra
teji əhəmiyyətinin artması da türk
xalqları ailəsinin üzvləri arasında
sıx birliyin və əməkdaşlığın vacibli
yini ön sıraya çıxarır.
Milli Məclisin sədri qeyd etdi
ki, türk dünyasının mütəfəkkir in
sanlarını həmişə düşündürən türk
həmrəyliyi ideyası artıq real cizgilər
kəsb etməyə başlayıb. Türk birliyi
nin inkişafına həm hökumət, həm
də parlament səviyyəsində dəstək
verilməsi xalqlarımızın mütəşəkkil
bir qüvvə kimi formalaşmasında
mühüm rol oynayır.
Qeyd edildi ki, TÜRKPA-nın
üzvü olan parlamentlər öz ölkə
lərinin siyasi və ictimai həyatında
önəmli rol oynayırlar. Onların va
hid bir assambleya halında fəaliy
yəti ümumi məqsədlərin həyata

keçirilməsi yollarına dair baxışların
formalaşmasına kömək göstərir.
TÜRKPA tarix, dil və mədəniyyət
ümumiliyinin verdiyi imkanlardan
istifadə edərək xalqlarımız və döv
lətlərimiz arasında ortaq problem
lərin açıq müzakirəsi üçün əlverişli
siyasi dialoq forumu rolunu oyna
yır. Digər tərəfdən, Assambleya
nın fəaliyyəti ölkələrimiz arasında
siyasi, ticarət-iqtisadi və mədənihumanitar əlaqələrin inkişafında
parlament diplomatiyasının zəngin
potensialından istifadə edilməsinə
yol açır.
Spiker Sahibə Qafarova onu
da vurğuladı ki, parlamentlərimi
zin dəstəyi ilə həyata keçirilən və
keçirilməsi nəzərdə tutulan ikitə
rəfli və çoxtərəfli iqtisadi layihə
lər, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşları
vahid nəqliyyat-kommunikasiya
sisteminin qurulmasına, iqtisadi,
energetika, maliyyə, kredit-bank
infrastrukturunun yaradılmasına
və digər məqsədlərin reallaşması
na yönəlib. Xəzər neftini və qazını
dünya bazarlarına çıxaran logisti
ka sistemləri Avropanın energetika
xəritəsinin mühüm tərkib hissəsinə
çevrilib.
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Çıxışında ötən ilin noyabr ayın
da Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurasının İstanbulda keçi
rilən 8-ci Zirvə Görüşündə alınan
mühüm qərarları, o cümlədən bu
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq quru
munun “Türk Dövlətləri Təşkilatı”
adlandırılmasını türk dövlətlərinin
rəhbərlərinin zamanın çağırışları
na adekvat münasibətinin növbə
ti təzahürü olduğunu xatırladan
Milli Məclisin sədri qeyd etdi ki,
bu mənada 2020-ci ilin payızında
44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycan xalqının əldə etdiyi
böyük zəfər ölkələrimizin bir-biri
nə daha da yaxınlaşmasına təkan
verən amil kimi qiymətləndirilmə
lidir.
Plenar iclasda Azərbaycanın
regionda uzunmüddətli sülh və
sabitliyin təmin olunması, ölkələri
miz arasında əməkdaşlığın inkişa
fı istiqamətində həyata keçirdiyi
işlər haqqında da məlumat verən
Sahibə Qafarova vurğuladı ki, tor
paqlarımız işğaldan azad olunduq
dan dərhal sonra Azərbaycan öz
vəsaiti hesabına həmin ərazilərdə
genişmiqyaslı quruculuq işlərinə
start verib. Həyata keçirilən işlərə
ən böyük maneə işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda Ermənistan
tərəfindən basdırılmış çoxsay
lı minalardır. 2020-ci il noyabrın
10-dan etibarən mina partlayışları
nəticəsində 210-dan çox mülki şəxs
və hərbçi həlak olub və yarala
nıb. Azərbaycan dünyanın ən çox
minalanmış ölkələrindən biri olsa
da, hələ də bu istiqamətdə ən az
beynəlxalq yardım alan ölkələrdən
biri olaraq qalır.
Sahibə Qafarova onu da diq
qətə çatdırdı ki, Azərbaycanın öz
torpaqlarını işğaldan azad etməsi
regionumuzda yeni perspektivlər
ortaya çıxarıb. Əldə edilmiş razılaş
malara uyğun olaraq, yeni nəqliy
yat infrastrukturu olan Zəngəzur
dəhlizinin açılması türk dünyasının
coğrafi bağlantısının bərpası və
nəticə etibarilə ölkələrimiz arasında
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əməkdaşlığın daha da gücləndiril
məsi yolunda mühüm bir addım
olacaq.
TÜRKPA-nın 11-ci plenar ic
lasında həmçinin Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin sədri Mustafa
Şentop, Qazaxıstan Respublikası
Parlament Məclisinin sədri Yer
lan Koşanov, Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin sədri Talant Ma
mıtov, Özbəkistan Respublikası Ali
Məclisi Senatının sədri Tənzilə Nar
bayeva, Türkmənistan Milli Şurası
nın Xalq Məsləhətinin sədr müavini
Kasımqulı Babayev, Macarıstan
Milli Assambleyasının nümayəndə
heyətinin rəhbəri Şandor Lejak və
türk əməkdaşlıq təşkilatlarının nü
mayəndələri çıxış etdilər.
İclasda təşkilatın adının “Türk
Dövlətləri Parlament Assambleya
sı”na dəyişdirilməsi haqqında pro
tokol imzalandı. TÜRKPA-nın 11-ci
plenar iclası Çolpon-Ata Bəyanna
məsinin qəbulu ilə başa çatdı.
® ® ®
İclasdan sonra TÜRKPA-nın 11ci plenar iclasının yekunlarına həsr
edilmiş mətbuat konfransı keçirildi.
Mətbuat konfransında təşkilata üzv

dövlətlərin parlament sədrləri işti
rak edirdilər.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafa
rova media nümayəndələrinə təd
birin yekunları ilə bağlı açıqlama
verərək bildirdi ki, TÜRKPA-nın
11-ci plenar iclası uğurla başa çatdı.
Spiker vurğuladı ki, gündəliyə
daxil olan bütün məsələlər işgüzar
şəraitdə müzakirə olundu və mü
vafiq qərarlar qəbul edildi. Sahibə
Qafarova xüsusilə TÜRKPA-nın 11ci plenar iclası çərçivəsində qəbul
edilmiş ən mühüm qərarlardan biri
kimi “Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyası”nın adının “Türk

Dövlətləri Parlament Assambleya
sı”na dəyişdirilməsini qeyd etdi.
Spiker vurğuladı ki, bu qərar təşki
latımızın tarixində keyfiyyət baxı
mından yeni bir səhifə açır, qarşı
lıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan
parlamentlərarası əməkdaşlığımızı
daha da gücləndirmək niyyətimizi
əks etdirir.
Yekunda spiker Sahibə Qafarova
əminliklə vurğuladı ki, TÜRKPAnın Çolpon-Ata şəhərində keçi
rilmiş 11-ci plenar iclası təşkilatın
qarşısında dayanan vəzifələrin ye
rinə yetirilməsi baxımından böyük
əhəmiyyətə malikdir.
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Qlobal Parlament Konfransında qaçqın
və miqrantların vəziyyəti müzakirə olundu
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.
Konfransın açılış mərasimində
Türkiyə Respublikasının Preziden
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tədbir
iştirakçılarına videomüraciəti din
lənildi. Parlamentlərarası İttifaqın
prezidenti Duarte Paçeko və Türki
yə Böyük Millət Məclisinin sədri
Mustafa Şentopun çıxışları oldu.
Tədbirdə Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova “Beynəlxalq ida
rəetmə standartları, qlobal sazişlər
və qlobal siyasətlərin gündəlikləri:
Məqsədlər, öhdəliklər, tərəqqi və

həyata keçirilməsi üçün maneələr”
mövzusunda çıxış etdi. Toplantı
nın çox mühüm bir mövzuya həsr
olunduğunu deyən spiker söylədi
ki, Türkiyənin konfransa ev sahibi
kimi seçilməsi xüsusilə vacibdir.
Çünki qardaş ölkə son illərdə miq
rasiya proseslərinin idarə olunma
sında əhəmiyyətli rol oynayır. Bu
çərçivədə aparılacaq diskussiyalar
dövrümüzün mühüm problemi
olan miqrasiya və qaçqınlar məsə
ləsinin həlli üçün faydalı olacaq.
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Milli Məclisin sədri qeyd etdi ki,
miqrasiya proseslərinin idarə olun
ması müasir dünyada bir çox öl
kələr üçün ən zəruri məsələlərdən
biridir. Çünki miqrasiya həm də cə
miyyətin inkişafı və sosial cəhətdən
yeniləşməsi üçün vacib resurs kimi
səciyyələndirilir, bir çox hallar
da fayda verən, imkanlar yaradan
proses kimi qiymətləndirilir. Lakin
son 20 ildə dünyada siyasi qeyri-sa
bitlik, sosial ədalətsizlik, mürəkkəb
iqtisadi və ekoloji şərait, eləcə də

SƏFƏR
silahlı münaqişələr vəziyyəti mü
rəkkəbləşdirib. Bu isə öz növbəsin
də miqrasiya anlayışına münasibət
də dəyişikliyə səbəb olub. Bir sıra
hallarda multikulturalizm ideya
sından imtina da bu prosesə ciddi
təsir göstərmişdir. Təəssüf ki, son 2
ildə COVID-19 qlobal pandemiyası
miqrasiyanı çətinləşdirən amil kimi
səciyyələnir.
Milli Məclis sədrinin sözlərinə
görə, bu gün dünyada miqrantlar
və qaçqınlarla bağlı prosesin idarə
edilməsinə dair bir çox debatlar təş
kil olunur, müxtəlif baxışlar təklif
edilir. Təəssüf ki, hazırda miqrant
və qaçqın konsepsiyaları arasındakı
fərqlər getdikcə daha çox silinir. Bu
isə müxtəlif ziddiyyətlərə gətirib
çıxarır. Miqrantların və qaçqınların
cəmiyyətə və iqtisadiyyata daha
səmərəli inteqrasiyasının təmin
edilməsi, həmçinin onların ləyaqət
li, təhlükəsiz şəkildə doğma ölkə
lərinə qaytarılması hələ də həllini
gözləyən məsələlər sırasındadır.
Spiker Sahibə Qafarova çıxışın
da diqqəti həmçinin miqrantların
və qaçqınların qəbulu və yerləşdi
rilməsinə, onlara dəstək verilməsi
nə çəkdi. Onun sözlərinə görə, bu
məsələlərin həllində məsuliyyəti
bölüşmək vacibdir. Milli Məclisin
sədri bu kontekstdə Türkiyənin
miqrasiya proseslərinin idarə edil
məsinə öz töhfəsini verən ölkələr
sırasında rolunu vurğuladı. Qeyd
olundu ki, son 10 ildə Türkiyə
4 milyondan artıq miqranta ev
sahibliyi edib. Bu, sadəcə Türki
yənin iqtisadi və sosial inkişafı
nın nəticəsi deyil, eyni zamanda,
Türkiyə cəmiyyətinin yüksək
mənəvi keyfiyyətlərinin göstərici
sidir. Türkiyənin səyləri layiqincə
qiymətləndirilməli və bu məsələdə
beynəlxalq birlik tərəfindən dəs
təklənməlidir.
Spiker vurğuladı ki, müvafiq
qlobal sazişlər dövlətlərə miqrant
ların və qaçqınların hüquqlarının
qorunması üçün razılaşdırılmış ad
dımlar atmağa, əməkdaşlığa və bey

nəlxalq hüquqa uyğun davranmağa
çağırışdır. Onlar ayrı-ayrılıqda heç
bir dövlətin bu çağırışa təkbaşına
cavab verə bilməyəcəyini sübut edir
və bir daha qüvvələrin birləşdiril
məsinin vacibliyini göstərir.
Bu prosesin təşkilində parla
mentlərin rolundan bəhs edən
Milli Məclisin sədri qeyd etdi ki,
qanunverici orqanlar milli höku
mətlərə bu işlərin daha yaxşı təşkil
edilməsi üçün kömək edə bilər.
Bütün maraqlı tərəflərlə müntə
zəm müzakirələr, razılaşmalara
uyğun olaraq miqrasiya qanun
vericiliyini təkmilləşdirmək bu
baxımdan əhəmiyyətli ola bilər.
Azərbaycanın bu sahədə təc
rübəsi və gördüyü işlər haqqın

da məlumat verən spiker Sahibə
Qafarova bildirdi ki, miqrasiya
proseslərinin beynəlxalq normala
ra və milli qanunvericiliyə uyğun
idarə edilməsi, həmçinin miq
rantların hüquqlarının qorunması
ölkəmizin miqrasiya siyasətinin
əsas prioritetləridir. Şərqlə Qərbin
geosiyasi baxımdan mühüm kəsiş
məsində yerləşən Azərbaycan hər
zaman dinamik miqrasiya məkanı
olub. Sürətli sosial-iqtisadi inkişaf,
xarici investisiyalar və beynəlxalq
enerji, nəqliyyat və digər layihə
lərin reallaşdırılması nəticəsində
Azərbaycan miqrant mənbəyi olan
ölkədən tranzit ölkəyə, həmçinin
miqrantlar üçün təyinat nöqtəsinə
çevrilib. Ölkəmizdə yüksək tole
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rantlıq mühitinin mövcud olması
miqrasiya prosesinə təsir edən
daha bir mühüm amildir. Azərbay
can miqrasiya və qaçqınlar haqqın
da hər iki qlobal sazişə qoşulan ilk
ölkələrdən biridir və onların icrası
üçün müxtəlif tədbirlər görmüş
dür. O cümlədən qaçqınların icbari
tibbi sığortasının tətbiq olunması,
qanuni əmək hüquqlarının təmin
edilməsi və ali təhsil müəssisələ
rində təhsil alan qaçqınların təhsil
xərclərinin ödənilməsi məqsədi ilə
müvafiq tədbirlər artıq uğurla hə
yata keçirilmişdir.
Azərbaycan regionda BMT-nin
Miqrasiya Şəbəkəsini milli səviy
yədə ilk dəfə yaratmış ölkədir. Bu,
2020-ci ilin iyul ayında həyata ke
çirilmişdir. Azərbaycan həmçinin
2020-ci ilin sentyabrında BMT-nin
Miqrasiya Şəbəkəsinin himayəsi
altında fəaliyyətə başlayan “Çem
pion ölkələr” təşəbbüsünə də
qoşulmuşdur. Bundan başqa ölkə
miz 2020-ci ildə Qlobal Miqrasiya
Sazişinin həyata keçirilməsinə dair
könüllü milli hesabat təqdim edib
və 2022-ci ilin mart ayında hesaba
tı yeniləyib.

Ötən ay ölkəmiz miqrasiya üzrə
I Beynəlxalq İcmal Forumunda
33 “Çempion ölkə”dən biri kimi
iştirak edib. Azərbaycan həmçinin
forum çərçivəsində dörd dəyirmi
masaya sədrlik edən 8 ölkədən
biridir. Azərbaycanın əməkdaş
lığın və mütəşəkkil miqrasiyanın
təşviqinə sadiqliyinin daha bir va
cib və aydın təzahürü Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatının Regional
Miqrasiya Tədris Mərkəzinin təsis
edilməsidir.
Milli Məclisin sədri çıxışında
Azərbaycanın 2020-ci ildə Vətən
müharibəsində əldə etdiyi zəfər ba
rədə də məlumat verdi. Bildirdi ki,
Azərbaycan bu qələbə sayəsində öz
ərazilərinin Ermənistan tərəfindən
30 ilə yaxın davam edən işğalına
son qoyub. Bu illər ərzində bir mil
yona yaxın Azərbaycan vətəndaşı
öz evindən didərgin düşüb. İşğa
lın ağır sosial və iqtisadi yüklərinə
baxmayaraq, dövlətimiz qaçqın və
məcburi köçkünlərin bütün ehtiyac
larını ödəmək üçün lazımi tədbirlər
həyata keçirmişdir.
Sahibə Qafarova bildirdi ki,
işğal olunmuş torpaqların azad
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edilməsi regionda yeni reallıqlar
və imkanlar yaradıb. Həmçinin bu
qələbə sayəsində məcburi köç
künlərin öz vətəninə - Qarabağa
qayıtmaq hüququ təmin olunub.
Ona görə də Azərbaycan dina
mik daxili miqrasiya proseslərinin
astanasındadır. Eyni zamanda, bu
torpaqlarda görülən bərpa-yeni
dənqurma işləri, eləcə də bu re
gionların ölkəmizin iqtisadiyyatına
reinteqrasiyası üçün görülən təd
birlər Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru
turizm, investisiya və yeni işgüzar
müəssisələrin yaradılması üçün
cəlbedici edəcək. Bu da öz növbə
sində miqrasiya idarəçiliyinə yeni
yanaşmaların tətbiqinə gətirib çı
xaracaq, həm Azərbaycanda, həm
də regionda miqrasiya proseslərin
də yeni dinamika yaradacaq.
Konfrans çərçivəsində həmçi
nin dünyada qaçqın və miqrant
ların vəziyyətini əks etdirən sərgi
nümayiş olundu. Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova sərgidə
1990-cı illərin əvvəllərində Ermə
nistanın Azərbaycan ərazilərini
işğalı nəticəsində öz torpaqların
dan didərgin düşmüş azərbaycanlı
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məcburi köçkünlərlə bağlı fotoları
iştirakçılara təqdim etdi. Spiker
sərgi iştirakçılarına Ermənistanın
işğalının nəticələri, bu gün Azər
baycanın işğaldan azad etdiyi əra
zilərdə aparılan quruculuq işləri,
qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial müdafiəsinin gücləndirilmə
si üçün həyata keçirilən tədbirlər
barədə məlumat verdi.
İyunun 20-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova işgüzar səfəri
çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri Mustafa Şentopla
görüşdü. Azərbaycan parlamentinin
spikerini səmimiyyətlə salamlayan
TBMM-nin sədri konfransda iştira
kına görə Sahibə Qafarovaya min
nətdarlığını bildirdi. O, konfransın
mühüm bir mövzuya həsr olundu
ğunu qeyd edərək son illərdə miq
rasiya və qaçqınlar mövzusunun
kifayət qədər aktual olduğunu və
bu sahədə qarşıya çıxan problem
lərin həllində beynəlxalq diskussi
ya və dialoqun əhəmiyyətini qeyd
etdi. Mustafa Şentop Azərbaycan
və Türkiyə arasında münasibətlərin
dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə
söykənərək uğurla inkişaf etdiyini

dedi. O, hər iki ölkənin bütün məsə
lələrdə eyni mövqedən çıxış etdi
yini, dostluq və qardaşlıq nümayiş
etdirdiyini söylədi.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qa
farova Qlobal Parlament Konfran
sına dəvətə və göstərilən yüksək
qonaqpərvərliyə görə TBMM
sədrinə minnətdarlığını bildirə
rək qeyd etdi ki, belə mühüm bir
mövzuya həsr olunmuş konfran
sın Türkiyədə keçirilməsi xüsusilə
vacibdir. Çünki Türkiyə miqrasiya
proseslərinin idarə olunmasında
və həllində mühüm rola malikdir.
Sahibə Qafarova miqrant və
qaçqınların cəmiyyətə və iqtisadiy
yata səmərəli inteqrasiyasını təmin
etmək, həmçinin onların ləyaqətli,
təhlükəsiz şəkildə doğma ölkələri
nə qayıtmasını həyata keçirməklə
bağlı məsələlərin bu gün kifa
yət qədər aktual olduğunu, eləcə
də bu istiqamətdə qəbul edilmiş
beynəlxalq sənədlərin icrasının va
cibliyini vurğuladı. Azərbaycanın
miqrasiya proseslərinin həllindəki
təcrübəsinin örnək təşkil etdiyini
deyən Milli Məclisin sədri diqqətə
çatdırdı ki, Azərbaycan miqrasiya

proseslərinin beynəlxalq normala
ra və milli qanunvericiliyə uyğun
idarə olunmasına, həmçinin miq
rantların hüquqlarının qorunması
na mühüm əhəmiyyət verir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin
“bir millət, iki dövlət” tezisinə
söykənən Azərbaycan-Türkiyə
qardaşlıq münasibətlərinin bütün
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini
deyən Milli Məclisin sədri qeyd
etdi ki, bu gün dünya miqyasında
bir-birinə bu qədər yaxın olan iki
ölkə yoxdur. Sahibə Qafarova xü
susilə Azərbaycanın və Türkiyənin
dövlət başçıları arasında yüksək
səviyyəli münasibətlərin əmək
daşlığımızın durmadan inkişafına
töhfə verdiyini diqqətə çatdırdı.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi
və Parlamentlərarası İttifaqın bir
gə təşkilatçılığı ilə keçirilən Qlo
bal Parlament Konfransı iyunun
20-də başa çatdı. İki gün davam
edən müzakirələrdən sonra Milli
Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın
rəhbərlik etdiyi parlament nüma
yəndə heyətinin iştirakı ilə Qlobal
Parlament Konfransının bağlanış
mərasimi keçirildi.
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İyulun 19-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
səfərdə olan Türkiyə Respubli
kasının Ailə və sosial xidmətlər
naziri Dərya Yanıkın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker ikitərəfli əlaqələrimi
zin inkişafında qarşılıqlı səfərlə
rin əhəmiyyətini vurğulayaraq
Prezident İlham Əliyevin ifadə
etdiyi kimi, ölkələrimiz arasın
da münasibətlərin dünya siyasi
sistemində alternativi olmadığını
söylədi. Qeyd edildi ki, qardaşlıq
və dostluq münasibətlərimiz gün
dən-günə möhkəmlənir və hər iki
ölkə prezidentləri arasındakı dost
luq münasibətləri dövlətlərarası
əlaqələrin inkişafına da öz müsbət
təsirini göstərməkdədir.
Sahibə Qafarova bu gün Azər
baycan və Türkiyənin ayrı-ayrı
dövlət qurumları arasında həyata
keçirilən qarşılıqlı səfərlərin əhə
miyyətini diqqətə çatdırdı. Bu ba
xımdan qardaş ölkənin ailə, qadın
və sosial məsələlərlə məşğul olan
qurumunun başçısının Azərbayca
na səfərinin və ölkəmizin müvafiq
qurumu ilə münasibətlərin dərin
ləşməsinin, əməkdaşlığın daha da
genişlənməsi istiqamətində atılan
addımların, həyata keçirilən uğur
lu layihələrin bu fikri söyləməyə
əsas verdiyini dedi.

Milli Məclisin sədri bildirdi ki,
Azərbaycanda bu sahə dövlətin
daim diqqət mərkəzindədir və
Ailə, Qadın və Uşaq Problem
ləri üzrə Dövlət Komitəsi uzun
illərdir səmərəli fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan parlamentində də bu
məsələlərlə məşğul olan komitə
mövcuddur.
Söhbət zamanı Sahibə Qafa
rova qeyd etdi ki, ailə, qadın və
uşaq məsələləri ölkə parlamenti
nin də daim diqqət mərkəzində
dir.
Spiker vurğuladı ki, bu gün
hər iki ölkənin parlamentlərində
dostluq qrupları fəaliyyət göstə
rir və deputatlarımız ikitərəfli,
üçtərəfli və çoxtərəfli formatlarda
uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Türki
yə Böyük Millət Məclisinin sədri
Mustafa Şentopun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti bir neçə dəfə
ölkəmizdə olub, Azərbaycan nü
mayəndə heyətləri də Türkiyəyə
səfərlər həyata keçiriblər.
Söhbətdə spiker 44 günlük Və
tən müharibəsində Azərbaycanın
əldə etdiyi zəfərdən, torpaqların
işğaldan azad olunmasından,
azad edilmiş ərazilərdə aparılan
quruculuq və abadlıq işlərindən,
möhtəşəm qələbəmizin qazanıl
masında Türkiyənin göstərdiyi
mənəvi dəstəkdən söz açdı.
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Səmimi görüş üçün minnət
darlığını bildirən Türkiyənin Ailə
və sosial xidmətlər naziri Dərya
Yanık ölkəmizə səfərindən və bu
rada keçirdiyi görüşlərdən məm
nun qaldığını söylədi, müzakirə
olunan məsələlərin əhəmiyyətini
yüksək qiymətləndirdi. Qonaq
vurğuladı ki, onun rəhbərlik etdi
yi qurum Azərbaycanın müvafiq
dövlət qurumları ilə sıx əmək
daşlıq edir və bir sıra uğurlu
layihələrin həyata keçirilməsinə
nail olublar. Onlar gələcəkdə bu
əməkdaşlığı daha da dərinləşdir
mək niyyətindədirlər.
Qonaq 44 günlük Vətən müha
ribəsində Azərbaycanın əldə et
diyi zəfəri bütün türk dünyasının
qələbəsi kimi dəyərləndirdi və hər
bir azərbaycanlı kimi bundan çox
qürurlandığını dilə gətirdi
Türkiyəli nazir bildirdi ki,
Azərbaycan və Türkiyə arasın
da qanunvericilik sahəsində ailə,
qadın və sosial məsələlərlə bağlı
problemlərin çözülməsi üçün müs
bət işlər görmək baxımından geniş
imkanlar vardır. O, deputatlarımı
zın bu sahədəki mütəmadi təmas
larını təqdirəlayiq hesab etdi.
Görüşdə Türkiyə Respubli
kasının ölkəmizdəki səfiri Cahit
Bağçı və digər rəsmi şəxslər iştirak
edirdilər.
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Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova ölkəmizdə sə
fərdə olan Avropa Parlamentinin
Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri
Devid Mak Alisterin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə də görüşdü.
Parlamentin sədri qonaqları
salamlayaraq, bu səfərin və səfər
çərçivəsində aparılacaq müzakirə
lərin Avropa İttifaqı ilə Azərbay
can arasında, eləcə də Avropa Par
lamenti ilə Milli Məclis arasında
əməkdaşlığın daha da möhkəm
ləndirilməsinə öz töhfəsini verəcə
yinə inamını ifadə etdi. O, bildirdi
ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə
münasibətlərin inkişafında maraq
lıdır və bu əməkdaşlıq ölkəmizin
xarici siyasətinin prioritetlərindən
biridir.
Spiker Avropa İttifaqı Şurası
nın prezidenti cənab Şarl Mişelin
2021-ci ilin iyulunda Azərbaycana
səfərini xatırladaraq bildirdi ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin 2021-ci
ilin dekabrında Brüsseldə Avropa
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı üzrə
6-cı zirvə toplantısında iştirakı,
həmçinin bu ilin aprel və may
aylarında Brüsselə rəsmi səfərləri
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı ara
sında münasibətlərin xarakterini
nümayiş etdirir.

Milli Məclisin sədri diqqətə
çatdırdı ki, Avropa İttifaqı ilə Azər
baycan arasında bir sıra mühüm
sənədlər imzalanıb, hazırda biz
Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq haq
qında yeni sazişin imzalanması üz
rə danışıqların yekun mərhələsin
dəyik. Bundan başqa, Azərbaycan
qurumun doqquz üzvü ilə strateji
tərəfdaşlıq haqqında sənədlər im
zalayıb ki, bu da üzv dövlətlərin
üçdə birini təşkil edir.
Sahibə Qafarova onu da vurğu
ladı ki, Azərbaycan neftlə yanaşı,
Avropanın etibarlı qaz təchizatçı
sına çevrilib. İyulun 18-də Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev ölkəmizdə sə
fərdə olan Avropa Komissiyasının
Prezidenti xanım Ursula Fon der
Lyayenlə “Azərbaycan Respublika
sı ilə Avropa Komissiyası tərəfin
dən təmsil olunan Avropa İttifaqı
arasında enerji sahəsində Strateji
Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memo
randumu” imzalayıblar.
Söhbət zamanı parlamentin
sədri qonaqlara Milli Məclisin
strukturu və fəaliyyəti barədə
ətraflı məlumat verdi, onların sual
larını cavablandırdı.
Spiker daha sonra Azərbay
canın 30 il Ermənistanın işğalı
altında olmuş ərazilərini 2020-ci
ildə Vətən müharibəsi nəticəsin
də azad etdiyini, bununla da BMT
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə

yə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməsi
nin icrasını özü təmin etdiyini dilə
gətirdi. Hazırda həmin bölgələrdə
genişmiqyaslı bərpa və quruculuq
işlərinə başlanıldığından, bütün
infrastrukturun bərpa edilməsin
dən danışdı. Milli Məclisin sədri
xatırlatdı ki, Ermənistan 30 ilə ya
xın işğal altında saxladığı Azərbay
canın bütün şəhər və rayonlarını
dağıdıb, mədəni, tarixi irsini məhv
edib, dini abidələri təhqir edib.
Həmin ərazilərə səfər edən Avro
panın bəzi ölkələrinin parlament
sədrləri, beynəlxalq təşkilatların
təmsilçiləri, səfirliklərin və diplo
matik korpusların nümayəndələri,
jurnalistlər, xarici ölkələrdən olan
digər qonaqlar Ermənistan tərəfin
dən törədilən vandalizmi öz göz
ləri ilə görüblər. Sahibə Qafarova
bütün bunlara baxmayaraq, bu ilin
mart ayında Avropa Parlamenti
nin guya Qarabağda erməni irsinin
dağıdılması haqqında qətnamə
qəbul etməsinin ədalətsiz olduğu
nu bildirdi və qeyd etdi ki, həmin
qətnamədə irəli sürülən iddialar
tamamilə yalandır, böhtan xarak
terlidir.
Spiker Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Şarl Mişelin təşəbbü
sü ilə Azərbaycan Prezidenti və
Ermənistanın baş naziri arasında
keçirilmiş üçtərəfli görüşləri təqdir
etdiyimizi, xalqımızın sülh tərəf
darı olmasını vurğuladı. Qeyd
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edildi ki, ölkəmiz Ermənistanla
münasibətlərin normallaşdırılma
sı istiqamətində təkliflərini irəli
sürüb. İnanırıq ki, tezliklə iki ölkə
arasında sülh müqaviləsi imzala
nacaq.
Göstərilən yüksək qonaqpər
vərliyə görə təşəkkürünü bildirən
Avropa Parlamentinin Xarici Əla
qələr Komitəsinin sədri Devid Mak
Alister ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevlə keçirilən görüşündən
yüksək təəssürat aldığını dedi.
Söhbət zamanı qonaq Aİ-Azər
baycan əlaqələri, enerji sahəsində
əməkdaşlıq, parlament diplomati
yasının inkişafı və digər məsələlər
barədə fikirlərini bölüşdü.
Görüşdə Milli Məclisin Beynəl
xalq münasibətlər və parlament
lərarası əlaqələr komitəsinin sədri
Səməd Seyidov, Avropa İttifaqıAzərbaycan Parlament Əməkdaş
lıq Komitəsində Milli Məclisin nü
mayəndə heyətinin rəhbəri Tural
Gəncəliyev və digər rəsmi şəxslər
iştirak edirdilər.

İyulun 18-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmiz
də səfərdə olan Almaniya Federal
Parlamentinin (Bundestaq) vitse-

prezidenti Katrin Görinq-Ekartın
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşdü.
Parlamentin sədri qonaqları sa
lamlayaraq, bu səfərin ölkələrimiz
arasında dostluq münasibətlərinin
daha da dərinləşməsinə və geniş
ləndirilməsinə töhfə verəcəyinə ina
mını bildirdi. Dövlətlərarası müna
sibətlər sistemində parlamentlərin
rolunu vurğulayan Sahibə Qafaro
va hər iki ölkənin qanunvericilik
orqanlarında dostluq qruplarının
fəaliyyət göstərməsini təqdir etdi
və beynəlxalq təşkilatlarda əmək
daşlığın önəmindən danışdı.
Sədr Azərbaycanın 30 il Ermə
nistanın işğalı altında olmuş əra
zilərini 2020-ci ildə Vətən mühari
bəsi nəticəsində azad etməsindən
və hazırda bölgələrdə aparılan
yenidənqurma və bərpa işlərin
dən söhbət açdı. Spiker diqqətə
çatdırdı ki, Azərbaycan regionda
uzunmüddətli sülhün və sabitliyin
təmin olunması istiqamətində səy
lərini davam etdirir.
Söhbət zamanı Milli Məclisin
sədri qeyd etdi ki, 1918-ci ildə
Şərqdə ilk demokratya örnəyi kimi
təşəkkül tapmış Azərbaycan De
mokratik Respublikası qadınlara
seçki hüququ verən ilk ölkə olub.
Bu, bir sıra Avropa ölkələrindən
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də əvvəl baş verib. Sahibə Qafa
rova qonağa Azərbaycanda qadın
hüquqlarının qorunması sahəsində
qanunvericilik haqqında, qadın
ların təhsili, onların cəmiyyət
həyatında yaxından iştirakı barədə
ətraflı məlumat verdi.
Göstərilən yüksək qonaqpər
vərliyə və səmimi görüşə görə
minnətdarlığını bildirən Almaniya
Federal Parlamentinin (Bundestaq)
vitse-prezidenti Katrin GörinqEkart ölkəsinin ikitərəfli əlaqələrin
inkişafında maraqlı olduğunu və
Azərbaycanla Almaniyanın iqtisa
di, enerji sahəsində mühüm tərəf
daşlığını diqqətə çatdırdı.
Katrin Görinq-Ekart qanunve
rici orqanlar arasında əlaqələrin
gücləndirilməsi, o cümlədən par
lamentlərarası dostluq qruplarının
əməkdaşlığının genişləndirilməsi
nin əhəmiyyəti və Azərbaycandan
Avropaya qaz ixracı, peşə təhsili,
mədəniyyət sahələrində münasi
bətlər barədə fikirlərini bölüşdü.
Görüşdə Azərbaycan-Almaniya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri Nurlan Həsə
nov, Azərbaycanın Almaniyadakı
səfir i Ramin Həsənov, Almaniya
səfirliyinin ölkəmizdəki müvəqqəti
işlər vəkili Hayko Şvarts və digər
rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.

RƏSMİ QƏBULLAR
İyunun 29-30-u və iyulun 1-də
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova Qoşulmama Hərəka
tının Parlament Şəbəkəsinin
Bakı Konfransında iştirak et
mək üçün ölkəmizdə səfərdə
olan nümayəndə heyətlərinin
başçıları ilə görüşdu.
İyulun 1-də Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova Burundi Res
publikası Milli Assambleyasının
spikeri Gelase Daniel Ndabirabe,
Küveyt Milli Assambleyasının
spikeri Marzuk əl-Qənim, Əlcəzair
Milli Xalq Assambleyasının sədri
İbrahim Bouğali ilə ayrı-ayrılıqda
görüşlər keçirdi.
Görüşlərdə Milli Məclisin sədri
Azərbaycanın bütün dövlətlərlə
qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurul
masında maraqlı olduğunu bildir
di, dövlətlərarası münasibətlərin
möhkəmlənməsində parlament
lərin rolundan bəhs etdi. Spiker
beynəlxalq parlament qurumların
da Azərbaycan deputatlarının fəal
iştirak etdiyini diqqətə çatdırdı və
qonaqlara Milli Məclisin fəaliyyəti
haqqında ətraflı məlumat verdi.
Sahibə Qafarova hər üç dövlə
tin Qoşulmama Hərəkatının işində
iştirakını yüksək dəyərləndirərək
qurumun Parlament Şəbəkəsinin
Bakı Konfransının əhəmiyyətindən
söhbət açdı. O, bu tədbirin Azər
baycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının
sədri qismində irəli sürdüyü tə
şəbbüs çərçivəsində həyata keçi
rildiyini diqqətə çatdırdı. Ötən ilin
noyabrında Madriddə Parlament
Şəbəkəsinin təsis iclası keçirildiyi,
konfransda qaldırılan məsələlərin
dünya miqyasında vacibliyi vurğu
landı.
Səmimi görüşə görə təşəkkürlə
rini bildirən qonaqlar ölkələrinin
Azərbaycanla hərtərəfli əlaqələrin
inkişafına önəm verdiklərini, Milli
Məclis ilə əməkdaşlığı dərinləş
dirmək niyyətində olduqlarını
dedilər. Qoşulmama Hərəkatı

nın Parlament Şəbəkəsinin Bakı
Konfransının yüksək səviyyədə
təşkil edilməsinə görə Azərbaycan
tərəfinə minnətdarlıqlar bildirildi,
konfransda müzakirə olunan mə
sələlərin aktual əhəmiyyətindən
danışıldı.

Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın Nepal Nüma
yəndələr Palatasının sədri Agni
Prasad Sapkota, İordaniya Haşimi
lər Krallığının Nümayəndələr Pa
latasının sədri Əbdülkərim Feysəl
Deyfullah əd-Duğmi, Senatın sədri
Feysəl Akif əl-Fayez və Cibuti Res
publikası Milli Assambleyasının
sədri Məhəmməd Əli Huməd ilə
də görüşləri keçirildi.
Qonaqları səmimi salamlayan
Azərbaycan parlamentinin spikeri
ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisa
di, mədəni əlaqələrin durmadan
inkişaf etməsindən, ölkə başçıları
nın qarşılıqlı səfərlərinin, keçirilən
görüşlərin bu əlaqələrin dərinləş
məsinə mühüm töhfə verməsindən
söz açdı. Bildirildi ki, Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qo
şulmama Hərəkatının Madriddə
təsis olunmuş Parlament Şəbəkə

sinin Bakı Konfransının mövzusu
çox aktualdır. “Dünyada sülhün və
dayanıqlı inkişafın təşviqində milli
parlamentlərin rolunun gücləndi
rilməsi” mövzusuna həsr edilmiş
tədbirin əhəmiyyəti vurğulandı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin konfransın açılış mərasimin
də çıxışına diqqət çəkən Sahibə
Qafarova ölkə başçısının qaldırdığı
məsələlərin, dünyada baş verən
proseslərdə Qoşulmama Hərəkatı
nın rolu və bir çox aktual mövzu
lar barədə səsləndirdiyi fikirlərin
təşkilatın fəaliyyət istiqamətlərinin
müəyyənləşməsi baxımından xü
susi önəm daşıdığını söylədi.
Görüşlərdə Milli Məclisin sədri
qanunvericilik orqanları arasında
əməkdaşlığın vacibliyindən danış
dı, bu ölkələrin parlamentlərində
dostluq qruplarının fəaliyyət gös
tərməsini təqdir etdi.
Sahibə Qafarova keçirdi
yi bütün görüşlərdə qonaqlara
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı tarixi
zəfər və regionda yaranmış yeni
reallıq, hazırda işğaldan azad olu
nan ərazilərimizdə aparılan bərpa
və quruculuq işləri barədə ətraflı
məlumat verdi. Spiker iyulun 2-də
konfrans iştirakçılarının Şuşa
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ya səfəri zamanı işğaldan azad
edilmiş ərazilərdəki dağıntıları
və Azərbaycanın həyata keçirdiyi
bərpa və yenidənqurma işlərini öz
gözləri ilə görəcəklərini dedi.
Milli Məclisin Sədri Azərbay
canın dostu olan dövlətlərə daim
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiklərinə, Ermənistanın tə
cavüzkar siyasətini pisləyən möv
qelərinə görə təşəkkürünü bildirdi.
Azərbaycanın sülhün və sabitliyin
tərəfdarı olduğunu və tezliklə
Ermənistanla sülh müqaviləsi im
zalanacağına inamını bildirdi.
Öz növbəsində qonaqlar da
ölkəmizdə bütün sahələrdə mü
şahidə olunan tərəqqidən söhbət
açdılar. Azərbaycanın Qoşulma
ma Hərəkatına sədrliyi dövründə
irəli sürdüyü təşəbbüslər təqdir
edildi. Nümayəndə heyətlərinin
rəhbərləri Azərbaycanın bu tədbiri
yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə
görə minnətdarlıqlarını bildirdilər,
tədbirdə Prezident İlham Əliyevin
iştirakını və çıxışını yüksək qiy
mətləndirdilər.
Görüşlər zamanı tərəflər re
gional münaqişələrin törətdikləri
fəsadların aradan qaldırılması,
qaçqın və miqrasiya problemləri
nin həlli yolları və digər qarşılıqlı

maraq doğuran məsələlər barədə
fikirlərini bölüşdülər. Söhbətlərdə
parlamentlərarası əlaqələrin inki
şafı və parlament diplomatiyasının
əhəmiyyəti barədə fikirlər açıqlan
dı.

İyunun 30-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova konfransın
işində iştirak etmək üçün ölkəmiz
də səfərdə olan Misir Ərəb Res
publikası Senatının sədri Abdel
Vahab Abdel Razeq ilə görüşdü.
Milli Məclisin sədri məhz Azər
baycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə
yaradılan Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsinin Bakı Konf
ransına qatıldığına görə qonağa
minnətdarlığını ifadə etdi. Spiker
İlham Əliyevin tədbirdəki çıxışına
toxunaraq bildirdi ki, ölkə başçısı
nın bir sıra aktual məsələlərlə bağlı
səsləndirdiyi fikirlər qurumun
fəaliyyət istiqamətlərinin müəy
yənləşdirilməsində mühüm rol
oynayır.
Milli Məclisin sədri dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlən
məsində parlamentlərin xüsusi
əhəmiyyətindən danışdı, parla
ment nümayəndə heyətlərinin
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qarşılıqlı səfərlərinin təcrübə və
informasiya mübadiləsi baxımın
dan vacibliyini qeyd etdi.
Sahibə Qafarova Azərbaycanın
44 günlük Vətən müharibəsində
əldə etdiyi möhtəşəm qələbədən,
hazırda işğaldan azad edilmiş əra
zilərimizdə həyata keçirilən quru
culuq və bərpa işlərindən söz açdı.
O, tezliklə iki ölkə arasında sülh
sazişinin imzalanacağına inamını
ifadə etdi.
Misir Ərəb Respublikası Se
natının sədri Abdel Vahab Abdel
Razeq onu Bakıda keçirilən Qoşul
mama Hərəkatı Parlament Şəbə
kəsinin Bakı Konfransına dəvət
etdiyinə görə Milli Məclisin sədri
nə təşəkkürünü bildirdi. Tədbirin
yüksək səviyyədə təşkil olunduğu
nu, Azərbaycanın bu təşəbbüsünü
bəyəndiklərini bildirdi, konfransın
dünyada sülhün və sabitliyin tə
min olunmasına töhfə verəcəyinə
əminliyini vurğuladı.

Həmin gün Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın Türkmənistan
Milli Qenqeşi (Parlamenti) Məcli
sinin sədri Gülşat Məmmədova ilə
də görüşü baş tutdu.

RƏSMİ QƏBULLAR

Spiker türkmənistanlı həmka
rına Qoşulmama Hərəkatının Par
lament Şəbəkəsinin Bakı Konfran
sında iştirakına görə təşəkkürünü
bildirdi. Konfransın “Dünyada
sülhün və dayanıqlı inkişafın
təşviqində milli parlamentlərin
rolunun gücləndirilməsi” kimi
aktual mövzuya həsr olunduğu
na, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin tədbirdəki çıxışında
dünyadakı mövcud vəziyyət ba
rədə dəyərli fikirlər söylədiyinə
diqqət çəkdi.
Sahibə Qafarova dost və qar
daş ölkələrimiz arasında əlaqə
lərin inkişafından da söz açdı,
Azərbaycan Prezidentinin bu
günlərdə Türkmənistana səfəri
ni xatırladaraq, orada keçirilən
görüşlərin, aparılan danışıqların
iki ölkə arasında münasibətlə
rin daha da möhkəmlənməsinə
böyük töhfə verdiyini vurğuladı.
Spiker Azərbaycan-Türkmənistan
münasibətlərinin inkişafında hər
iki ölkə parlamentlərinin rolunu,
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qruplarının fəaliyyətini təqdir etdi.
Ölkələrimiz arasındakı müna
sibətlərin mövcud səviyyəsindən

razılığını bildirən Türkmənistan
Parlamenti Məclisinin sədri Gülşat
Məmmədova Qoşulmama Hərə
katı Parlament Şəbəkəsinin Bakı
Konfransının əhəmiyyətindən
danışdı və tədbirə dəvətə görə tə
şəkkürünü bildirdi.
Qonaq Bakı Konfransının yük
sək səviyyədə təşkil edilməsini,
tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin
iştirakını və çıxışını yüksək qiy
mətləndirdi, toxunduğu məsələlə
rin əhəmiyyətinə diqqət çəkdi.

İyunun 30-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi
nin Bakı Konfransında iştirak et
mək üçün ölkəmizdə səfərdə olan
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Mustafa Şentopla görüşdü.
Sahibə Qafarova TBMM sədri
ni salamlayaraq bildirdi ki, cənab
Prezident İlham Əliyevin təşəb
büsü ilə Qoşulmama Hərəkatının
Madriddə təsis olunmuş Parla
ment Şəbəkəsinin Bakı Konfransı
“Dünyada sülhün və dayanıqlı

inkişafın təşviqində milli parla
mentlərin rolunun gücləndirilmə
si” mövzusuna həsr edilib. Müasir
dünyada parlament diplomatiyası
nın rolunun gündən-günə artdığı
bir vaxtda bu mövzu çox aktualdır.
Milli Məclisin sədri Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin tədbirdə
ki çıxışında qurumun qlobal səviy
yədə gedən proseslərdə rolu barədə
dəyərli fikirlər səsləndirdiyini,
bunların Qoşulmama Hərəkatının
fəaliyyət istiqamətlərinin müəy
yənləşməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıdığını qeyd etdi.
Milli Məclisin sədri Azərbay
can-Türkiyə əlaqələrinin bugünkü
səviyyəsini birlik və həmrəyliyimi
zin yeni bir təzahürü, 44 gün
lük Vətən müharibəsində qardaş
Türkiyənin Azərbaycana birmə
nalı siyasi və mənəvi dəstəyini bu
birliyin ən parlaq nümunəsi kimi
qiymətləndirdi.
Sahibə Qafarova diqqətə
çatdırdı ki, iyunun 15-də “Azər
baycan Respublikası ilə Türkiyə
Respublikası arasında müttəfiq
lik münasibətləri haqqında” Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanmasının
birinci ildönümü qeyd edildi.
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Dövlət başçılarımızın qətiyyəti
və iradəsi sayəsində AzərbaycanTürkiyə müttəfiqlik münasibətləri
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşa şəhərində imzalanmış Şuşa
Bəyannaməsi ilə ən yüksək zirvəsi
nə çatıb.
Səmimi sözlərə görə təşəkkürü
nü bildirən Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri Mustafa Şentop
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin təşəbbüsü və Milli Məclisin
sədrinin iştirakı ilə Madriddə ya
radılmış Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsinin əhəmiy
yətindən danışdı. O, Azərbaycan
Prezidentinin Bakı Konfransındakı
çıxışında toxunduğu məsələlərin
əhəmiyyətini yüksək dəyərlən
dirdi. Bakı Konfransının yüksək
səviyyədə təşkilinə görə minnət
darlığını bildirən TBMM sədri
Türkiyənin həmişə qardaş Azər
baycanın təşəbbüslərini dəstəklə
diyini və onun yanında olduğunu
diqqətə çatdırdı.
Söhbət zamanı Mustafa Şentop
dünyada analoqu olmayan Türki
yə-Azərbaycan münasibətlərinin
bundan sonra da inkişaf edəcəyinə
və möhkəmlənəcəyinə əminliyini
ifadə etdi.

İyunun 29-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmiz
də rəsmi səfərdə olan Özbəkistan
Respublikası Ali Məclisi Senatının
sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüş
dü.
Görüşdə Sahibə Qafarova
xalqlarımız arasındakı ortaq dini
və mənəvi dəyərlərdən danışdı,
Azərbaycan və Özbəkistan ara
sında münasibətlərin ölkələrimiz
müstəqillik əldə etdikdən sonra
yeni mərhələyə yüksəldiyini dedi.
Milli Məclisin sədri Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
bu günlərdə Özbəkistana rəsmi
səfərinin və orada imzalanmış sə
nədlərin iki ölkə arasında strateji

əməkdaşlığın inkişafı baxımından
əhəmiyyətindən danışdı. Sahibə
Qafarova cənab Prezidentin Özbə
kistana səfəri çərçivəsində Daşkən
din mərkəzində Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin abidəsinin, onun
adını daşıyan meydanın və parkın
açılışını Azərbaycan xalqına sevgi
nin təzahürü kimi qiymətləndirdi.
Söhbət zamanı spiker Özbə
kistanın həmişə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləmə
sindən, ölkələrimizin beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində səmərəli
əməkdaşlığından məmnunluğunu
bildirdi. İkitərəfli əlaqələrin dərin
ləşməsində qanunverici orqanların
özünəməxsus rolunu qeyd edən
Milli Məclisin sədri hər iki ölkənin
parlamentində dostluq qrupları
nın fəaliyyət göstərdiyini diqqətə
çatdırdı.
Görüşdə spiker Sahibə Qafaro
va Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı qələbə
və regionda yaranmış yeni reallıq
barədə də məlumat verdi. Spiker
Füzuli rayonunda məktəb tikinti
si ilə bağlı göstərdiyi dəstəyə görə
Özbəkistana minnətdarlığını bil
dirərək, bunu dost hədiyyəsi kimi
dəyərləndirdi.
Göstərilən qonaqpərvərliyə
görə minnətdarlığını bildirən Öz
bəkistan Respublikası Ali Məclisi
Senatının sədri Tənzilə Narbayeva
Azərbaycanla Özbəkistan arasında
bir çox sahələrdə münasibətlərin
uğurla inkişaf etməsindən danış
dı. Azərbaycana dəfələrlə səfər
etdiyini deyən qonaq hər səfərdən
fərqli təəssürat aldığını və Prezi
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın sürətli inkişafına
sevindiklərini diqqətə çatdırdı.
Tənzilə Narbayeva bu gün işti
rak etdiyi Azərbaycan-Özbəkistan
Qadın sahibkarlarının ikitərəfli
biznes forumunun əhəmiyyətin
dən danışdı, Qoşulmama Hərəka
tının Parlament Şəbəkəsinin Bakı
Konfransına dəvətə görə təşək
kürünü bildirdi. Dövlətlərimiz
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arasındakı münasibətlərin inkişa
fında parlamentlərin rolunu qeyd
edən Özbəkistan spikeri parlament
komitələri səviyyəsində münasi
bətlərin inkişaf etdirilməsinin də
vacibliyini vurğuladı.

İyunun 18-də Milli Məclisin səd
ri Sahibə Qafarova Beynəlxalq Türk
Akademiyasının (BTA) səlahiyyət
müddəti başa çatmaqda olan prezi
denti Darhan Kıdıralı ilə görüşdü.
Spiker diqqətə çatdırdı ki,
Beynəlxalq Türk Akademiyası
yarandığı gündən etibarən türk
ölkələrinin elmi inteqrasiyasının
gücləndirilməsinə, ortaq irsin hər
tərəfli təbliğinə, türk dünyasında
təhsil və elm sahəsində akademik
fəaliyyətin əlaqələndirilməsinə
xidmət edir. Azərbaycan digər
türk əməkdaşlıq təşkilatları kimi
BTA-nın da fəaliyyətinə önəm ve
rir və onun daha da inkişaf etdiril
məsinə çalışır. Qeyd edildi ki, bu
akademiya türkdilli ölkələr ara
sında elm sahəsində əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi istiqamətində
mühüm addımlar atır.
Beynəlxalq Türk Akademiya
sının ilk prezidenti kimi Darhan
Kıdıralının bu sahədə xidmətləri,
Azərbaycan və Qazaxıstan xalq
ları arasında dostluq əlaqələrinin
inkişafına töhfələri təqdir edildi.
Sahibə Qafarova məhz bu uğur
larına görə 2017-ci il dekabrın
28-də Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Darhan Kıdıralını
“Dostluq” ordeni ilə təltif etməsini
xüsusi dilə gətirdi.
Milli Məclisin sədri görüşdə 44
günlük Vətən müharibəsi və re
gionda yaranmış yeni reallıqlardan
söhbət açdı. Şuşa şəhərinin türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı
seçildiyini xatırladan Sahibə Qa
farova diqqətə çatdırdı ki, hazırda
böyük quruculuq işləri aparılan
Şuşa şəhəri yenidən öz intibah
dövrünə qədəm qoyacaq.

RƏSMİ QƏBULLAR
Beynəlxalq Türk Akademiyası
nın prezidenti Darhan Kıdıralı 8 il
əvvəl bu vəzifəyə seçilərkən də ilk
səfərini Bakıya etdiyini xatırladı
və bu müddət ərzində görülmüş
işlərdən danışdı. Akademiyanın
fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafa
rovaya və deputatlara təşəkkü
rünü bildirdi. Qonaq ölkəmizin
Prezident İlham Əliyevin Ali Baş
Komandanlığı ilə Vətən mühari
bəsində qazandığı zəfərin bütün
türk dünyasının bayramı kimi
qeyd olunduğunu diqqətə çatdır
dı. 2019-cu ilin yanvarında Azər
baycan ərazilərində türklərin ortaq
tarixinə aid maddi və mədəni irsin
türk dünyasının mütəxəssislərinin
birgə iştirakı ilə araşdırılmasını və
nəticələrinin beynəlxalq ictimaiy
yətə təqdim olunmasını nəzərdə
tutan “Qafqazda türk izləri” layi
həsi çərçivəsində görüləcək işlər
dən söhbət açdı.

İyunun 17-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova IX Qlobal
Bakı Forumunda iştirak etmək
üçün ölkəmizdə səfərdə olan BMT
Baş katibinin müavini və BMT-nin
Cenevrədəki bölməsinin baş direk
toru Tatyana Valovaya ilə görüşdü.
Tədbirin əhəmiyyətindən söz açan
Milli Məclisin sədri Azərbayca
nın mühüm beynəlxalq tədbirlərə
uğurla ev sahibliyi etdiyini, bu
kimi görüşlərin beynəlxalq əmək
daşlığın genişləndirilməsinə, bir
sıra qlobal məsələlərin müzakirə
sinə, yeni ideya və təşəbbüslərin
meydana gəlməsinə mühüm töhfə
lər verdiyini diqqətə çatdırdı.
Bu il ölkəmizin BMT-yə üzv
olmasının 30 illiyinin tamam oldu
ğunu və cari ilin mart ayında Şuşa
da bu münasibətlə konfrans keçi
rildiyini qeyd edən spiker BMT və
onun ixtisaslaşmış təşkilatları ilə
sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malik
olduğumuzu vurğuladı.

Sahibə Qafarova bildirdi ki,
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı
na sədrliyi dövründə bu təşkilatın
bir neçə sessiyasının çağırılmasının
təşəbbüskarı olub və həmin ses
siyalarda pandemiya ilə əlaqədar
mühüm qətnamələr qəbul edilib.
Ölkəmiz Prezident İlham Əliye
vin təşəbbüsü ilə təşkilatın Parla
ment Şəbəkəsini yaradıb. İnanırıq
ki, Parlament Şəbəkəsinin Birinci
Konfransı bütün üzv ölkələr üçün
faydalı olacaq.
Spiker hazırda postmünaqişə
dövrünü yaşayan Azərbaycanın
davamlı sülh və sabitliyin tərəf
darı olduğunu vurğuladı. Tezliklə
Ermənistanla Azərbaycan arasında
sülh sazişi imzalanacağını, Zən
gəzur dəhlizinin istifadəyə verilə
cəyinin təkcə region ölkələri üçün
deyil, digər ölkələrin inkişafı üçün
də faydalı olacağını dilə gətirdi.
Azərbaycana səfərindən məm
nunluğunu bildirən BMT Baş
katibinin müavini və BMT-nin
Cenevrədəki bölməsinin baş di
rektoru Tatyana Valovaya ötən 30
il ərzində Azərbaycanın böyük
uğurlar qazandığını və inkişaf
etdiyini söylədi. Qonaq ölkəmizin
BMT üçün bir sıra istiqamətlərdə
əməkdaşlıq baxımından mühüm
tərəfdaş olduğunu və Qoşulmama
Hərəkatına uğurlu sədrliyindən
razılığını bildirdi. Azərbaycanın
COVID-19 pandemiyası ilə müba
rizədə digər ölkələrə yardımlarına
görə təşəkkür etdi.
Söhbətdə gender bərabərliyi,
qadınların təhlükəsizlik məsələlə
rində, hərbi münaqişələrin həl
lində, siyasətdə iştirakı və digər
məsələlər barədə fikir mübadiləsi
aparıldı.

İyunun 13-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
səfərdə olan BMT Baş Assambleya
sının 76-cı sessiyasının prezidenti
Abdulla Şahidlə görüşdü.

Bu ilin fevral ayında BMT-nin
Azərbaycandakı daimi koordina
toru xanım Vladanka Andreeva ilə
Milli Məclisdə görüşünü xatırla
yan spiker diqqətə çatdırdı ki, bu
il biz Azərbaycanın BMT-yə üzv
olmasının 30 illiyini qeyd edirik.
Azərbaycan təşkilatda həmişə
çox fəal olub və 155 üzv dövlətin
dəstəyi ilə 2012-2013-cü illər üçün
qurumun qeyri-daimi üzvü seçilib
ki, bu da ölkəmizin beynəlxalq nü
fuzuna dəlalət edir. Bu gün Azər
baycan Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi BMT-nin təşəbbüslərini
dəstəkləyir və qlobal maraq doğu
ran məsələlərə öz töhfəsini verir.
Sahibə Qafarova Azərbaycanın
çoxmədəniyyətli ölkə olmasından,
multikulturalizm ənənələrindən,
burada müxtəlif dini və etnik
qrupların əsrlər boyu sülh və dost
luq şəraitində birgə yaşamasından
söhbət açdı.
Respublikamızda qadınların öl
kə həyatının müxtəlif sahələrində
yaxından iştirak etdiyini söyləyən
Milli Məclisin sədri bildirdi ki,
Azərbaycan Şərqdə qadına seçki
hüququ vermiş ilk ölkədir. Bu gün
Azərbaycanda Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitə
si, həmçinin parlamentdə müvafiq
komitə fəaliyyət göstərir.
Görüşdə 44 günlük Vətən mü
haribəsi və regionda yaranmış yeni
reallıqlar barədə söz açan Sahibə
Qafarova tezliklə Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh sazişi
imzalanacağına inamını ifadə etdi.
BMT Baş Assambleyasının 76-cı
sessiyasının prezidenti Abdulla
Şahid BMT-Azərbaycan əməkdaşlı
ğının yüksək səviyyədə olmasından,
ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına
uğurlu sədrliyindən razılığını bildir
di. Söhbət zamanı qonaq Parlament
Şəbəkəsinin qurulmasında Azərbay
canın təcrübəsi, aktiv rolu, gender
bərabərliyi, qadınların siyasətdə
iştirakı, regionda davamlı sülhün tə
min olunmasının vacibliyi və digər
məsələlər barədə fikirlərini açıqladı.
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İyunun 13-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
rəsmi səfərdə olan Slovakiya Res
publikası Milli Şurasının spikeri
Boris Kolların başçılıq etdiyi nü
mayəndə heyəti ilə görüşdü.
Əvvəlcə Sahibə Qafarova ilə
slovakiyalı spiker arasında təkbə
tək görüş oldu, sonra görüş geniş
tərkibdə davam etdirildi. Parla
mentin sədri bu səfəri ölkələrimiz
arasında dostluq münasibətlərinin
təzahürü kimi dəyərləndirdi. Sa
hibə Qafarova ötən il Slovakiyaya
səfərini xatırlayaraq, bu ölkə rəs
miləri ilə keçirilən görüşlərin əhə
miyyətini vurğuladı. O, Slovakiya
spikerinin bu səfəri çərçivəsində
keçirdiyi görüşlərin münasibətlə
rimizin daha da dərinləşməsinə və
genişləndirilməsinə töhfə verəcəyi
nə ümidvar olduğunu bildirdi. Öl
kələrimiz arasında siyasi, iqtisadi,
ticarət, humanitar və digər sahə
lərdə bir sıra mühüm sənədlərin
imzalandığı vurğulandı.
Sahibə Qafarova bildirdi ki,
müxtəlif dini və etnik qruplar
əsrlər boyu respublikamızda sülh

və dostluq şəraitində yaşayıblar.
Spiker səfər çərçivəsində qonaq
ların Bakıda və Azərbaycanın böl
gələrində müxtəlif dini və mədəni
abidələrin - katolik və pravoslav
kilsələrinin, sinaqoqların, məs
cidlərin eyni zamanda fəaliyyət
göstərməsinə şahid olduqlarını
məmnunluqla vurğuladı.
Sədr dövlətlərarası münasibətlər
sistemində parlamentlərin rolun
dan, parlament spikerlərinin və
deputatların qarşılıqlı səfərlərinin
əməkdaşlığımızın inkişafı baxımın
dan önəmindən söz açdı. O, hər
iki ölkənin qanunvericilik orqanla
rında dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərməsini təqdir etdi, təcrübə və
informasiya mübadiləsi baxımından
belə halların önəmindən danışdı.
Spiker AŞPA, ATƏT PA, NATO
PA, Parlamentlərarası İttifaq kimi
beynəlxalq təşkilatlarda əmək
daşlığımızın səviyyəsini daha da
artırmaq üçün yaxşı imkanlar ol
duğunu dedi.
Sahibə Qafarova qonaqla
rın Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərinə, o cümlədən
mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya
səfərlərinə toxunaraq qeyd etdi
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ki, Ermənistan işğal dövründə bu
ərazilərdəki bütün şəhər və kənd
ləri bilərəkdən dağıtmış, mədəni,
dini obyektləri vandalizmə məruz
qoymuşdur. Azərbaycan öz ərazi
lərini azad etdikdən sonra həmin
bölgələrdə genişmiqyaslı bərpa və
quruculuq işlərinə başlayıb.
Sədr bildirdi ki, Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezi
denti və Ermənistanın baş naziri
arasında üçüncü üçtərəfli görüş
keçirilib. Ümidvarıq ki, Ermənistan
da öz öhdəliklərini yerinə yetirəcək,
konstruktiv yanaşma nümayiş etdi
rəcəkdir. Postmünaqişə dövründə
Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq üçün
yeni imkanlar yaranıb. Zəngəzur
dəhlizi, əldə edilmiş razılaşmala
ra uyğun açılacaq yeni nəqliyyat
infrastrukturu bölgənin simasını
tamam dəyişəcək. Avropa ölkələri,
o cümlədən Slovakiya bu nəqliyyat
infrastrukturundan faydalana və
yeni bazarlara çıxış əldə edə bilərlər.
Spiker bir daha vurğuladı ki,
Slovakiya nümayəndə heyətinin
bu səfəri parlamentlərarası müna
sibətlərimizin inkişafında yeni bir
səhifə açacaq.
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Slovakiya Respublikası Milli
Şurasının spikeri Boris Kollar ölkə
mizə səfərindən və burada keçirdi
yi görüşlərdən məmnun qaldığını
söylədi. O, öz ölkəsinin Azərbay
canla əlaqələrin inkişafına böyük
önəm verdiyini, siyasi, iqtisadi, hu
manitar sahələrdə əlaqələrimizin
inkişafının ümumi mənafelərimizə
xidmət etdiyini dilə gətirdi.
Slovakiyalı spiker ölkəmizə
səfəri çərçivəsində Azərbaycanın
işğaldan azad edilmiş ərazilərinə,
o cümlədən Şuşa şəhərinə səfər et
diklərini bildirərək səfər təəssürat
ları haqqında öz yüksək fikirlərini
bölüşdü, bu ərazilərdə aparılan
quruculuq və bərpa işlərini təqdir
etdi.

İyunun 9-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova Çexiya Res
publikasının ölkəmizdə fəaliyyət
müddəti başa çatan səfiri Milan
Ekert ilə görüşdü.
Spiker səfirin ölkəmizdə ça
lışdığı müddətdə Azərbaycan və
Çexiya arasındakı münasibətlərin
inkişafı sahəsində gördüyü işləri

müsbət qiymətləndirdi, ona bun
dan sonrakı diplomatik fəaliyyə
tində uğurlar arzuladı.
Ölkəmizin Çexiya ilə müna
sibətlərin inkişafında maraqlı
olduğunu deyən spiker bildirdi
ki, gələn il Azərbaycanla Çexiya
arasında diplomatik münasibətlə
rin yaranmasının 30 illiyi tamam
olur. Bu illər ərzində ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığa dair bir sıra
sənədlər imzalanmışdır. Onlardan
ən önəmlisi isə “Azərbaycan Res
publikası ilə Çexiya Respublikası
arasında strateji tərəfdaşlıq haq
qında Birgə Bəyannamə”dir.
Söhbət zamanı Milli Məclisin
sədri ölkələr arasında əlaqələrin
inkişafında parlamentlərarası mü
nasibətlərin önəmindən də danış
dı.
Görüşdə 44 günlük Vətən mü
haribəsi və regionda yaranmış yeni
reallıqlardan söz açan Sahibə Qafa
rova Azərbaycanın davamlı sülh
və sabitliyin tərəfdarı olduğunu
diqqətə çatdırdı və tezliklə iki ölkə
arasında sülh sazişi imzalanacağı
na inamını ifadə etdi.
Çexiya Respublikasının ölkə
mizdəki səfiri Milan Ekert ölkə

sinin Azərbaycanla münasibətlə
rin inkişafına böyük əhəmiyyət
verdiyini diqqətə çatdırdı. Qonaq
Azərbaycanın Çexiya üçün xüsusi
lə enerji sahəsində strateji tərəfdaş
olduğunu qeyd etdi.
Söhbət zamanı qarşılıqlı əlaqə
lərin inkişaf etdirilməsinin hər iki
tərəfə faydasından danışan səfir
Azərbaycanın işğaldan azad olun
muş ərazilərinə səfər etdiyini, ora
da gedən tikinti-quruculuq işlərini
şəxsən gördüyünü diqqətə çatdır
dı. O, xüsusilə Xudafərin körpüsü
ilə tanışlığın onda böyük təəssürat
yaratdığını qeyd etdi.
Səfir Çexiya şirkətlərinin Azər
baycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərinin bərpası işlərində işti
rak etməkdə maraqlı olduqlarını
bildirdi. Çexiyanın yaxın vaxtlar
da Avropa İttifaqına sədrlik edə
cəyini qeyd edən qonaq ölkəsinin
Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqə
lərinin inkişafını dəstəkləyəcəyi
ni və bu işə töhfə verməyə hazır
olduğunu diqqətə çatdırdı. Söhbət
zamanı parlamentlərarası əlaqə
lərin inkişaf etdirilməsi sahəsin
də yeni əməkdaşlıq imkanlarına
nəzər salındı.
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İyunun 9-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova Misir Ərəb
Respublikasının ölkəmizdəki səfiri
Hişam Mohamed Nağı Abdel Hə
midlə görüşdü.
Milli Məclisin sədri diplomata
yeni vəzifəsində uğurlar arzuladı
və onun ölkəmizdə çalışdığı müd
dətdə iki ölkə arasındakı əlaqələrin
daha da inkişaf edəcəyinə inamını
bildirdi.
Spiker Azərbaycanla Misirin
dost ölkələr olduğunu və dövlətlərarası münasibətlərimizin hazırkı sə
viyyəsindən məmnunluğunu ifadə
etdi. Sahibə Qafarova diqqətə çat
dırdı ki, bu il Azərbaycanla Misir
arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30 illiyini qeyd edi
rik və bu illər ərzində ölkələrimiz
arasında bir çox sahələrdə möhkəm
əlaqələr formalaşıb. Ölkələrimiz
BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində
sıx əməkdaşlıq edirlər.
Söhbət zamanı iki ölkə arasında
iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil,

turizm sahələrində əlaqələrin in
kişafı və digər mövzularda söhbət
aparıldı.
Spiker bildirdi ki, parlamentlərarası münasibətlər ölkələr arasında
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələ
rin mühüm tərkib hissələrindən
biridir. Bu baxımdan parlament
dostluq qruplarının fəaliyyə
ti təqdirəlayiqdir. Ölkələrimizin
qanunverici orqanları arasında
münasibətlərin daha da möhkəm
ləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar
var.
Görüşdə 44 günlük Vətən mü
haribəsində Azərbaycanın möhtə
şəm qələbəsindən danışan Sahibə
Qafarova bildirdi ki, ölkəmiz
davamlı sülhün, sabitliyin, müna
sibətlərin normallaşdırılmasının
tərəfdarıdır və bunun üçün Ermə
nistana bir sıra təkliflər irəli sürüb.
İnanırıq ki, tezliklə iki ölkə arasın
da sülh sazişi imzalanacaq və bu,
bütün region ölkələrinin inkişafı
na öz töhfəsini verəcək.
Misir Ərəb Respublikasının öl
kəmizdəki səfiri Hişam Mohamed
Nağı Abdel Həmid təbrikə görə
təşəkkürünü bildirdi və iki ölkə
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arasındakı münasibətlərin bun
dan sonra da inkişafı üçün səylə
çalışacağını dedi. O, Azərbaycanın
Qoşulmama Hərəkatına uğurlu
sədrliyinə və ölkəmizin təşəbbüsü
ilə bu qurumun Parlament Şəbəkə
sinin yaradılmasına görə təbriklə
rini çatdırdı.

İyunun 8-də Milli Məclisin səd
ri Sahibə Qafarova Çili Respubli
kasının ölkəmizdəki səfiri Rodriqo
Arkos ilə görüşdü.
Spiker Azərbaycanla Çili ara
sında diplomatik əlaqələrdən,
münasibətlərimizin hazırkı vəziy
yətindən danışdı. Qeyd olundu
ki, Azərbaycan və Çili ikitərəfli və
çoxtərəfli formatda əməkdaşlıq
edir, hər iki ölkə Qoşulmama Hə
rəkatının üzvləridir və bu, əmək
daşlıq üçün vacib platformadır.
Milli Məclisin sədri qarşılıqlı
təmasların, səfərlərin məlumatlılı
ğının artırılması, xalqlarımızın birbirini daha yaxından tanıması ba
xımından əhəmiyyətindən danışdı,
Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə
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yaradılmış Qoşulmama Hərəkatı
nın Parlament Şəbəkəsinin fəaliy
yəti barədə fikirlərini bölüşdü.
Çilinin ölkəmizdəki səfiri Rod
riqo Arkos ölkəsinin Azərbaycanla
münasibətlərin inkişafına böyük
əhəmiyyət verdiyini bildirdi. O, bu
baxımdan bütün sahələrdə əlaqə
lərin inkişaf etdirilməsinin hər iki
tərəf üçün faydalı olacağını dedi,
ölkəsinin Ermənistanla Azərbay
can arasında münasibətlərin nor
mallaşdırılması prosesini dəstəklə
diyini diqqətə çatdırdı.

İyunun 6-da Milli Məclisin səd
ri Sahibə Qafarova ABŞ-ın ölkə
mizdəki səfiri Örl Litzenberger ilə
görüşdü.
Səfiri Milli Məclisdə salamla
maqdan məmnunluğunu bildirən
spiker bu il Azərbaycan və ABŞ
arasında diplomatik münasibət
lərin qurulmasının 30 illiyinin
tamam olduğunu söylədi. O, ötən
dövr ərzində ölkələrimiz arasında
bir çox sahələrdə geniş əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulduğunu diqqə
tə çatdırdı. Milli Məclisin sədri
enerji təhlükəsizliyindən, ABŞ-ın
Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu
regional enerji layihələrinin həyata

keçirilməsi istiqamətindəki dəs
təyindən, beynəlxalq terrorizmə
qarşı mübarizədən, iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrində geniş əmək
daşlıqdan söhbət açdı.
Spiker parlamentlərarası əla
qələrin əhəmiyyətindən danışa
raq hər iki ölkənin parlamentin
də dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərdiyini, müxtəlif formatlarda
mütəmadi görüşlərin keçirildiyini
bildirdi. Qeyd olundu ki, Azərbay
can yalnız federal səviyyədə deyil,
ABŞ ştatlarının qanunverici orqan
ları ilə də əməkdaşlığın dərinləş
məsində maraqlıdır.
Görüşdə Azərbaycanın 44 gün
lük Vətən müharibəsində əldə
etdiyi zəfər və regionda yaranmış
yeni vəziyyət barədə məlumat
verən Sahibə Qafarova bildirdi ki,
ölkəmiz sülh və sabitliyin tərəf
darıdır. Vətən müharibəsindəki
möhtəşəm qələbəmiz və 30 ilə
yaxın Ermənistanın işğalı altında
olan torpaqlarımızın azad edilmə
si regionda yeni reallıqlar yaradıb.
Azərbaycan ərazilərinin tezliklə
minalardan təmizlənməsi və 30
ilə yaxın məcburi köçkün həyatı
yaşamış vətəndaşların öz yurdla
rına qayıtması üçün sürətli bərpa
və quruculuq işləri aparır. İnanırıq
ki, iki ölkə arasında sülh sazişi im

zalanacaq və bu, region ölkələrinin
inkişafına yeni təkan verəcəkdir.
Səmimi görüşə görə təşəkkü
rünü bildirən ABŞ-ın ölkəmizdəki
səfiri Örl Litzenberger Azərbay
canın ABŞ üçün mühüm tərəfdaş
olduğunu, ölkəsinin Azərbaycanla
münasibətlərin inkişafına böyük
önəm verdiyini diqqətə çatdırdı.
O, bu sahədə parlamentlərarası
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi
nin faydalı olacağından danışdı.
Görüşdə qarşılıqlı maraq do
ğuran bir sıra məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparıldı.

İyunun 3-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
səfərdə olan Polşa Respublikası
parlamentinin Azərbaycanla par
lamentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri Yoanna Lixotska və qru
pun üzvləri ilə görüşdü.
Spiker bu səfərin AzərbaycanPolşa münasibətlərinin inkişafına
öz töhfəsini verəcəyinə inamını
bildirdi. Bu il ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlərin qurul
masının 30 illiyinin qeyd olunacağı
nı və bu illər ərzində əlaqələrimizin
böyük inkişaf yolu keçdiyini diqqə
tə çatdırdı. O, ölkələrimiz və xalqla
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rımız arasında əməkdaşlığın dərin
kökləri və tarixi barədə danışdı.
İki ölkə arasındakı münasibət
lərin inkişafında dövlət başçıları
nın və yüksək səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin xüsusi əhəmiyyətini
qeyd edən Milli Məclisin sədri bu
səfərlər zamanı imzalanmış sənəd
lərin əlaqələrimizin hüquqi bazası
nı təşkil etdiyini vurğuladı.
2021-ci ilin sentyabrında Vya
na şəhərində keçirilən Parlament
Sədrlərinin 5-ci Ümumdünya
Konfransında Polşa Senatının sədri
Tomaş Qrodski ilə görüşünü xatır
ladan Sahibə Qafarova belə görüş
lərin əhəmiyyətini, hər iki ölkənin
parlamentində dostluq qruplarının
olmasını təqdir etdi və parlament
lərarası əlaqələrin inkişaf perspek
tivləri barədə fikirlərini bölüşdü.
Parlament sədri qeyd etdi ki,
multikultural və tolerant ölkə olan
Azərbaycanda Şərq ölkələri arasın
da qadınlara ilk olaraq seçki hüqu
qu verilib. Burada müxtəlif xalq
ların və dinlərin nümayəndələri,
o cümlədən polyaklar bərabərhü
quqlu vətəndaşlar kimi yaşayırlar.
O, ölkəmizin Avropa İttifaqının
9 üzvü, o cümlədən Polşa ilə stra
teji tərəfdaşlıq sənədləri imzaladı
ğını dilə gətirdi.
Spiker qonaqlara 44 günlük
Vətən müharibəsində ölkəmizin
qazandığı qələbə və öz əraziləri
ni işğaldan azad etməsi, regionda
yaranmış yeni reallıq barədə ətraflı
məlumat verdi.
Polşa Respublikası parlamenti
nin Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri
Yoanna Lixotska göstərilən qonaq
pərvərliyə görə təşəkkürünü bil
dirdi və ölkəsinin bütün sahələrdə
Azərbaycanla əlaqələrin inkişafın
da maraqlı olduğunu diqqətə çat
dırdı. Qonaq Azərbaycanda polyak
dilinə olan marağın və bu dilin
universitetlərdə tədris edilməsinin
onları çox sevindirdiyini dedi.
Söhbət zamanı Polşada qa
dınların ölkə həyatının müxtəlif

sahələrində, o cümlədən dövlət
idarəçiliyində, parlamentdə təmsil
çiliyi, iqtisadi-ticari münasibətlə
rin, parlamentlərarası əlaqələrin
inkişafı və digər mövzularda fikir
mübadiləsi aparıldı, qarşılıqlı sə
fərlərin əhəmiyyəti vurğulandı.
Görüşdə Azərbaycan-Polşa
parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri Səttar Möh
balıyev, Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Fərid Hacıyev, ölkəmizin
Polşadakı səfiri Nərgiz Qurbano
va, Polşanın Azərbaycandakı səfiri
Rafal Poborski və digər rəsmi şəxs
lər iştirak edirdilər.

İyunun 2-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova “İNCSOSQarabağ” 7-ci Beynəlxalq Sosial
Elmlər Konqresində iştirak etmək
üçün ölkəmizdə səfərdə olan Tür
kiyə Böyük Millət Məclisinin sədri
Mustafa Şentopla görüşdü.
Sahibə Qafarova Azərbaycan və
Türkiyə parlamentlərinin himayə
si altında keçirilən 7-ci Beynəlxalq
Sosial Elmlər Konqresinin akademik
dairələrimizin birgə fəaliyyətinin
daha da gücləndirilməsi baxımın
dan çox önəmli olduğunu vurğuladı
və TBMM sədri, professor, doktor
Mustafa Şentopa bu tədbirin Azər
baycanda keçirilməsi təşəbbüsünü
irəli sürdüyünə və verdiyi böyük
dəstəyə görə təşəkkürünü bildirdi.
Milli Məclisin sədri diqqətə çat
dırdı ki, bu cür elmi tədbirlərin ke
çirilməsi universitetlərimiz və elmi
dairələrimiz arasında əməkdaşlı
ğın inkişafı baxımından olduqca
vacibdir və 7-ci Beynəlxalq Sosial
Elmlər Konqresinin mövzusunun
Qarabağa həsr olunması mühüm
məsələdir. Çünki Qarabağ həqiqət
lərinin akademik dairələr tərəfin
dən vurğulanması və elmi ədəbiy
yatda əks etdirilməsi çox zəruridir.
Spiker qeyd etdi ki, qardaş ölkə
lər olan Azərbaycan-Türkiyə əlaqə
lərinin bugünkü səviyyəsi birlik və
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həmrəyliyimizin yeni təzahürüdür.
44 günlük Vətən müharibəsində
qardaş Türkiyənin Azərbaycana
birmənalı siyasi və mənəvi dəstəyi
bu birliyin parlaq nümunəsidir. İyu
nun 15-də Azərbaycan-Türkiyə əla
qələrində daha bir əlamətdar hadisə
olan “Azərbaycan Respublikası ilə
Türkiyə Respublikası arasında müt
təfiqlik münasibətləri haqqında”
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması
nın birinci ildönümü qeyd ediləcək.
Dövlət başçılarımızın qətiyyəti və
iradəsi sayəsində Azərbaycan-Tür
kiyə müttəfiqlik münasibətləri
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşa şəhərində imzalanmış Şuşa Bə
yannaməsi ilə ən yüksək zirvəsinə
çatıb. Bu sənəd ölkələrimiz arasında
dostluq və qardaşlığın mahiyyətini
əks etdirməklə yanaşı, onların qar
şısında dayanan yeni hədəfləri və
məqsədləri müəyyənləşdirir.
Səmimi sözlərə görə təşəkkürü
nü bildirən Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri Mustafa Şentop
xalqlarımızın təmsilçiləri olan par
lamentlərimizin də dövlət başçı
larının siyasi iradəsini yekdilliklə
təsdiqlədiyini vurğuladı. Bildirildi
ki, bu gün Azərbaycan-Türkiyə
əlaqələri xalqımızın Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin ifadə et
diyi “bir millət, iki dövlət” prin
sipinə əsaslanır. Heç şübhəsiz ki,
gələcəkdə Azərbaycan-Türkiyə
dostluğu və qardaşlığı daha da in
kişaf edəcək və möhkəmlənəcək.
TBMM sədri 7-ci Beynəlxalq
Sosial Elmlər Konqresi çərçivəsin
də aparılacaq müzakirələrin elmi
dairələrimizin birgə fəaliyyətinin
gücləndirilməsi, ölkələrimiz və
xalqlarımız üçün mühüm mövzu
ların nəzərdən keçirilməsi baxı
mından faydalı olacağına əmin
liyini ifadə etdi. O, bu mühüm
tədbirin yüksək səviyyədə təşkili
üçün Azərbaycan tərəfinə minnət
darlığını dilə gətirdi.
Söhbət zamanı tərəfləri maraq
landıran digər məsələlər ətrafında
da fikir mübadiləsi aparıldı.
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Şuşada Milli Məclisin
komitələrinin növbəti iclası keçirildi

Şuşa işğaldan azad olunduqdan
sonra orada Milli Məclisin komitə
iclaslarının keçirilməsi xoş bir ənənə
yə çevrilib. İyunun 11-də bu doğma
şəhərdə növbəti bir tədbir - Milli
Məclisin Aqrar siyasət və Regional
məsələlər komitələrinin birgə iclası
keçirildi.
Regional məsələlər komitəsi
nin sədri Siyavuş Novruzov tədbiri
açaraq “Şuşa İli”ndə parlamentin
komitə iclaslarının Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı kimi yenidən
dirçələn Şuşa şəhərində keçirilməsi
nin qürurverici olduğunu söylədi. O,
komitə iclaslarının burada keçirilmə
sinə verdiyi dəstəyə görə parlamentin
sədri Sahibə Qafarovaya təşəkkürünü
bildirdi. Siyavuş Novruzov iclasın
“Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
zonaları yeni regional, sosial-iqtisadi,
aqrar inkişafın ünvanıdır” mövzu
sunda dinləmələrə həsr olunduğunu
diqqətə çatdırdı. İncəsənətimizin be
şiyi olan Şuşanın artıq Azərbaycanın
qələbə və birlik rəmzinə çevrildiyini
qeyd etdi.
Komitə sədri burada Prezident
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezi

dent Mehriban xanım Əliyevanın bir
başa nəzarəti ilə aparılan bərpa-qu
ruculuq işlərinin miqyasından söhbət
açdı. Prezident İlham Əliyevin fər
manı ilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ
iqtisadi rayonlarının yaradılmasının
ölkədə regional iqtisadi idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi və ərazicə optimal
laşdırılması baxımından əhəmiyyə
tindən danışdı.
Milli Məclisin Aqrar siyasət komi
təsinin sədri Tahir Rzayev çıxışında
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusunun şanlı zəfəri ilə 30 illik
həsrətə son qoyulmasından söz aç
dı. Komitə sədri Şərqi Zəngəzur və
Qarabağ iqtisadi bölgəsinə daxil olan
rayonların iqtisadiyyatında ənənəvi
sahələrə üstünlük verilməklə yanaşı,
rəqabətə davamlı qeyri-ənənəvi sa
hələrin də inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
qeydlərini bildirdi, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə aqrar sahənin in
kişafı üçün fikirlərini səsləndirdi.
İclasda Regional məsələlər komi
təsi sədrinin müavini Elşən Musayev,
deputatlar Cavanşir Paşazadə, Niza
mi Cəfərov, Cavid Osmanov, Aydın

Hüseynov, Aqil Məmmədov, Novru
zəli Aslanov, Səbinə Xasayeva, İqbal
Məmmədov, Azər Badamov, Müşfiq
Cəfərov, Malik Həsənov, Əliabbas
Salahzadə, Kamran Bayramov və
Milli Məclisin İqtisadi qanunveri
cilik şöbəsinin müdiri Məhəmməd
Bazıqov çıxış edərək torpaqlarımızın
azad edilməsi uğrunda canlarını fəda
etmiş şəhidlərimizə ehtiramlarını bil
dirdilər. Çıxış edənlər Vətən mühari
bəsində böyük zəfərdən sonra azad
edilmiş ərazilərdə aparılan geniş
vüsətli tikinti və quruculuq işlərini,
regionun iqtisadi inkişafı və tərəqqisi
istiqamətində həyata keçirilən layihə
ləri, o cümlədən “Yaşıl enerji zonası”
Konsepsiyasını yüksək dəyərləndir
dilər, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi zonalarının inkişaf potensialı,
Böyük qayıdışın gerçəkləşdirilməsi
prosesi ilə bağlı fikirlərini bölüşdülər.
Dinləmələrdə çıxış edənlər iqti
sadi zonaların hərtərəfli inkişafının
ölkəmizin ümumi iqtisadiyyatının
daha da genişlənməsinə və dövlə
timizin qüdrətinin artmasına öz
töhfələrini verəcəyinə inamlarını
bildirdilər.
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Milli Məclis üzvləri
Ələt Azad İqtisadi Zonasında
İyunun 2-də Milli Məclisin İqti
sadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişi
linin başçılığı ilə parlamentin bir
qrup deputatı Ələt Azad İqtisadi
Zonasında oldular.
Səfər çərçivəsində deputatlar
zonada aparılan işlərlə, yaradı
lan şəraitlə maraqlandılar. Ələt
Azad İqtisadi Zonasının səlahiy
yətli qurumunun İdarə Heyətinin
sədri Valeh Ələsgərov deputatları
səmimi qarşılayaraq, onları zo
nanın ərazisi ilə tanış etdi. Valeh
Ələsgərov keçmiş həmkarlarına
Ələt AİZ-in inkişaf konsepsiyası
haqqında danışdı, zonada beynəl
xalq standartlara uyğun yaradılan
infrastruktur, istehsalat, ticarət və
logistika mərkəzləri, gömrük-keçid
məntəqəsi, eləcə də zonada fəaliy
yət göstərəcək xidmətlər haqqında
geniş məlumat verdi.
Sonra deputatlara Ələt Azad
İqtisadi Zonası haqqında təq
dimat nümayiş etdirildi. Valeh
Ələsgərov cənab Prezident İlham

Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz
də milli iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin inkişafı ilə bağlı icra
olunan layihələrdən söz açdı, BakıTbilisi-Ceyhan neft boru kəməri,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi
layihələrin həyata keçirilməsindən
bəhs etdi. Bu kontekstdə Ələt AİZin ixrac potensialının artırılması,
xarici investisiyaların cəlb edilməsi
istiqamətində böyük əhəmiyyətini
vurğuladı. Valeh Ələsgərov təq
dimatda AİZ-in investorlara təklif
etdiyi əlverişli işgüzar mühit, uni
kal qanunvericilik bazası, fiskal və
qeyri-fiskal imtiyazlar və güzəştlər
paketi, ticarətin sadələşdirilməsinə
əsaslanan gömrük rejimi, ixtisas
laşmış personal və investorların
hüquqlarının tam qorunması və
digər imkanlar barədə ətraflı iza
hat verdi.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin
sədri Tahir Mirkişili Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
birbaşa rəhbərliyi ilə ölkəmizin ən
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böyük qeyri-neft sektoru layihəsi
olan Ələt Azad İqtisadi Zonasının
yaradılmasını Azərbaycan iqtisa
diyyatına xarici sərmayələrin cəlb
olunması və qeyri-neft sektoru
nun inkişafı baxımından yüksək
qiymətləndirdi. Komitə sədri Ələt
AİZ-in yeni texnologiyaların, in
novasiyaların ölkəmizə gətirilməsi
və yeni iş yerlərinin yaradılması
baxımından əhəmiyyətini xüsusi
qeyd etdi.
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsi sədrinin
müavini Əli Məsimli, deputatlar
Vahid Əhmədov, Ziyad Səməd
zadə, Məşhur Məmmədov, Aydın
Hüseynov, Elnur Allahverdiyev,
Rüfət Quliyev, İqbal Məmmədov,
İltizam Yusifov, Razi Nurulla
yev çıxışlarında iqtisadi zonada
investorların cəlb olunması üçün
münbit şəraitin yaradılmasından
bəhs etdilər, Azad Zonanın fəaliy
yəti üçün mükəmməl normativ
hüququ bazanın olduğunu söylə
dilər. Deputatlar zonanın ölkənin
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qeyri-neft sektorunun inkişafına
və regional əməkdaşlığa, ticarət
dövriyyəsinin artmasına ciddi töh
fə verəcəyini, vətəndaşların sosial
rifahına müsbət təsir göstərəcəyini
bildirdilər.
Səfərdə deputatlardan Mahir
Abbaszadə, Məzahir Əfəndiyev,
Anar Məmmədov, Müşfiq Cəfə
rov, Əliabbas Salahzadə də iştirak
edirdilər.
ü üü
Millət vəkillərinin Ələtə səfər
etmələrindən bir neçə gün sonra iyunun 6-da Milli Məclisin İqtisadi
siyasət, sənaye və sahibkarlıq ko
mitəsinin iclasında “Ələt azad iq
tisadi zonası haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsi ikinci oxunuşda müzakirə
edildi. Komitə sədri Tahir Mirki
şili dəyişikliklərin əsas cəhətlərini
diqqətə çatdıraraq bildirdi ki, Ələt
AİZ-də qeydiyyatdan keçən bütün
hüquqi şəxslər vergilərdən azad
dır, zonada işləyənlərin gəlir vergi
sinin dərəcələrini isə Ələt AİZ-in
səlahiyyətli qurumu müəyyən
edir. Azərbaycan şirkətləri zona
ya mal və xidmət satdıqda ixrac
əməliyyatı sayıldığı üçün ƏDV və
rüsumlardan azaddır. Həmçinin
komitə sədri vurğuladı ki, Ələt

AİZ ofşor zona deyil. Azad Zona
da cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçulu
ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı

mübarizə üzrə qanunvericiliyin
müddəaları tətbiq edilir.
Sonra qanun layihəsi Milli
Məclisin müzakirəsinə tövsiyə
edildi.
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Azərbaycanda müasir təhsil ənənələrinin
təməlini qoyan ADA Unİversİtetİ
Hafiz Paşayev: “Yetişdirdiyimiz gənclər milli brendimizdir”
ki, ölkəmizdə müasir tələblərə cavab
verən təhsil ocağı yarada bilmişik.
Akademik mükəmməlliyə, təcrübə
yə əsaslanan, 3000-dən çox tələbəyə,
100-dən artıq beynəlxalq akademik
tərəfdaşa sahib olan və 40-dan çox
ölkənin təmsil olunduğu ADA Univer
sitetinin inkişafı sərhəd tanımır, tələbə
və məzunları vasitəsilə regionları
təhsil xətti ilə birləşdirir. Deyə bilərəm
ki, ADA Universiteti qarşısına qoydu
ğu missiyanı tam və layiqincə yerinə
yetirir. Bu missiyamız bizi daha da irə
liyə doğru addımlamağa, beynəlxalq
miqyasda təhsil brendinə çevrilməyə
ruhlandırır.

“Milli Məclis” jurnalı ölkəmizin qabaqcıl ali təhsil ocağı olan
ADA Universitetinin rektoru, xarici işlər nazirinin müavini, diplomat Hafiz Paşayevin müsahibəsini təqdim edir.
- Hafiz müəllim, ADA Universiteti
ən qabaqcıl ali təhsil müəssisələ
rindən biridir. Universitetin təsis
edilməsində qarşınızda hansı
məqsədlər dururdu? ADA Univer
siteti hədəflədiyi missiyanı yerinə
yetirə bildimi?

- Fəaliyyətimizə diplomatlar üçün
mütəxəssis hazırlığını həyata keçi
rən akademiya kimi başlasaq da, əsas
niyyətimiz Azərbaycanda yeni tipli
universitetin yaradılması olmuşdur.
15 ildən artıq olan tarixə və keçdiyi
miz yola baxaraq qürurla deyə bilərik
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- Universitet, eyni zamanda, müasir reallıqda Azərbaycanın xarici
imicinin formalaşmasına öz töh
fəsini verməkdədir. ADA Univer
sitetinin beynəlxalq əməkdaşlıq
sahəsindəki prioritet istiqamətlə
rini qeyd etməyinizi xahiş edirik.
- Universitet statusumuza uyğun
fəaliyyətlə yanaşı, digər sahələrdə də
çoxşaxəli fəaliyyət göstəririk. Reallaşdır
dığımız layihələrin və həyata keçirdiyi
miz tədbirlərin sayı artmaqdadır. Hətta
deyərdim ki, eyni gündə bir neçə bey
nəlxalq tədbirə ev sahibliyi etmək artıq
universitetimizin həyat tərzinə çevri
lib. Məqsədimiz ölkəmizin beynəlxalq
müstəvidə imicinin inkişafına, reallıq
larımızın dünya ictimaiyyətinə çatdırıl
ması işinə və beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə töhfə verməkdir.
2021-2022-ci illərdə ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə ADA Univer
sitetində keçirilən konfranslar elə bu
məqsədimizdən xəbər verir. Bu tədbir
lər Azərbaycanın Vətən müharibəsində
əldə etdiyi qələbəsini və regiondakı yeni
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reallıqları beynəlxalq auditoriyaya çat
dırmaq üçün əlverişli platforma idi.
Universitetlər bilik və bacarığın sin
tezini təmin edir, təcrübəni yeniliyə, in
kişafa çevirir. ADA Universiteti də təhsil
təcrübəsindən faydalanaraq genişlənir,
yeni ixtisaslar təklif edir, ölkəmizin eh
tiyac sahələrinə uyğun ixtisaslı kadrlar
yetişdirir. 44 günlük Vətən müharibəsi
nəticəsində işğaldan azad etdiyimiz Qa
rabağ kimi böyük bir ərazinin bərpa və
yenidən qurulmasına fayda verə biləcək
peşəkarlar yetişdirmək ADA Universite
tinin hədəflərindən biridir. Bu səbəbdən
də mühəndislik sahəsinin inkişafına
önəm veririk. Dövlət başçısının təşəbbü
sü ilə İtaliya-Azərbaycan Universitetini
təsis etməklə həm ölkəmizin beynəlxalq
əməkdaşlığının gücləndirilməsini, həm
də Qarabağın yenidən qurulmasını dəs
təkləmək prioritetlərimiz sırasındadır.
Beynəlxalq əlaqələrimizin gücləndi
rilməsində ADA Universitetinin Vaşinq
tondakı Mərkəzi həlledici rol oynayır.
Belə ki, ABŞ-da yerləşən Mərkəzimiz
vasitəsilə xarici universitetlərlə quru
lan münasibətlərimiz ikili diplom və ya
digər beynəlxalq təhsil proqramlarının
işlənib hazırlanmasına fayda verir.

- Bu gün ADA Universitetinin
auditoriyalarında dünyanın bö
yük zəka sahibləri, şöhrətli elm
adamları mühazirələrlə çıxış
edərək gənclərimizlə öz bilikləri
ni paylaşırlar. “Gənclərimiz bizim
gələcəyimizdir!” deyiminə əsasla
naraq bir alim olaraq bu gələcəyi
necə görürsünüz?
- Hazırkı gənclik qalib xalqın gənc
lərindən ibarətdir. Biz ADA Univer
sitetində yalnız tələbə deyil, sosial
məsuliyyətə malik, innovativ düşüncəli,
öz gücünə inanan müasir vətəndaşlar
yetişdiririk. Vaxtilə maarifpərvər ziya
lılarımız azərbaycançılıq məfkurəsinə
malik vətənpərvər şəxsiyyətlər yetişdir
mək məqsədi ilə misilsiz səy göstərdi
lər. Biz də onların qoyduğu bu mötəbər
ənənəni davam etdiririk. Düşünürəm
ki, sabahımızı etibar etdiyimiz, uğurla
rımızla harmoniya təşkil edən gəncləri
miz, başqa sözlə gələcəyimiz var.
ADA Universitetinin tələbələri bura
da təhsil aldıqları dövr ərzində müxtə
lif ölkələrin prezident və nazirlərinin,
diplomatların və digər peşə sahiblərinin
iştirakı ilə keçirilən tədbirlərdə iştirak
edirlər. Yəni ADA Universiteti onlara

yalnız təhsil deyil, həm də həyat tərzi
qazandırır.
Gənclərlə gündəlik ünsiyyətim
zamanı əldə etdiyim müşahidələrim
dən irəli gələrək vurğulaya bilərəm ki,
gənclərimiz bəslədiyimiz ümidlərimizi
doğruldacaqlar. Biz ADA Universitetin
də sosial cəhətdən məsuliyyətli gənclər
yetişdiririk. Təsis etdiyimiz məşhur xey
riyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına
mükafat vasitəsilə gənclərimizin sosial
məsuliyyətlərindən irəli gələn təşəb
büslərini dəstəkləyirik. Yetişdirdiyimiz
gənclər milli brendimizdir.
- Bu günlərdə ADA Universiteti
növbəti məzunlarını yola saldı.
“Məzun günü”nə həsr edilən
təntənəli mərasimdə çıxış edən
rəsmi qonaqlar yeni həyata qə
dəm qoyan gənclərə arzularını
səsləndirdilər. Sizin yaratdığınız
təhsil ocağının daşıyıcıları olan
bu məzunlara tövsiyələriniz
hansılardır?
- Məzunlarımız ölkənin gələcəyinin
qurulmasında mühüm rol oynayırlar.
30 il ərzində işğal altında qalmış Qara
bağda görüləsi işlərimiz çoxdur. Ay
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dındır ki, yenidənqurma və bərpa işləri
regionda işləməyə maraqlı insan resur
su tələb edir. Burada “ağıllı kənd”lər,
yeni qəsəbələr yaradılır, mədəni, tarixi
irsimiz bərpa olunur, infrastruktur
qurulur. Bu regionun inkişafı üçün
mükəmməl təhsilli insan kapitalına ehti
yac var və burada gənclər üçün böyük
imkanlar mövcuddur. Bu səbəbdən də
gənclərə tövsiyəm Qarabağın qurucu
luğunda, bölgənin sosial, iqtisadi, elmi
və mədəni inkişafında yaxından iştirak
etmələridir.
Bölgələrdəki inkişafdan bəhs etmiş
kən qeyd edə bilərəm ki, ADA Univer
siteti olaraq biz regionlarımızda təhsil
mühitinin inkişafına diqqət yetiririk.
Qazax Müəllimlər Seminariyasının bər
pasını təşkil etməklə qazandığımız təh
sil təcrübəsini bölgələrdəki elm və təhsil
mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına
sərf etməyə çalışırıq.
Əvvəllər gənclər qarşısında çıxış
edərkən söyləyirdim ki, Qarabağın
işğaldan azad edilməsində onların
rolu böyük olacaq. İndi isə deyirəm ki,
Qarabağın və dolayısı ilə ölkəmizin
inkişafında gənclər mühüm rol oyna
yacaqlar.

- Rəhbərlik etdiyiniz universitet
bir çox beynəlxalq tədbirlərə
təşkilatçılıq və ev sahibliyi edir.
Bu yaxınlarda daha mötəbər bir
tədbirin - Milli Məclis, Türkiyə
Böyük Millət Məclisi və Beynəl
xalq Balkan Universitetinin birgə
təşkil etdiyi VII Beynəlxalq Sosial
Elmlər Konqresinin keçirilməsinin
şahidi olduq. Tədbirin əhəmiy
yəti barədə fikirlərinizi bilmək
maraqlı olardı.
- ADA Universiteti intellektual və
akademik şəbəkələşməni təmin etmək
məqsədi ilə bir çox mötəbər tədbirlərə
ev sahibliyi edir, yerli və beynəlxalq
ekspertlər arasında dialoqu gücləndi
rir. İyunun 2-də Milli Məclis, Türkiyə
Böyük Millət Məclisi və Beynəlxalq
Balkan Universiteti ilə birgə təşkil et
diyimiz VII Beynəlxalq Sosial Elmlər
Konqresi də onlar sırasındadır. Konq
resin İspaniya, Rumıniya, Türkiyə,
Qüds, Özbəkistan və Makedoniyadan
sonra Bakıda və məhz ADA Universi
tetində keçirilməsi bizim üçün olduqca
əlamətdardır.
Konqresdə iştirak etmək üçün Bakı
ya gələn 520-dən artıq qonaq ölkəmizlə

48 | MİLLİ MƏCLİS İYUN-İYUL, 2022

yaxından tanış oldu, akademik əmək
daşlığımızı genişləndirdi.
Tədbirin mədəniyyət paytaxtımız
olan Şuşada başa çatması qonaqları
mızda mədəni irsimizin qorunmasına
verdiyimiz xüsusi önəm barədə fikir
formalaşdırdı.
Konqres iştirakçıları Böyük qayıdışı
mız üçün əhəmiyyət kəsb edən və bizim
üçün strateji əhəmiyyətli layihə sayılan
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə tanış
oldular, Zəfər Yolu vasitəsilə Şuşaya
səfər etdilər. Bu, akademik əlaqələrimi
zi gücləndirmək üçün ölkəmizə səfərə
gələn elm adamlarının işğaldan azad
edilmiş torpaqlarımızda bərpa prosesi
ilə yaxından tanış olmaları üçün əvəzsiz
fürsət idi. Əminəm ki, buradakı qurucu
luq işləri onların növbəti məqalələrinin
mövzusuna çevriləcək.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
tədbirdəki çıxışında bildirdi ki, dövlətlə
rimiz arasında rəsmi münasibətlər 30 ili
əhatə etsə də, xalqlarımızın ortaq tarix,
dil, mənəvi-mədəni dəyərlərə əsasla
nan birliyi və həmrəyliyi əsrlərdən bəri
davam edir. Bu baxımdan sözügedən
konqres ikitərəfli əlaqələrimizin akade
mik sahədə də inkişafına fayda verir.

TƏHSİL

ADA Universiteti olaraq biz hər za
man əməkdaşlığa önəm veririk. Paytaxt
Bakı ilə yanaşı, regionlarda, xüsusilə
işğaldan azad edilmiş Şuşada - tari
xi “Realni” məktəbin qarşısında təşkil
etdiyimiz bu tədbir birgə əməkdaşlığın
bizim üçün önəmindən xəbər verir. Bu
səbəbdən də ADA Universitetinin yaşıl
kampusu bir çox ölkə əhəmiyyətli təd
birlərin əsas ünvanına çevrilir.
- Hafiz müəllim, ölkəmiz müstəqil
lik əldə etdikdən sonra Siz dünya

siyasətini formalaşdıran dövlət
lərdən birində - ABŞ-da respub
likamızı fövqəladə və səlahiyyətli
səfir kimi təmsil etmisiniz. O
dövrün Azərbaycanı ilə bugün
kü Azərbaycanı necə müqayisə
edərdiniz?
- Supergüc ölkəsində Azərbayca
nın ilk səfiri təyin edilməyin, ölkəmizi
təmsil edənlər sırasında ilk cərgələrdə
yer almağın məsuliyyətini hər za
man hiss edirdim. Yenicə müstəqillik
qazanmış “gənc” ölkənin maraqlarını

qorumağa, milli həqiqətlərimizi dün
yaya çatdırmağa çalışırdıq. Gediləsi
yolumuz çox uzun idi. Gərgin günlər
yaşasaq da, ölkəmizə bağlılıqdan irəli
gələn məsuliyyətimiz bizə güc verirdi.
Ölkəmizlə bağlı reallıqları yerli icti
maiyyətə çatdırmaq üçün çox böyük
səy göstərirdik, səsimizi daha çox in
sanın eşitməsinə çalışırdıq. Bütün bun
ları nəzərə alaraq, 9 iyul - Azərbaycan
diplomatik xidmət orqanları əməkdaş
larının peşə bayramı günü münasibə
tilə keçirilən builki tədbirdə səfirlərin
qarşısında çıxış edərkən söylədim ki,
öncəki və indiki Azərbaycan arasın
dakı ən böyük fərqlərdən biri budur:
“O dövrkü Azərbaycan məğlub, indiki
Azərbaycan isə qalibdir”.
Sözsüz ki, o dövrdəki kadr poten
sialımızla indiki arasında da böyük
fərq var. Ölkəmizin dəyərlərini öz tim
salında göstərən çoxsaylı peşəkarlar
yetişir. Çıxışlarımda qeyd edirəm ki,
biz problemi yarandıqdan sonra həll
edən deyil, problemin yaranmasına
yol verməyəcək nəsil yetişdirməliyik.
Bu nəslin yetişdirilməsində ADA Uni
versitetinə uğurlar, ölkəmizə firavan
və xoşbəxt günlər arzu edirəm.
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Qarabağla başlayıb,
Qarabağda bitən konqres

Rafael Hüseynov
Milli Məclisin deputatı, akademik

Xüsusi tarixi mənası olan vaxt
kəsimləri heç bir vəchlə yalnız
günlərin, saatların, dəqiqələrin
miqdarı ilə dəqiq ölçülə bilməz.
Ayrı-ayrı zaman parçaları bəzən
elə yük daşıyır, elə siqlətə malik
olur ki, sıxılmış vaxt təəssüratı
oyadır. Araşdırdıqca elə zənn edir
sən, doğurduğu düşüncələr və nə
ticələri ilə bəzən bir gün, bir neçə
gün, hətta həftələr qədər uzundur.
2022-ci ilin iyun ayının 2-dən
4-dək - 3 gün boyunca Azərbay
canda növbəti beynəlxalq elmi
konfrans keçirilirdi. Lap çoxdan
Bakıda dünya əhəmiyyətli ən san
ballı tədbirlərin də, mötəbər elmi
konfrans və simpoziumların da ke
çirilməsi ənənəviləşib və ölkəmiz
belə beynəlxalq mərasimlərə, ya
rışlara, toplantılara qabil evsahibli
yinin ən layiqli örnəklərindən biri
kimi dünyada tanınmaqdadır. O

üzdən də Azərbaycan Milli Məcli
si, Türkiyə Böyük Millət Məclisi və
Beynəlxalq Balkan Universitetinin
birgə təşkilatçılığı ilə ADA Uni
versitetində işə başlayaraq Şuşada
başa çatan 7-ci Beynəlxalq Sosial
Elmlər Konqresi zahirən elə bu
sıradan olan növbəti uğurlu tədbir
kimi dəyərləndirilə bilərdi. Çünki
Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi
artıq silsilələşmiş elmi müstəvidir
və indəyəcən də İspaniya, Rumı
niya, Türkiyə, Qüds, Özbəkistan
və Makedoniyada təşkil edilməklə
6 dəfə keçirilmişdir, qət edilmiş
yol ərzində də sırf bu konfranslar
sırasına xas məxsusi təcrübələr
toplanmış, elmi müzakirələrin
başlıca istiqamətləri də müəyyən
ləşdirilmişdir. Lakin 7-ci Sosial
Elmlər Konqresi əvvəlkilərin heç
birinə bənzəmədi və ilk dəfə ola
raq tam fərqli biçimdə gerçəkləşdi.
Bu konqresin qeyri-adiliyi onda
deyildi ki, Bakıya əvvəlki konqres
lərindən xeyli çox - 520-dən artıq
qonaq gəlmişdi və sayı 1000-i aşan
akademik məruzə təqdim edilmiş
di. Aşağı-yuxarı iştirakçıların sayı,
təqdim edilən məruzələrin miqdarı
konfransdan-konfransa artıb-azala
bilər. Ancaq ilk dəfə idi ki, Sosial
Elmlər Konqresi bəlli formatından
ayrılmışdı və konfransın qəlibləş
miş adına bir kəlmə də əlavə edil
mişdi: Qarabağ!
Konqresin açılış mərasimində
ki nitqində Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri professor Musta
fa Şentopun deməsincə, hələ 6-cı
Konqres tamamlananda niyyət
edilmişdi ki, silsilə Azərbaycan
da - Bakıda davam etdirilsin. Lakin
2020-ci ilin yazından dünyanı gö
rünməmiş narahatlığa düçar edən
pandemiya konqresi bir qədər
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sonraya saxlamaq məcburiyyəti
yaratdı və ardınca da 2020-ci ilin
payızında İkinci Qarabağ savaşı
başladı.
44 günlük müharibə Azərbay
canın möhtəşəm zəfəri ilə başa
çatandan sonra isə təşkilatçılarının
yekdil rəyi bu idi ki, əvvəlkilər
dən (və yəqin ki, sonrakılardan
da) fərqli olaraq, 7-ci Konqresin
ənənəvi sərlövhəsinə bir əziz söz
də əlavə edilsin. Beləcə, Beynəlxalq
Sosial Elmlər Konqresinin bəlli
başlığı zəfərimizin, qürurumuzun
ünvanı Qarabağla qovuşaraq oldu
“INCSOS-Qarabağ”!
Və elə həmin açılış mərasimin
dəki nitqində Milli Məclisin sədri
professor Sahibə Qafarova (parla
ment sədrlərinin elmi rütbələrini
ona görə vurğulayıram ki, hər
ikisinin siyasətçi və dövlət xadimi
olmaqla bərabər, bəlkə bundan da
daha öncə elm adamı olmaqlarına
diqqət yönəlsin) çox dəqiqliklə bu
konqresin özünəməxsusluğunu
və tarixi əhəmiyyətini əks etdirən
məqamı seçdirərək söylədi ki, 7-ci
Beynəlxalq Sosial Elmlər Konq
resinin akademik dairələrimizin
birgə fəaliyyətinin daha da güclən
dirilməsindəki önəmi öz yerində,
ancaq konqresin Qarabağa həsr
olunması, Qarabağ həqiqətlərinin
akademik dairələr tərəfindən vur
ğulanması və elmi ədəbiyyatda əks
etdirilərək gələcək nəsillərə ötürül
məsi olduqca vacibdir.
Yəni bu konqres Qarabağ möv
zusunın fəal elmi araşdırmalar
hədəfi kimi yeni fəzaya və fazaya
qalxmasına təsirli təkan verdi.
İlk dəfə idi ki, bir beynəlxalq
konfransın 70-dək panel müza
kirələrinin təqribən hər birində
Qarabağın orta əsrlərdən tutmuş
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müasir dövrə qədərki tarixi və
taleyinin çeşidli məsələləri, şəxsiy
yətləri və hadisələri sabit mövzu
idi.
Təqdim edilən məruzələrin hər
biri sadəcə sabah dərc ediləcək bir
Qarabağ, Azərbaycan məqaləsi de
yildi, bu təqdimatların hər birinin
anlatdığı gerçək ondan ibarət idi
ki, hökmən həmin araşdırmalar
davam etdiriləcək və uzaq olma
yan gələcəkdə bu tədqiqatlar san
ballı kitablara çevriləcək. Həm də
kütləvi səciyyəli, təbliğat, tanıtma
zümrəsindən olan kitablara deyil,
ağır çəkili elmi monoqrafiyalara.
Buna isə ehtiyac böyükdür.
Çünki Qarabağı qamarlamaq
uğrunda mübarizələrini məkrli,
tədbirli və uzunəlli düşmən dö
yüş meydanlarından daha əvvəl
və lap çoxdan mətbuatda, elmi
ədəbiyyatda başlamışdı, yüz cür
saxtakarlıqlarla aşıb-daşan nə qə
dər yırtıcı məqalələr və çaşdırıcı
nəşrlərin ortaya çıxmasına müvəf

fəq olmuşdu ki, o qara lehmələri
- palçıqları yuyub-aparmaq üçün
hələ çox sellər axmalıdır.
7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər
Konqresi - Qarabağ həm də çoxdan
umulan belə güclü axınlardan biri
nin başlanması kimi yadda qaldı.
Konqresdə Azərbaycan və
Qarabağ tarix içərisindəki böyük
lüyü ilə görünürdü və mənim də
elə konqresin birinci iş günündə
rəmzi bir məkanda - ADA Uni
versitetinin “Şuşa zalı”nda keçi
rilən paneldəki məruzəm həmin
Azərbaycan əzəmətinin yüz illərcə
davam etmiş parlaq yolu və izləri
haqqında idi.
“Orta əsrlər Şərq elmi, fəlsəfi
və ədəbi düşüncəsində Azərbay
can mütəfəkkir və ədiblərinin
qovuşduruculuq və yönəldicilik
missiyası” adlı həmin araşdırma
Azərbaycanın, vətənin incisi Qa
rabağın tarix qoynundakı yoluna
işıq tuturdu. Tarixi salnamələr,
səyahətnamələr və təzkirələrin

məlumatları belə bir danılmaz hə
qiqəti ortaya qoyur ki, bütün orta
əsrlər boyunca Azərbaycan yalnız
görkəmli filosoflar, alimlər, şair
lər, musiqiçilər və musiqişünas
lar yetirməmiş, onların bir qismi
həm də vacib qovuşduruculuq və
yönəldicilik missiyasını gerçəkləş
dirmişdir. Orta əsrlərdə müsəlman
Şərqinin əksər seçkin ziyalılarına
iki və üçdillilik xas idi. Onların
arasında türkcəni, ərəb və fars
canı mükəmməl bilməklə yanaşı,
bu dillərdə elmi və bədii əsərlər
yaradanlar da az deyildi. Lakin
azərbaycanlılar bu yöndə də daha
üstün olmağı bacarmış, onların
təmiz bilərək yaradıcılıqlarında
istifadə etdikləri dillərin sayı daha
çox olmuşdur. Nizami Gəncəvi
“Xəmsə”sində azı 5 dildə olan ki
tablardan istifadə etdiyini, Zülfiqar
Şirvani (XIII əsr) isə “Divan”ında
6 dildə nəsr və şeir yazdığını xəbər
verir. XIX yüzildə Bahar Şirvani
yalnız Şərq dillərində deyil, həm
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də fransızca şeirlər yazırdı, Ab
basqulu ağa Bakıxanov isə 10 dil
bilirdi və bu sırada Şərq dilləri
ilə yanaşı, fransız, rus, polyak və
digər dillər də vardı. Ənənəvi üç
dillilik çərçivəsini aşaraq daha çox
dilə yiyələnmək Xətib Təbrizidə
(XII), Nəsirəddin Tusidə, Fəzlullah
Rəşidəddində (XIII), Məhəmməd
Bayram xanda (XVI), Seyid Əzim
Şirvanidə (XIX) də vardı - yə
ni ənənə fasiləsiz olaraq davam
edirdi, çoxdillilik onlara milli hü
dudlardan kənara çıxmağa, daha
geniş coğrafiya ilə təmasa girməyə
imkan yaradırdı. Mövzu dairəsi və
ideyalarının çevrəsi ilə bütün Mər
kəzi Asiyaya və insanlığa üz tutan
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı bir
modelə çevrildi və XIII əsrdə hind
şairi Əmir Xosrov Dəhləvidən baş
layaraq ta XX əsrə qədər onlarla
xalqın yüzlərlə sənətkarı Nizami
məsnəvilərinə cavablar yazdı. XIII
əsrdə Nəsirəddin Tusinin qurdu
ğu Marağa rəsədxanası yanında
əslində Beynəlxalq Akademiya

fəaliyyət göstərirdi və burada o
vaxtkı mədəni dünyanın dörd
bucağından parlaq alimlər çalı
şırdılar. Bu mühüm elm məktəbi
və mərkəzini məhz Azərbaycanın
münbit elm mühiti doğurmuşdu.
XIII əsrdə Səfiəddin Urməvinin,
XV əsrdə Əbdülqadir Marağayinin
yazdıqları musiqişünaslıq risalə
ləri Yaxın və Orta Şərqin musiqi
həyatında əsas qovuşdurucu elm
və sənət abidələri, meyar sayı
lan, öyrənilən və ideyaları davam
etdirilən təməl dərsliklər idi. X-XI
yüzillərdə Bəhmənyar Azərbay
caninin, Şihabəddin Yəhya Süh
rəvərdinin fəlsəfədə yeni təlimlər,
cərəyanlar yaratmaq təşəbbüslərini
XIV yüzildə İmadəddin Nəsimi
ictimai-siyasi həyatda, poeziyada
və təriqətçilikdə davam etdirirdisə,
oxşar qovuşduruculuq və yayıcı
lıq vəzifəsi Şah İsmayıl Xətainin
səyləri ilə XV-XVI əsrlərdə Səfəvi
sarayında rəssamlıq, lüğətçilik,
tərcüməçilik sahəsində həyata
keçirilirdi. Azərbaycan yaradıcı
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düşüncəsinə və mütəfəkkirinə xas
həmin qəlib XIX-XX yüzillərdə də
işləyirdi və Mirzə Fətəli Axund
zadənin, Hüseyn Cavidin, onların
ardınca Cəlil Məmmədquluzadə
və “Molla Nəsrəddin”in səsi Qaf
qazdan İrana, Anadoluya, Orta
Asiya və Hindistana qədər nəhəng
məkana çatırdı, yenə əvvəllərdə
olduğu kimi, etalon olmaq vəzifə
sini, yaxınlaşdırıcı, ortaqlaşdırıcı,
istiqamətləndirici vəzifəsini yerinə
yetirirdi. Elə həmin öndə getmək,
düstur təklif etmək, yolaçıcı olmaq
keyfiyyətindəndir ki, müsəlman
Şərqində ilk demokratik respubli
ka da məhz Azərbaycanda qurul
du.
Bu həqiqətlərin ən yüksək
siyasi və elmi kürsülərdən daim
bəyan edilməsi ona görə zəruridir
ki, millətimizin və yurdumuzun
müstəsnalığı, son minillik tarix içə
risindəki misilsiz xidmətləri daha
çox düşüncəyə hakim kəsilsin.
Dəyərli dostumuz, yüksək təş
kilatçılıq və quruculuq qabiliyyəti

ZƏFƏR

ilə Azərbaycana ADA kimi qiymət
li təhsil və elm ocağı bağışlamış
professor Hafiz Paşayevin univer
siteti iyunun 2-də və 3-də məşhur
filmə bənzədib söyləsək, Möcüzə
lər Adasına çevrilmişdi.
Qarabağın, bütövlükdə Azər
baycanın elm tarixində adı həmi
şə iftixarla anılmağa layiq, amma
unudulmuş, bu gün az tanınan
neçə orta əsr mütəfəkkirimiz, ali
mimiz, şairimiz konqresin cərəyan
etdiyi “Şuşa”, “Bakı”, “Qarabağ”,
“Gəncə”, “Laçın”, “Naxçıvan”,
“Ağsu”, “Cəbrayıl”, “Daşkəsən”,
“Füzuli”, “Göyçay”, “Xankəndi”,
“Xocalı” zallarında yeni həyat qa
zanırdılar.
Yeni tariximizin ən ümdə, nəbz
kimi döyünən mövzuları da öz
yerində.
Lakin konqres iştirakçılarını
qarşıda bu Möcüzələr Adasından
digər Möcüzəyə doğru, Füzuli
zalından gerçək Füzulinin hava
limanına, zal Şuşadan əsl Şuşaya
həyəcanlı, hər birinin qəlbini dün

ya boyda sevinclə dolduracaq (bu,
öz sözləri, təkrarlamaqdan doyma
dıqları səmimi ürəkaçmalarıdır)
səfər də gözləyirdi.
Konqresin ilk elmi çıxışları
ADA Universitetinin “Şuşa za
lı”nda dinlənilmişdi, son panelin
axırıncı 5 məruzəsi gözəllər gözəli
Şuşada səsləndi.
Bunun nə qədər ölçüyəsığmaz
bəxtiyarlıq olduğunun fərqindəsi
nizmi?!
Şuşadakı ilk 4 məruzəni İstan
bul Mədəniyyət Universitetinin
nümayəndələri İhsan Fazlıoğlu və
Zəhra Bilgin, Tokat Qaziosmanpa
şa Universitetinin rektoru Bünya
min Şahin, Mərmərə Universitetin
dən Ömər Türkər təqdim etdilər.
“Gözəl sənətlərin, elmlərin və
zəfərlərin Şuşada qovuşan və sa
bahlara uzanan yolu” adlı sonuncu
məruzə mənimki idi. Bir neçə nə
fəri çıxmaq şərti ilə türkiyəli alim
qonaqlarımızın hamısı Şuşaya ilk
dəfə qədəm basırdı. Şuşanın mər
kəzində, adı dillər əzbəri keçmiş

Realnı məktəbin qarşısında qurul
muş iri çadırda toplaşmışdıq.
Sözümü ən sadə və ən böyük
həqiqətdən, indi qərar tutduğu
muz yerin fəlsəfəsiylə, ruhuyla
hansı qutsal məkan olmasını bil
dirməkdən başladım ki, Qaraba
ğı, Şuşanı bizə tanıdan salnaməçi
babalarımız Mirzə Adıgözəl bəyin,
Mirzə Camal Qarabağinin, Əh
məd bəy Cavanşirin, Mir Mehdi
Xəzaninin, Mirzə Rəhim Fənanın,
Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin
və digərlərinin “Qarabağnamə”ləri
olub. Həmin kitabların əksərində
Şuşa Qarabağın ürəyi kimi nişan
verilir. Bu anlarda siz Qarabağın
ürəyindəsiniz. İndi azərbaycanlı
ların dilində “Qarabağ Azərbay
candır!” deyimi artıq bir şüar, dua
kimi hər gün səslənməkdədir.
Demək, siz bu dəqiqələrdə Azər
baycanın ürəyinin içərisindəsiniz.
Qarabağın tacı Şuşa şəhəri indi
rəsmən Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilib. Lakin yalnız
indi yox, əsrlərcə isbatına gərək

İYUN-İYUL, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 53

ZƏFƏR
duyulmayan bu aşkar həqiqət
hamılıqla qəbul edilib ki, Qara
bağ və Qarabağda yetişmiş şəx
siyyətlər Azərbaycanı Azərbaycan
edən dəyərlər sırasında ən ucada
dayanmış, Şuşa şəhəri də bir şəhər
olaraq qurulmağa başladığı vaxt
lardan ellikcə mədəniyyət paytaxtı
kimi qavranılmışdır. Həm də bunu
yalnız Azərbaycanın içərisində
biz özümüz və yaxın qonşuları
mız belə hesab etməmişik, Şuşa
nın mədəniyyət başkəndi olması

ideyasının özü də məhz Şuşada
yaranmışdı. Əsərin müəllifi Üzeyir
Hacıbəyli xatırlayırdı ki, 1897-ci
ildə 12-13 yaşlarındaykən Şuşa
dakı Xandəmirov teatrında xalq
dastanının süjeti əsasında “Məc
nun Leylinin qəbri üstündə” adlı
səhnəcik göstərilirdi. Şuşalı xanən
də Cabbar Qaryağdıoğlu Məcnun
qiyafəsində muğam oxuyurdu və
həmin səhnəciyi görəndən sonra
məndə gələcəkdə Bakıya gələrək
iştirakçıların sadəcə danışmayıb

məkanın müqəddəsliyini, əsrarən
gizliyini daha yaxından duysunlar.
Söyləyirdim ki, 270 il öncə Şu
şanı bir iqamətgah, başkənd olaraq
seçəndən sonra 1752-ci ildən bu
şəhərin quruculuğuna başlayan
Pənahəli xan Cavanşir qaynaqların
təsdiqləməsincə, məhz örnək bir
şəhər yaratmaq istəyində idi, Şuşa
nı yalnız inzibati deyil, ilk növbədə
mədəniyyət mərkəzinə çevirməyi
hədəf götürmüşdü. Qarabağdan və
Azərbaycanın müxtəlif guşələrin

hüdudlardan kənarlarda da qəbul
edilmişdir. 1907-ci ildə gələcəyin
böyük Azərbaycan bəstəkarı Üze
yir Hacıbəyli “Leyli və Məcnun”
operasını tamamladı və əsər ilk də
fə 1908-ci il yanvarın 12-də səhnə
yə çıxdı. Əsərin ilk və həmin ildə
sonrakı tamaşalarını hazırlayanlar
da (bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli, diri
jor Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev,
ifaçılar Əhməd Ağdamski, Mirzə
Muxtar, Bədəl Bədəlbəyli və başqa
ları) əslən qarabağlı, çoxu da şuşalı
idi. “Leyli və Məcnun” operasının

oxuduğu belə bir əsər yazmaq fikri
oyandı. Beləcə, Azərbaycanda ope
ra sənətinin təməlinin qoyulması
da bilavasitə Qarabağla, Şuşayla,
şuşalılarla bağlıdır.
…Az sonra konqresə yekun
vurulacaqdı, qonaqlarımız Şuşanın
küçələri ilə addımlayacaqdılar, Cı
dır düzünə qalxacaqdılar və həmin
ərəfədə tarixin şanlı səhifələrini
vərəqləyirdim ki, Şuşa sevgisi hələ
bura gəlməmişdən ürəklərində yer
almış qardaşlarımız taleyin onlar
la belə bir xoş görüşü nəsib etdiyi

dən ən yaxşı ustaları, ən yaxşı mu
siqiçiləri, ən kamil əsnafı, ən seçmə
nəsillərin təmsilçilərini buraya
toplamağa başlamışdı. Qarabağın,
Şuşanın patriotlarından olan Nəsir
bəy Cavanşir nəsildaşı Pənahəli
xan Cavanşirin Şuşada daimi sakin
olacaq insanları, ailələri seçərkən
təkcə hansısa işi yaxşı bacarmaları
nı yox, həm də onların xasiyyətini,
mədəni səviyyəsini, hətta zahirini
belə nəzərə alırmış və dediyi bir
söz də dillərdə dolaşırmış ki, gə
rək bir şəhərin küçəsinə çıxanda
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ZƏFƏR
adamların geyim-kecimindən, çöh
rəsindən, danışığından da şəhərin
necə şəhər olduğu hiss edilə.
Şuşa yarandığı gündən Qaraba
ğın inzibati-siyasi mərkəzi rolunu
oynadı. Şəhər 1755-1822-ci illər
də Qarabağ xanlığının paytaxtı
oldu, 1822-1840-cı illərdə Qarabağ
əyalətinin, 1840-1923-cü illərdə isə
müxtəlif inzibati-ərazi vahidlərinin
tərkibində qalaraq Şuşa qəzasının
mərkəzi vəzifəsini yerinə yetirdi.
Məşhur rus şairi Sergey Yesenin
1924-cü ildə böyük xanəndə Cab
bar Qaryağdıoğlunu “Şərq musi
qisinin peyğəmbəri” adlandırmış
dı. Yəni həmişə görüblər ki, bu
yerdəki ulduzların böyüklüyünü,
parlaqlığını müqayisə etmək üç ün
gərək əhatəni geniş götürəsən, da
ha əngin coğrafiyaya çıxasan.
Bu minvalla Şuşanın özünü
də sadəcə “Gözəl səslər şəhəri”,
“Musiqi beşiyi”, yaxud elə lap
guya dəqiqləşdirirmiş kimi “Kon
servatoriya şəhər” adlandırmağı
az sayıblar, 1908-ci ildə Tiflisdə
nəşr edilmiş “Kavkazskaya muzı
ka” adlı kitabda Şuşaya elə birbaşa
“Qafqazın konservatoriyası” söy
ləyiblər.
Təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 şair,
22 musiqişünas, 38 xanəndə, 16
rəssam, 5 astronom, 18 memar, 16
həkim və 42-yə yaxın müəllimmirzə olmuşdur. Qafqazın tarixin
də ilk dəfə teatr tamaşaları 1845-ci
ildə Tiflis şəhərində nümayiş etdi
rilmişdisə, o çağlar ticarətdə, mə
dəniyyətdə Tiflislə rəqabət aparan
Şuşada əvvəlinci teatr tamaşaları
1848-ci ildə göstərildi.
Salnaməçi Musa Qalanqaytuk
lu “Aqvan tarixi”ndə xəbər verir
ki, Cavanşir sarayında musiqiçilər
toplanardı. Bu, VII yüzilin 80-ci
illəriidi.
1350 il öncə olduğu kimi, yenə
buralar bayramlar meydanıdır.
Böyük şair və dövlət adamı
Molla Pənah Vaqif ilk dəfə Şuşa
ya təşrif gətirərkən 1769-1770-ci
illərdə şəhərin Saatlı məhəlləsində

yerləşmişdi, orada məktəb açmış
dı, bu mühitə yeniliklər, təzə döv
rün ab-havasını gətirmək yolunu
tutmuşdu, Yeni Zamanın Saatını
quranlardan olmuşdu.
Bu gün Qarabağda, Şuşada
vaxtın saatını Azərbaycan dövlə
ti, Müzəffər Öndər İlham Əliyev
qurur.
Və bu SAAT həmişə işləyəcək!
…O masalar ki arxasında əylə
şib çıxışlarımızı edirdik, ardında
Şuşa Realnı məktəbinin düşmən
caynağından salamat qurtarmış
yaralı divarı ucalırdı.
Həmin divar bizimlə üzbəüz
əyləşib dinləyənlərin gözünün
önündə idi. Qarşımızda isə öpüşən
iki bayraq. Azərbaycan Respubli

bilik yuvasına da qəsd etdi. Ancaq
atəşlərə tutduğu bu məktəbin di
varları yıxılmadısa, bu gün yenə
yüksəlirsə və sabah ona yeni can
verəcək insanlarımızın qüdrəti ilə
yeni ömrünü başlayaraq təzədən
xalqın xidmətində duracaqsa, bu,
haqqın basılmazlığının daha bir
təsdiqi və təntənəsidir.
Şuşaya tarixən həm də sadəcə
“Qala” deyiblər. Çünki bu şəhər
alınmazlığın, zəfərin də sarsılma
yan əlamətlərindən biri olub. İndi
gözünüz önündəki o iki bayraq
əbədiyyət boyu ucalacaq, daim
iki bədəndə bir can olmağımızın,
qalibiyyətimizin, yenilməzliyimi
zin nişanəsi kimi dikələcək və o
bayraqların qarşısında millətin qü
rur qaynağı olan bütün
divarlarımız da həmişə
yüksələcək.
Bu gün yollarımız
zəfər rəmzi Şuşada
qovuşur və hələ çox zə
fərlərimizə də yollar elə
Şuşadan açılacaq!
…Lap az sonra ha
mımız Cıdır düzünə
qalxacaqdıq.
O yerə ki, il yarım
əvvələcən bizə dün
yanın ən uzaq, ən
əlçatmaz nöqtəsi kimi
gəlirdi. O yerə ki, sanki
orada dağlar göyə bir
ləşir, sonsuzluğa qədər baş çəkir.
Girəcəkdə bir neçə əsgər daya
nıb - müzəffər ordunun qalib əs
gərləri! Yanlarından keçən hər kəs
onları şəfqətlə süzür. Övladına,
qardaşına, doğmasına nəzər salan
kimi baxır.
Görürəm ki, kimlərsə baxdıqca
qəhərlənir…
Və qonaqlardan biri Şuşanın
zirvəsində - Cıdır düzündə son 3
günün yekunu, cövhəri sayılası bir
söz deyir, həmin anlarda səfər yol
daşlarından çoxunun ürəyindən
keçən, ancaq dilə gətirmədiyi etira
fını edir: “Mənimçün bu Qarabağ
Konqresi heç vaxt bitməyəcək...”

Əlimi əvvəl arxamızdakı tarixi
divara, sonra önümüzdəki bay
raqlara sarı uzadaraq sözümü
belə tamamladım: “Sosial Elm
lər Konqresinin 8-cisi də olacaq,
9-cusu da, 50-cisi də. Ancaq bu
konqres tarixdə ZƏFƏR
Konqresi kimi qalacaq”.
kasının və Türkiyə Cümhuriyyəti
nin bayraqları.
Əlimi əvvəl arxamızdakı tarixi
divara, sonra önümüzdəki bay
raqlara sarı uzadaraq sözümü
belə tamamladım: “Sosial Elmlər
Konqresinin 8-cisi də olacaq, 9-cu
su da, 50-cisi də. Ancaq bu konq
res tarixdə ZƏFƏR Konqresi kimi
qalacaq”.
Şuşa Realnı məktəbi 1881-ci
ildə ucaldılmışdı. 110 il o imarət
insanların xidmətində oldu, maarif
saçdı, bu ziya ocağında sonra şöh
rəti Azərbaycan və dünya boyu
yayılacaq nə qədər parlaq şəxsiy
yətlər yetişdi. Qəsbkar düşmən bu
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Müdriklik fəlsəfəsi,
xilaskarlıq missiyası

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri

Müasir Azərbaycan dövlətinin
yaranması və inkişafı Ulu Öndər
Heydər Əliyevin titanik lider
lik fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hər bir
dövlətin inamlı inkişafını təmin
edən strateji amillərdən biri liderlik
fenomenidir. Tarixi, coğrafi şərait
dən, siyasi sistemin xüsusiyyətindən
asılı olmayaraq, liderlik anlayışı
milli dövlətin formalaşmasında və
inkişafında həlledici rola malikdir.
Bu mənada, bu gün Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi mövcudluğu
və inkişafı liderlik amili ilə birbaşa
bağlıdır.
Azərbaycan dövlətinin və xal
qının çağdaş tarixin səhnəsində
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özünəməxsus yer tutmasını, gerçək
müstəqilliyini əldə edərək qoruyub
saxlamasını təmin edən dahi şəx
siyyət, Ulu Öndər Heydər Əliyev
olmuşdur. İctimai-siyasi sabitliyin
qorunmasının, mövcud iqtisadi
inkişafın, hərtərəfli tərəqqinin tə
məlində Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin uğurlu inkişaf strategiyası,
onun müəyyənləşdirdiyi daxili və
xarici siyasət xətti dayanır.
Xalqımızın bir müdrikliyi də
ondadır ki, hansı sahədə olursa-ol
sun onun taleyində və tarixində
əhəmiyyətli rol oynamış şəxsiyyət
ləri heç vaxt unutmur, hər zaman
yaddaşında yaşadır, adını uca tutur,

LİDER
gələcək nəsillərə ötürür. Əgər belə
olmasaydı, bu gün biz Babəkdən,
Cavanşirdən, Xətaidən, Nizamidən,
Füzulidən xəbərdar olmazdıq. Hər
kəs aydın dərk edir ki, bu şəxsiyyət
lərin yeri və rolu onun tarixində nə
qədər əzəmətlidir. Məhz buna görə
də həmin insanların adını şanlı tari
xinə qızıl hərflərlə həkk edərək hər
zaman xatırlayır, xidmətlərini yük
sək dəyərləndirir və onları özünün
milli sərvəti hesab edir.
Bu, böyük Azərbaycan xalqının
dəyişməz xarakteridir ki, indi də
həmin ənənəni davam etdirir. Xal
qımızın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevə olan ali münasibəti, son
suz sevgisi bu həqiqətin canlı və ən
yüksək təcəssümüdür. Ulu Öndərin
doğum və anım günlərində, ömür
yolunun xalqın tarixi taleyi ilə sıx
bağlı olduğu əlamətdar hadisələ
rin ildönümlərində məzarı ziyarət
olunur, əziz xatirəsi dərin ehtiramla
yad edilir, tariximizdə gördüyü tale
yüklü işlər bir daha xatırlanır.

Xalqımızın müstəqillik tarixində
müstəsna yeri olan 15 iyun - Mil
li Qurtuluş Günü ilə ölkəmizin
həyatında yeni dövr başlanmış,
dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi,
müstəqilliyimizin dönməz və əbədi
olması üçün mühüm və səmərə
li fəaliyyətin əsası qoyulmuşdur.
Xalqımızın tarixi yaddaşına əbədi
həkk olunmuş Milli Qurtuluş Günü
ölkəmizin hər yerində dahi lider, öl
məz şəxsiyyət Heydər Əliyevə dərin
hörmət və məhəbbətlə, onun xalqa
göstərdiyi təmənnasız və fədakar
xidmətinə böyük minnətdarlıq hissi
ilə qeyd edilir.
Müasir dövlətçilik tariximiz
Ümummilli Lider Heydər Əliyev
dühasının çoxşaxəli və məhsuldar
fəaliyyətinin canlı salnaməsidir de
sək, yanılmarıq. Çünki Ulu Öndər
yaranmış tarixi şəraitə uyğun stra
teji qərarlar qəbul etməklə yanaşı,
fəaliyyətində daim milli maraq və
mənafeləri önə çəkib, uzaq hədəflə
rə hesablanmış inkişaf strategiyası

hazırlayaraq onu uğurla reallaşdı
rıb. Bu səbəbdən də xalqımız Milli
Qurtuluş Gününü hər zaman uca
tutur, böyük coşqu və fərəh hissi ilə
qeyd edir. Bu tarix dövlətçiliyimizi
şərəfləndirən ən əlamətdar hadisə
dir.
Bu gün “xalq-Heydər” birliyi
nin əzəmətli təntənəsi kimi tarixə
həkk olunub. Xalq üzləşdiyi bütün
təlatümlərdən, faciələrdən xilas yo
lunu məhz Ulu Öndər şəxsiyyətin
də görürdü. Bir lider kimi Heydər
Əliyev millətin və dövlətin böhran
və məşəqqətlərdən qurtuluşu üçün
həyatını qurban verməyə hazır idi.
Bu qarşılıqlı etimad, inam – xalq və
lider birliyi dünya tarixində az rast
gəlinən faktlardandır. Tariximizin
1980-ci illərdən sonra başlayan və
indiyədək davam edən dövrünü
diqqətlə araşdırsaq, Milli Qurtuluş
Gününün əhəmiyyətini və əlahiddə
liyini aydın dərk etmiş olarıq.
Sovet imperiyasının çökməsi sə
bəbindən XX əsrin sonlarına doğru
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yenidən müstəqillik qazanmaq kimi
tarixi fürsət əldə edən Azərbaycan
qısa vaxtdan sonra onun itirilməsi
təhlükəsi ilə üzləşdi. Həmin dövrdə
hakimiyyəti ələ keçirmiş səriştəsiz
insanların xəyanətkar əməllərinin
məntiqi nəticəsi olan hakimiyyət
böhranı 1993-cü ilin iyununda kul
minasiya həddinə çatmışdı. Xaos və
anarxiya ölkəni bürümüşdü. Qarşı
durma vətəndaş müharibəsi dərəcə
sinə yüksəlmişdi.
Belə bir dövrdə əsrlər boyu arzu
lanan güclü Azərbaycan dövlətini
qurmaq, xalqımızı problemlər mən
gənəsindən xilas etmək kimi tarixi
missiyanı yalnız Heydər Əliyev ye
rinə yetirməyə qadir idi. Bunu xalq
yaxşı bilirdi. Ona görə də təkidlə öz
böyük xilaskarını ikinci dəfə, yəni
iyunun 15-də hakimiyyətə qaytardı.
Bununla da xalqımız müstəqilliyi
mizi məhv olmaq təhlükəsindən bir
dəfəlik xilas etdi. Heydər Əliyevin
qayıdışı ilə hakimiyyətsizliyə son
qoyuldu, separatçı qüvvələr zərər
sizləşdirildi, vətəndaş müharibəsi
təhlükəsinin qarşısı alındı. Azər
baycanın dövlətçiliyinə, müstəqilli
yinə və ərazi bütövlüyünə qəsdlər
hazırlayan cinayətkar ünsürlər
cəmiyyətdən təcrid edildi, nizami si
lahlı qüvvələr yaradıldı, dövlətin və
xalqın maraqlarına cavab verən iqti
sadi sistem quruldu, vətəndaşların
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
dövlət siyasətinin prioritet istiqa
mətlərindən biri elan edildi, demok
ratik islahatlar kursunun həyata
keçirilməsinə başlanıldı, ölkəmizdə
tarixən mövcud olmuş tolerantlıq
mühiti daha da möhkəmləndirildi.
Beləliklə, Ulu Öndər Heydər Əliye
vin sayəsində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi faktiki təmin olundu.
15 iyun həm də Azərbaycanın
dirçəlişinin başlanğıc tarixi oldu.
Sonralar ölkənin ali qanunvericilik
orqanı xalqın ən müxtəlif təbəqələri
nin arzu və istəklərini nəzərə alaraq
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıt
dığı 15 iyun gününü əbədiləşdirdi.
15 iyun - Milli Qurtuluş Günü Milli

Məclisin qərarı ilə 1997-ci ilin 27
iyununda rəsmiləşdirildi. Milli Məc
lisin həmin tarixi qərarında deyilir:
“Azərbaycan xalqının azadlığının,
müstəqil dövlətçiliyinin müqəddə
ratının həll edildiyi ən ağır günlərdə
Heydər Əliyevin öz xalqının iradə
sinə tabe olaraq ölkə rəhbərliyinə
qayıtması, əslində, onun müstəqil
Azərbaycan Respublikasını, Azər
baycan xalqını, milli azadlıq hərəka
tında qazanılmış tarixi nailiyyətləri
məhv olmaqdan xilas etmək kimi
çox çətin və şərəfli bir missiyanı kö
nüllü olaraq öz üzərinə götürməsi
idi. Bu, sözün əsl mənasında, “Öm
rümün qalan hissəsini də xalqıma
qurban verirəm” - deyib meydana
atılan böyük ürəkli vətən oğlunun
öz xalqı, öz vətəni qarşısında misil
siz fədakarlığı idi”.
Həmin vaxtdan xalqımız 15
iyun gününü əziz bayramlardan
biri kimi qeyd edir, Azərbaycan
dövlətinin qurtuluşunun başlanğıcı
kimi dəyərləndirir və bu əlamətdar
hadisəni məhz Ulu Öndərin adı ilə
bağlayır.
Ümummilli Liderin siyasi haki
miyyətə qayıdışından sonra ölkə
mizdə milli məfkurənin, vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşması və
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yüksəlişi, xalqın arzularının ger
çəkləşməsi üçün gördüyü ən mü
hüm işlərdən biri də ictimai-siyasi
qurumların inkişafı və fəallaşması
oldu. Azərbaycan həmkarlar ittifaq
larının müxtəlif siyasi qüvvələrin
təsirindən qorunmasında, cəmiyyət
dəki missiyasını yerinə yetirməsində
Ulu Öndərin əvəzsiz rolu olub. Bun
ların sayəsində həmkarlar ittifaqla
rının uzun illər ərzində formalaşmış
maddi-texniki bazasının dağıdılma
sının qarşısı alındı, vətəndaş cə
miyyətinə yad olan inzibati-amirlik
metodlarından imtina edildi, Azər
baycan Həmkarlar İttifaqları Konfe
derasiyasının demokratik idarəçilik
prinsiplərinə əsaslanan fəaliyyətinə
dəstək verildi.
Həmin gündən ötən dövr ər
zində Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə möhtəşəm uğurlara imza
atıldı, islahatlar həyata keçirildi,
iqtisadi dirçəliş baş verdi, ordu güc
ləndirildi. Bu fikirlərin təsdiqi kimi
“Əsrin müqaviləsi”nin əhəmiyyətini
vurğulamaq kifayət edər. Həmin
beynəlxalq neft sazişi Azərbaycanın
sonrakı uğurlu inkişafında əsaslı rol
oynadı. Ulu Öndər Heydər Əliye
vin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz
sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi

LİDER

tədbirlərin nəticəsi kimi bir tərəfdən
milli ordunun formalaşdırılması,
Azərbaycanın dövlət mənafelərini
qorumağa qadir olan nizami silahlı
qüvvələrin yaradılması, torpaqla
rımızın müdafiə olunması ilə bağlı
mühüm addımlar atılmağa başlan
dı, digər tərəfdən bütün siyasi və
diplomatik vasitələrin işə salınması
ilə Dağlıq Qarabağda 1994-cü ilin
may ayında həyati əhəmiyyət kəsb
edən atəşkəsə nail olundu. Atəşkə
sin həyati əhəmiyyəti onda idi ki,
məhz ondan sonra ölkəmizin dünya
birliyinə inteqrasiyası sürətləndi,
dünya birliyinə daxil olmağa şərait
yaradan beynəlxalq müqavilələr,
razılaşmalar əldə edildi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin səy
ləri nəticəsində bütün sahələrdə ol
duğu kimi, ölkəmizin iqtisadi həya
tında da əhəmiyyətli dəyişikliklərin
əsası qoyuldu. Ümummilli Liderin
rəhbərliyi ilə qısa müddət ərzində
ölkədə bazar iqtisadiyyatının forma
laşması məqsədi ilə qanunvericilik
bazası yaradıldı, məqsədli dövlət
proqramları qəbul edildi, institu
sional islahatlar aparıldı, mülkiyyət
münasibətlərində köklü dəyişiklik
lər olundu, iqtisadiyyatın inkişafı
na, mövcud resurslardan səmərəli

Əgər Ümummilli Lider ölkəmizin cə
nubunda və şimalında baş qaldıran
separatçı dəstələri zərərsizləşdirdisə,
cənab İlham Əliyev 44 günlük Vətən
müharibəsində ərazilərimizi 30 illik
işğaldan azad etdi. Bu, ata vəsiyyətini
yerinə yetirən, onun yolu ilə gedən qa
lib Komandanın siyasi diplomatiyasının
və sərkərdə qətiyyətinin təntənəsi idi.
istifadəyə, dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyaya və nəticə etibarilə və
təndaşların rifah halının yüksəldil
məsinə hesablanan sosialyönümlü
siyasət həyata keçirilməyə başlandı.
Bu gün hər bir azərbaycanlı
harada yaşamasından asılı olmaya
raq, qurucusu və memarı Heydər
Əliyev olan Azərbaycanla fəxr edir.
Ona görə ki, Ulu Öndərin müəy
yənləşdirdiyi inkişaf konsepsiyasını,
siyasi kursu onun layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyev ən yük
sək səviyyədə reallaşdırmaqdadır.
Əgər Ulu Öndər Azərbaycanı məhv
olmaq təhlükəsindən qurtardısa, cə
nab İlham Əliyev ölkəmizi Cənubi
Qafqazın liderinə və dünyada söz
sahibinə çevirdi. Əgər dahi şəxsiy

yət yüksəliş konsepsiyası hazırlayıb
ölkəmizi yeni inkişaf mərhələsinə
çıxardısa, onun layiqli davamçısı
Azərbaycanı tarixinin ən qüdrətli
dövlətinə çevirdi. Əgər Ümummil
li Lider ölkəmizin cənubunda və
şimalında baş qaldıran separatçı
dəstələri zərərsizləşdirdisə, cənab
İlham Əliyev 44 günlük Vətən mü
haribəsində ərazilərimizi 30 illik iş
ğaldan azad etdi. Bu, ata vəsiyyətini
yerinə yetirən, onun yolu ilə gedən
qalib Komandanın siyasi diploma
tiyasının və sərkərdə qətiyyətinin
təntənəsi idi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu ideyalar bu gün
onun layiqli varisi cənab İlham
Əliyev tərəfindən qətiyyətlə həyata
keçirilir. Xoşbəxtik ki, Azərbaycan
tarixində son yüzilliklərin ən parlaq
qələbə tarixinin canlı şahidləriyik.
Çünki haqq savaşımızın nəticəsi
olan Böyük Zəfər xalqımızı daha da
bütövləşdirmişdir, daha da mübariz
etmişdir, milli həmrəyliyimizi güc
ləndirmişdir. 44 günlük müqəddəs
savaş dövlətimizin və xalqımızın
iftixar tarixidir. Bu savaşda Azər
baycan xalqı təkcə torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması ilə kifayət
lənmədi, eyni zamanda, öz varlığını,
milli həmrəyliyini, dəmir iradəsini
bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu
gün hər bir azərbaycanlı əzəli, qə
dim Azərbaycan torpaqlarına - Qa
rabağa və Şərqi Zəngəzura qayıdışı
səbirsizliklə gözləyir və bu qayıdış
dan böyük qürur hissi keçirir.
Çoxəsrlik tarixində heç vaxt indi
ki qədər qüdrətli olmamış Azərbay
can böyük inkişaf yolunda inamla
irəliləyir. Ölkəmiz bütün sahələrdə
davamlı uğurlar qazanaraq öz gü
cünü daha da artırır. 1993-cü ildə
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın
təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayı
dışı, dövləti, dövlətçiliyimizi xilas
etməsi bu gün hər bir Azərbaycan
vətəndaşı tərəfindən böyük qürur
hissi ilə xatırlanır, gələcəyimizin da
ha parlaq, işıqlı və firavan olacağına
böyük əminlik yaradır.
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Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının zirvəsi:

Şuşa Bəyannaməsİ

Bir il öncə - 2021-ci il iyunun 15-də Qarabağın tacı, Azərbaycanın, türk dünyasının mədəniy
yət paytaxtı Şuşa şəhəri iki dost, qardaş, müttəfiq ölkə olan Azərbaycan və Türkiyə arasın
da müttəfiqlik münasibətləri haqqında Bəyannamənin imzalanmasına şahidlik etdi. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan azad Qarabağa, azad Şuşaya ilk səfər edən xarici ölkənin
dövlət başçısı kimi diqqətdə oldu. Bu səfər həm tarixi zəfərimizin reallıqlarının, həm də iki öl
kənin qardaşlığının, dostluğunun və müttəfiqliyinin dünyaya rəsmi şəkildə təqdimatı idi.

Ağalar Vəliyev
Milli Məclisin deputatı

Təbii ki, atılan hər bir mühüm,
tarixi addımı şərtləndirən amillər
mövcuddur. Möhtərəm Prezidenti
miz İlham Əliyevin qeyd etdiyi ki
mi, bu gün dünya çapında Türkiyə
və Azərbaycan bir-birinə ən yaxın
olan ölkələrdir. İlk növbədə, tarix,
mədəniyyət, ortaq etnik köklər, di
limiz, dinimiz, milli dəyərlərimiz,
milli maraqlarımız, xalqlarımızın
qardaşlığı bu birliyi təmin edib. Bu
gün Azərbaycan və Türkiyə dünya
miqyasında nadir əməkdaşlıq, iş bir
liyi, müttəfiqlik nümunəsi göstərir
lər.

Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq,
dünyanın diqqətini azad Qarabağı
mıza, azad Şuşamıza yönəldən Şuşa
Bəyannaməsinin tarixə əsaslandığını
əminliklə qeyd edə bilərik. Bəyanna
mədə böyük öndərlər Mustafa Ka
mal Atatürkün və Heydər Əliyevin
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
nin dünəninə baxış fonunda gələcə
yi barədə aydın təsəvvür yaradan
“Azərbaycanın sevinci sevincimiz,
kədəri kədərimizdir”, “Türkiyə və
Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir”
fikirləri öz əksini tapıb.
Şuşa Bəyannaməsinin imzalan
masına gedən yolu şərh edərkən
təkcə 44 günlük İkinci Qarabağ mü
haribəsindən ötən müddətdə iki qar
daş ölkənin bir-birlərinə dəstəyinə
diqqət yetirmək kifayətdir. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğa
nın “Azərbaycan tək deyil” bəyanatı
dünyaya mesaj olmaqla yanaşı, ölkə
mizə böyük güc verdi, sabaha daha
inamla addımlamağa stimul oldu.
Müharibənin ilk günündən ölkəmizə
mənəvi və siyasi dəstəyini əsirgəmə
yən qardaş ölkə cəbhə bölgələrindən
gələn zəfər xəbərlərinin sevincini
bizimlə birgə yaşadı. Hər iki ölkə
nin şəhər və qəsəbələrinin küçə və
meydanlarında bayraqlarımızın qoşa
dalğalanması dünyaya birlik, həm
rəylik, ədalətə, beynəlxalq hüquqa
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dəstək mesajları oldu. Hər zaman
ədalətin yanında olan Azərbaycan
və Türkiyə harada haqsızlıq, əda
lətsizlik gördülərsə, səslərini birgə
ucaltdılar. 30 ilə yaxın torpaqlarımızı
işğal altında saxlayan işğalçı Ermə
nistana havadarlıq edən dövlətləri
ikili standartlara uyğun yanaşmala
rından irəli gələn ədalətsizliklərinə
son qoymağa, Ermənistana “dur!”
deməyə çağırışlar etdilər. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
bəyan etdi ki, BMT başda olmaqla
regional və qlobal problemlərin həlli
üçün qurulan təşkilatların səssizliyi
onların özlərini də məhvə sürüklə
yir. Haqq-ədalət duyğusundan uzaq,
içi boş olan beynəlxalq qurumun
heç bir cəmiyyətin və şəxsin gözün
də etibarı qalmaz. Sabitliyin, əminamanlığın, rifahın təmin olunması
qaydaları istisnasız bütün dövlətlər
üçün tətbiq edilməzsə, kimsə gələcə
yinə əminliklə baxa bilməz. Türkiyə
və Azərbaycan olaraq biz istənilən
vəziyyətdə və şərtlər altında inandı
ğımız dəyərlər uğrunda apardığımız
birgə mübarizəni davam etdirəcəyik
və Allahın izni ilə bu müqəddəs mü
barizəmizdə müvəffəqiyyət qazana
cağıq.
Azərbaycan 44 günlük İkinci
Qarabağ müharibəsində tarixi zəfəri
ilə ədalətin, beynəlxalq hüququn
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mövcudluğunu dünyaya bəyan etdi.
Vətən müharibəsi həqiqət anı kimi
dəyərləndirildi. Kimin haqqın, əda
lətin, kimin şərin yanında olduğu
təsdiqləndi. Bir daha dünyaya səs
salan Azərbaycan-Türkiyə qardaş
lığı nəinki Vətən müharibəsi, eyni
zamanda, postmünaqişə dövründə
də zirvəyə yüksəldi. Azərbaycanın
möhtəşəm qələbəsinin dünyaya təq
dimatı olan Zəfər paradında dövlət
başçısı, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevlə çiyin-çiyinə dayanan,
Azərbaycanın dövlət başçısının qətiy
yətli rəhbərliyi ilə dastan yazmaqda
davam edəcəyinə əminliyini söylə
yən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan “Türkiyə və Azərbaycan
kürək-kürəyə verdikcə Allahın izni
ilə çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə,
uğurdan-uğura çatmağa davam edə
cəkdir” bəyanatını verdi və bununla
qarşıdakı dövrdə atılacaq addım
ların, görüləcək işlərin təqdimatını
etdi. Zəfər paradında iştirak etmək
üçün ölkəmizdə səfərdə olan Türki
yə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
lə birlikdə bir sıra sənədləri imzala
dıqdan sonra mətbuata bəyanatında
bildirdi ki, bu gün atılan imzalar
əslində simvolik imzalardır. Atılacaq
daha çox imzalar var. Bu imzalarla
birlikdə Azərbaycan Qarabağın tama
milə fərqli şəkildə yüksəlişinə davam
edəcək.
2021-ci ilin 15 iyun - Milli Qurtu
luş Günündə Azərbaycanın döyünən
ürəyi Şuşada imzalanan müttəfiqlik
sənədi deyilənlərin təsdiqi oldu. İki
ölkə arasında bütün sahələrdə gələcək
inkişafı, tarixi zəfərin yaratdığı real
lıqlar fonunda bölgədə yeni əməkdaş
lıq formatlarını, kommunikasiyaların
açılmasını və sair bu kimi mühüm
məsələləri özündə ehtiva edən Şuşa
Bəyannaməsi Prezident İlham Əliye
vin qeyd etdiyi kimi, hər şeyi deyir.
Bu Bəyannamə Azərbaycan-Türki
yə dostluğunun, qardaşlığının yeni
tarixi mərhələsi, gələcək inkişafın yol
xəritəsi, çoxşaxəli müttəfiqliyin rəmzi
oldu. Bu sənəd Azərbaycanın siyasi,
diplomatik və iqtisadi uğuru kimi də

yərləndirilir. Bəyannamədə nəzərdə
tutulan hərbi əməkdaşlıq, regional
əhəmiyyət daşıyan iqtisadi layihələr
və bütün digər sahələri əhatə edən
təşəbbüslər ölkəmizin beynəlxalq
nüfuzunu artıracaq. Müdafiə sahə
sində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi
yardım məsələlərinin Bəyannamədə
əks olunması tarixi nailiyyətdir. Öl
kələrimiz bundan sonra da bir-birinin
təhlükəsizliyini təmin edəcək, hərbi
sahədə əməkdaşlığın genişləndiril
məsi istiqamətində mühüm addımlar
atılacaqlar. Bəyannamədə deyilir ki,
tərəflərdən hər hansı birinin müstə
qilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlü
yünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya
təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət
və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və
ya təcavüz edildiyi təqdirdə tərəflər
birgə məsləhətləşmələr aparacaq və
bu təhdid və ya təcavüzün aradan
qaldırılması məqsədi ilə BMT Nizam
naməsinin məqsəd və prinsiplərinə
müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək,
bir-birinə BMT Nizamnaməsinə uy
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ğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu
yardımın həcmi və forması təxirə sa
lınmadan keçirilən müzakirələr yolu
ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər
görülməsi üçün müdafiə ehtiyacla
rının ödənilməsinə qərar veriləcək,
silahlı qüvvələrin güc və idarəet
mə strukturlarının əlaqələndirilmiş
fəaliyyəti təşkil olunacaq.
Göründüyü kimi, özünü bütün sa
hələrdə - siyasətdə, iqtisadi əlaqələrdə,
enerji, nəqliyyat layihələrinin həyata
keçirilməsində, mədəniyyətdə, təh
sildə, ordu quruculuğu istiqamətində
nümayiş etdirən müttəfiqliyimizin
bundan sonra daha da möhkəmləndi
rilməsi və inkişafı üçün geniş imkan
lar yaranıb. Sənəddə 100 il bundan
əvvəl imzalanan tarixi Qars müqavilə
sinə istinad edilməsi də böyük rəmzi
məna daşıyır. Azad edilmiş Şuşa şəhə
rində 100 ildən sonra müttəfiqlik haq
qında imzalanan Birgə Bəyannamə
gələcək iş birliyimizin, əməkdaşlığı
mızın istiqamətlərini göstərir. Bəyan
namədə həmçinin beynəlxalq müstə
vidə birgə əməkdaşlıq, siyasi, iqtisadi
və ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil,
idman, gənclər siyasəti, ümumiyyətlə,
bütün sahələr əhatə olunur, Türkiyə,
Azərbaycan və Avropa üçün enerji
təhlükəsizliyinin, Cənub Qaz Dəhlizi
nin önəmi göstərilir.
Şuşa Bəyannaməsi həmçinin böl
gədə inteqrasiya proseslərini, əraziyə
yeni sərmayə qoyuluşunu stimullaş
dırır. Əməkdaşlıq sayəsində yeni iqti
sadi perspektivlər yaranır. Ölkəmizin
təşəbbüsü ilə reallaşacaq Zəngəzur
dəhlizi böyük geosiyasi və iqtisadi
əhəmiyyətə malikdir. Bu layihənin
həyata keçirilməsi ilə Şərqdən Qərbə
hər kəsin istifadə edə biləcəyi yeni bir
ortaq iqtisadi dəhliz açılacaq. Türkiyə
ilə Azərbaycanı dəmir və avtomobil
yolları ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəh
lizi reallığa çevrilir.
Şuşa Bəyannaməsinin birinci ildö
nümü ilə əlaqədar iyunun 15-də Şuşa
şəhərində Yeni Azərbaycan Partiya
sıilə Ədalət və İnkişaf Partiyasının
birgə təşkil etdiyi “Azərbaycan-Tür
kiyə strateji müttəfiqlik münasibət

dəfə olaraq Müstəqillik Günü kimi
qeyd etdiyi 28 May tarixində Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
da qatıldığı və birliyimizin, həmrəyli
yimizin növbəti təzahürü olan “TEK
NOFEST Azərbaycan” Aerokosmik
və Texnologiya Festivalında Azərbay
can və Türkiyənin birgə addımlarına
diqqəti yönəldərək bildirmişdir ki,
bir də təvazökarlıqdan kənar olsa
da, hesab edirəm ki, bu gün daha iki
nümunə var - o da mənim qardaşımla
mən. Biz ölkələrimizi müstəqillik yolu
ilə irəliyə aparırıq. Mən dəfələrlə de
mişəm ki, Türkiyənin artan gücü bizi
gücləndirir və biz bir-birimizə güc
qataraq böyük dünya çapında bir güc
mərkəzinə çevrildik.
Bakıda ilk dəfə keçirilən “TEK
NOFEST” festivalı da Şuşa
Bəyannaməsində yer alan
Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə dostluğu
“Tərəflər milli və beynəl
nun, qardaşlığının yeni tarixi mərhələsi, gələcək
xalq öhdəliklərini nəzərə
inkişafın yol xəritəsi, çoxşaxəli müttəfiqliyin rəmzi
almaqla dəniz, hava və
oldu. Bu sənəd Azərbaycanın siyasi, diplomatik
kosmos sahələrində qarşı
lıqlı texnologiya mübadilə
və iqtisadi uğuru kimi dəyərləndirilir. Bəyanna
sini həyata keçirərək müş
mədə nəzərdə tutulan hərbi əməkdaşlıq, regional
tərək qabiliyyətlərin inkişaf
əhəmiyyət daşıyan iqtisadi layihələr və bütün
etdirilməsi məqsədi ilə
digər sahələri əhatə edən təşəbbüslər ölkəmizin
birgə layihələrin yerinə ye
beynəlxalq nüfuzunu artıracaq.
tirilməsini təşviq edəcək və
qarşılıqlı müdafiə sənayesi
texnologiyalarının inkişafına müsbət
baxımından da önəmlidir. Bu, yeni
töhfə verəcəklər, sahib olduqları silah
dünya nizamının yarandığı şəraitdə
və sursatla təchiz edəcək, onların
türk dövlətlərinin dövrün çağırış
istehsal texnologiyalarını qarşılıqlı şə
larına cavab verməklə milli-strateji hə
kildə təşviq edəcək və hazırda onların
dəflərə çatması üçün zəmin və fürsət
ölkələrində mövcud olmayan isteh
yaradır, türkdilli ölkələrin qarşısında
sal sahələrinin yaradılmasını, birgə
yeni perspektivlər açır. Əminlik ifadə
tədqiqat və istehsalat işlərinin həyata
edilmişdir ki, konfrans türk dünya
keçirilməsini, iki ölkənin müdafiə
sında həmrəyliyin, dostluq, qardaşlıq
sənayesi qurumlarının texnologiyalar,
və tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha
hərbi təyinatlı məhsullar və xidmətlər
da möhkəmlənməsi işinə də öz layiqli
sahəsində daxili və beynəlxalq bazar
töhfəsini verəcək.
larda əməkdaşlıq etməsini dəstəklə
Göründüyü kimi, iki dost, qardaş,
yəcəklər” müddəasından irəli gələn
müttəfiq dövlətlər olan Azərbaycan
vəzifənin icrası istiqamətində atılan
və Türkiyənin müxtəlif istiqamətlər
addımlardandır. Müasir dövrün əsas
üzrə əlaqələrinin inkişafı üçün geniş
çağırışı texnoloji proseslərin sürətlən
imkanlar mövcuddur. Bu münasibət
dirilməsidir ki, bu da birgə səylərin
lərin inkişafında iki ölkənin liderləri
zəruri olduğunu qabardır.
nin dostluq və qardaşlıq əlaqələri xü
Şuşa Bəyannaməsində yer alan
susi rol oynayır. Dövlət başçısı İlham
günümüzün aktual məsələləri sıra
Əliyev bu günlərdə Azərbaycanın ilk

ləri Qafqaz və region üçün sülh və
sabitlik mənbəyidir” mövzusunda
beynəlxalq konfransın iştirakçıları
na məktubunda dövlət başçısı İlham
Əliyev Şuşa Bəyannaməsinin çoxşa
xəli münasibətlərimizin ən yüksək
zirvədə olduğunu göstərdiyini önə
çəkərək bildirdi ki, sənəddən irəli
gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələri
əhatə edən əməkdaşlığın dərinləşmə
sinə, regional inteqrasiyaya və təhlü
kəsizliyə xidmət edir, eyni zamanda,
Azərbaycanın və Türkiyənin milli
gücünün artmasını, dünyada söz və
nüfuz sahibi kimi mövqeyinin daha
da möhkəmlənməsini şərtləndirir. İki
ölkə arasındakı möhkəm həmrəylik
türk dünyasında əlaqələrin inkişafı
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sında Azərbaycan və Türkiyə diaspor
təşkilatlarının birgə fəaliyyətləri
ni, eyni zamanda, media sahəsində
əməkdaşlığı da xüsusi qeyd etmə
liyik. Azərbaycan-Türkiyə Media Plat
formasının yaradılması strateji qərar
olmaqla hər iki dövlətin maraqları
baxımından perspektivlərə hesabla
nıb. Bu günlərdə ənənəvi keçirilən
Bakı Qlobal Forumunun mövzusuna
diqqət yetirdikdə də iki qardaş ölkə
arasında media sahəsində əməkdaş
lığın zəruriliyi özünü daha aydın
şəkildə büruzə verir. “Qlobal dünya
nizamına təhdidlər” mövzusuna həsr
olunan forumda yeni yanaşmalara
ehtiyacın olduğu xüsusi diqqətə çat
dırıldı. Azərbaycan-Türkiyə Media
Platforması bu məsələlərdə də öz
sözünü deyəcək.
Reallıq budur ki, Ermənistan ha
vadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycana
torpaq iddiası irəli sürməklə yanaşı,
qardaş ölkəyə qarşı qondarma “ermə
ni soyqırımı” məsələsi ilə çıxış edir.
Türkiyə bu məsələnin həlli ilə bağlı
tarixçilərdən ibarət Ermənistan-Tür
kiyə birgə komissiyasının yaradıl
ması və dünya arxivlərinin açılması
təşəbbüsünü irəli sürsə də, qarşı tərəf
fakt qarşısında acizliyini dərk etdiyi
üçün müxtəlif bəhanələrlə bu məsələ
dən yayındığını, bununla tarixçilərin
deyil, siyasətçilərin məşğul olduğunu
bəyan etməklə illərdir apardıqla
rı təbliğatın saxtalığını təsdiqləyir.
Azərbaycan-Türkiyə Media Plat
forması bu kimi məsələlərin həllinə
də öz töhfəsini verəcək. Beynəlxalq
təşkilatlarda vahid mövqedən çıxış
edərək dünyaya ədalət, beynəlxalq
hüquq anlayışlarının mahiyyətini və
mövcudluğunu çatdıran iki qardaş
ölkə həm diaspor təşkilatlarının birgə
fəaliyyətini genişləndirməklə, həm də
yaratdıqları Media Platforması vasitə
si ilə həqiqətlərin təbliğində uğurlara
imza atacaqlar.
Şuşa Bəyannaməsində bu müddəa
da əks olunub ki, tərəflər Ermənista
nın Türkiyəyə qarşı əsassız iddiaları
nın, tarixin təhrif olunması və tarixi
faktların təhrif olunmaqla siyasiləşdi

rilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və
sabitliyə ziyan vurduğunu bildirərək
bu kontekstdə 1915-ci il hadisələri ilə
bağlı öz arxivlərini açan Türkiyənin
Ermənistandakı və digər ölkələrdəki
arxivlərin də açılması və bu mövzuda
tarixçilər tərəfindən araşdırmaların
aparılmasına yönəlmiş səylərini qətiy
yətlə dəstəkləyirlər. Azərbaycan-Tür
kiyə Media Platformasının imkanları
nəzərə alınmaqla iki ölkənin aidiyyəti
qurumları arasında informasiya, kom
munikasiya və ictimai diplomatiya sa
hələrində əməkdaşlıq daha da güclən
diriləcək və bu çərçivədə Xarici İşlər

nazirlikləri arasında davamlı olaraq
informasiya üzrə sıx məsləhətləşmələr
və mübadilələr həyata keçiriləcək.
Ümumilikdə Şuşa Bəyannaməsi
nin hər müddəası bir mövzu, aktual
məsələ olmaqla Azərbaycan-Türkiyə
dostluğunun, qardaşlığının, müttəfiq
liyinin bütün istiqamətlərdə təsdiqi
və bu birliyin sarsılmazlığının, hər
iki ölkənin daim bir-birinin yanında
olmasının və bundan sonra da birgə
addımlayacaqlarının Qarabağdan,
Şuşadan verilən mesajıdır: biz bir yer
dəyik, bir yerdə olacağıq, gücümüz
də gündən-günə artacaq.
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Gerçək
olan
xəyal
Jalə Əliyeva
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədr müavini,
filologiya elmləri doktoru, professor

Sanki bir xəyal idi… Şuşaya
yenidən qovuşmağı hamımız arzu
layırdıq. Əmin idik ki, bir gün bu
şəhərə yenidən bərk-bərk sarıla
caq, öpüb-əzizləyəcək, bir daha
əlimizdən, ovcumuzun içindən
buraxmayacağıq.
Amansız gerçəkliklər bizi içi
mizdən didib-parçalayırdı, əzablar
içində yanıb-qovrulurduq.
Bəli, dünya düzəni, amansız
reallıqlar, ikili, üçlü, beşli standart
lar, ədalətsiz yanaşmalar, haqsız
baxışlar idi bizi ümidsizləşdirən,
əndişəli, inamsız edən, didib-par
çalayan, yandırıb-qovuran.
Xəyallarımız bir gün həqiqətə
çevrildi, bir anın içindəcə gerçək
ləşdi. Tarixi 44 günlük İkinci Vətən
müharibəsinin başa çatmasına
cəmi iki gün qalmış Şuşa yenidən
bizim oldu, yenidən qanuni, əzəli
və əbədi sahibinə qovuşdu, böyük
Vətənlə birləşdi, bütövləşdi.
Düz 28 illik iztirablı, əzablı, mə
şəqqətli ayrılığın sonu çatdı. Qara

bağımızın, bütöv Azərbaycanımızın
göz bəbəyi, dilbər guşəsi Şuşamız,
Qalamız, Pənahabadımız qalib
sərkərdə, xalqının xilaskar oğlu,
müzəffər Ali Baş Komandan, ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
qətiyyəti, cəsarəti, dəmir yumruğu,
siyasi iradəsi və rəşadətli Azər
baycan Ordusunun qəhrəmanlığı,
igidliyi sayəsində murdar erməni
tapdağından, yağı istilasından azad
olundu.
Azərbaycan Ordusu, Azər
baycan əsgəri, doğum yaşı işğalın
yaşından xeyli az olan, Qarabağın
harada yerləşdiyini, dağ və yaxud
aran olduğunu düz-əməlli bilmə
yən, vətən torpağını daha əvvəllər
görməkdən məhrum olan, bəziləri
analarının qucağında, bələkdə doğ
ma yurdu tərk edən gənc və igid
oğullar tanklarla geri döndülər,
dişləri, dırnaqları ilə dağlara, sıldı
rım qayalara dırmanaraq, keçilməz
meşəliklərdən keçərək Şuşanı azad
etdilər, Şuşanı yenidən öz Qaraba
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ğına, yenidən öz Azərbaycanına
qovuşdurdular.
2020-ci ilin noyabr ayının 8-də
Şəhidlər xiyabanından Azərbay
can xalqına müraciətində gözləri
sevincdən yaşaran və səsi titrəyən
müzəffər Ali Baş Komandan “Əziz
Şuşa, sən azadsan!”- deyərək Azər
baycan xalqına tarixi müjdəsini
verdi.
Həmin an ekran qarşısında hə
yəcanla rəhbəri izləyən hər birimiz
üçün yer yerindən, ürəklər köksün
dən oynadı.
Bütün Azərbaycan, türk dünya
sı sevinc göz yaşlarına qərq oldu,
hamı bir-birini təbrik etdi, tanı
yan-tanımayan hər kəs bir-birinə
gözaydınlığı verdi, hamı bir nəfər
kimi sanki yenidən dünyaya gəldi,
hamımıza dünyalar bəxş olundu.
Çünki Qarabağın, onun göz bə
bəyi olan Şuşanın azad olunmasını
biz elə o cür - sonsuz həsrətlə, sözlə
ifadəsi mümkün olmayan duygu
larla gözləyirdik.
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Gözlədik, səbr etdik, dözdük və
sonunda da Şuşa yenə bizim, əzəli,
əbədi sahibinin oldu!
Şuşa bizim idi, bizim də oldu!
Şuşa bizimdir, bizim də olacaq!
Həmin gündən - 8 noyabrdan
üzü bu yana artıq Qarabağımızda,
Şuşamızda başqa bir ah-hava, baş
qa bir rüzgardır, başqa bir şahən
şahlıq, başqa bir atəşfəşanlıqdır.
Qarabağımızın, Şuşamızın çiçə
yi yenidən çırtlayıb, yenidən üzü,
könlü gülür. Xarıbülbül vətənə
qayıdıb...
Qarabağımız, Şuşamız yenidən
və əvvəlkindən daha gözəl şəkildə
dirçəldilir, ayaqları üstünə qaldırı
lır.
Şuşamız möhtəşəm zəfərdən
ötən cəmi bir il 7 ay ərzində bəlkə
də heç bir şəhərin, heç bir rayonun,
heç bir bölgənin illərlə görə bilmə
diyi və görə bilməyəcəyi gözəllik
ləri yaşayır, böyük iftixar hissi ilə
bu gözəlliklərə qoynunda yer edir.
Şuşamız qısa müddət ərzin
də iki dəfə yenidən bərpa edilən,
nəfəs verilən “Xarıbülbül” Musiqi
Festivalına, Vaqif Poeziya Günləri
nə, o cümlədən iki tarixi şəxsiyyə
tin - müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevlə Türkiyənin
Prezidenti hörmətli Rəcəb Tay
yib Ərdoğanın birgə imzaladıqları
tarixi Şuşa Bəyannaməsinə, Dün
ya Azərbaycanlılarının 5-ci Zəfər
qurultayına və daha neçə-neçə
mötəbər tədbirlərə evsahibliyi və
şahidlik edib.
Bəli, həmin tarixi anlardan
birində iştirak etmək xoşbəxtliyi
mənə də nəsib olmuşdu. Ötən ilin
avqustunda müzəffər Ali Baş Ko
mandanın və Birinci xanım, Birinci
vitse-prezident, dəyərlimiz Meh
riban xanım Əliyevanın iştirakı ilə
keçirilən tarixi Vaqif Poeziya Gün
lərinin nümayəndələrindən biri də
mən idim.
Biz Şuşaya Zəfər yolu ilə gəl
dik. Kapitulyasiya bəyannaməsi
nin imzalanmasından keçən çox
qısa müddətdə - cəmi 6 gün sonra

tikintisinə başlanan və Qarabağa
aparan Zəfər yolunun üzərindən
keçərək getdik. Vaqif Poeziya Gün
ləri çərçivəsində ölkə rəhbərinin
iştirakı ilə çox möhtəşəm açılış
mərasimi oldu. Həmin açılışda
Prezident İlham Əliyev növbəti
tarixi çıxışını etdi və toxunduğu
məsələlərlə bir daha bütün dünya
ya əhəmiyyətli mesajlarını verdi.
Ölkə başçısı qeyd etdi ki, bura əgər
onların idisə, nəyə görə dağıdıb
lar? Nə üçün qurub yaratmırdılar?
Prezident bununla çox əhəmiy

yətli ritorik sual verdi. Həqiqətən
də, insan xisləti elədir ki, əgər nə
isə sənə aiddirsə, sənə yad deyil
sə, özününküdürsə və onu doğma
hiss edirsənsə, sən onu mütləq
qoruyacaqsan, göz bəbəyin kimi
mühafizə edəcəksən. Əgər ermə
nilər bu torpaqları öz vandalizm
siyasətləri ilə yerlə-yeksan ediblər
sə, Şuşanı tanınmaz hala qoyub
larsa, tək Şuşa deyil, ümumiyyətlə,
işğal altında saxladıqları bütün
bölgələrimizi talayıblarsa, bu, o
deməkdir ki, keçən illər ərzində də
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ümidi olmayıb. Bu, o deməkdir ki,
onlar çox gözəl bilirdilər ki, buraya
gəliblər, gəlmə xalqdırlar, gəldiklə
ri kimi də gedəcəklər. Anlayırdılar
ki, bu torpağın sahibləri var və o
sahiblər gec-tez geri dönəcəklər.
Onlar bunu başa düşürdülər. Ona
görə də ötən illər ərzində bu tor
paqlarda heç bir abadlıq, qurucu
luq işləri görməyiblər. Şuşada olan
17 bulağın hamısını qurudublar.
Ortaya məntiqi bir sual çıxır. Əgər
onlar burada yaşayacaqdılarsa,
həyat mənbəyi olan suyu nə üçün
qurudurdular?

Ulu Öndərin dediyi kimi, biz fəxr
edirik ki, azərbaycanlıyıq. Biz milli
kimliyimizi, birlik və vəhdətimizi
bir daha bütün dünyaya nümayiş
etdirdik. Cənab Prezident həmin
gün çıxışında əhəmiyyətli bir fak
ta istiqamətləndi. 1982-ci ildə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı
və rəhbərliyi ilə inşa edilən Vaqif
Məqbərəsinin açılış mərasimində
iştirakını xatırlayan və xatırladan
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi
ki, “1982-ci il iyulun 29-da atamla
bərabər ikinci dəfə Şuşaya gəlmiş
dim. O vaxt Vaqif Poeziya Günləri
keçirilirdi. Bu gün isə ikinci dəfə

olmuşuq və bundan sonra da əbədi
olacağıq” mesajının zərurəti idi.
Eyni zamanda, cənab Prezident
qeyd etdi ki, “Azərbaycan tarixinin
qara səhifəsi artıq arxada qaldı və
biz yenidən nəfəs almağa başlamı
şıq”. Biz göstərdik və sübut etdik
ki, böyük xalqıq və heç bir zaman
haqqı nahaqqa vermərik. Ədalə
timiz uğrunda sonuna qədər, son
damla qanımıza qədər döyüşməyə
hazırıq. Biz bu torpaqları şəhidləri
mizin qanı ilə geri almışıq, sağ
lamlığından keçən qazilərimizin
şücaəti, igid və mərd Azərbaycan
oğullarının qəhrəmanlığı ilə geri

Şuşanı məhəllə-məhəllə gəzdik.
Şəhərdə daş daş üstə qalmayıb.
Ermənilər evlərimizə, tikililəri
mizə, abidələrimizə qarşı sanki
soyqırım törədiblər, məscidlərimi
zi təhqir ediblər. Amma mühari
bədən keçən çox qısa bir müddət
ərzində biz sürətlə Qarabağımıza
öz simasını qaytarırıq. Biz bu qu
ruculuq işlərini Şuşada olarkən öz
gözümüzlə gördük, şahid olduq.
Doğma torpağımızda həyata keçi
rilən ölçüyəgəlməz quruculuq işlə
rini öz gözümüzlə görmək, əlbəttə
ki, böyük bir iftixar və qürurdur.

Vaqifin məqbərəsinin açılışını biz
qeyd edirik. Vaqif Poeziya Günlə
ri keçirilərkən atamın 59 yaşı var
idi. Bu gün mənim də 59 yaşım
var. Bəziləri hesab edə bilər ki, bu,
təsadüfdür. Ancaq mən hesab edi
rəm ki, burada böyük rəmzi məna
var, tarix təkrarlanır. Azərbaycan
tarixinin qara səhifəsi artıq arxada
qaldı və biz yenidən nəfəs almağa
başlamışıq”.
Cənab Prezident tamamilə haqlı
idi və bu, həqiqətən, bizim həqiqəti
mizin, ədalətimizin zərurəti idi. Bu,
bütün dünyaya “Biz bu torpaqlarda

almışıq. Eyni zamanda, biz bu
torpaqları Ali Baş Komandanımı
zın dəmir yumruğu sayəsində geri
almışıq.
Bəli, Şuşa səfərimiz çox sevincli,
çox xoşbəxt, çox bəxtiyar anlar ya
şatdı bizlərə. Özümüzə, ruhumuza
qovuşmuşduq.
Şuşada olarkən, ora ayaq basar
kən, oranı gəzib dolaşarkən hansı
hisslər keçirdiyimi, nələr yaşadığı
mı sözlərlə, kəlmələrlə ifadə etmək
mümkün deyil, bu, imkansızdır.
Bir qələmin gücü, bir sözün qüdrəti
buna yetməz.
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Şuşada olduğumuz müddət ər
zində özümü yuxuda təsəvvür edir
dim və bu şirin yuxudan ayılmaq is
təmirdim. Elə bilirdim ki, gözlərimi
açsam, yuxudan oyansam, Şuşamı
bir daha görməyəcəyəm…
Amma, eyni zamanda, içimdəki
zəfərin qüruru davamlı olaraq mə
nə xatırladırdı ki, artıq Şuşa gerçək
likdir, biz Şuşadayıq, bizim olan
yenidən bizimdir!
Şuşada olarkən, oranı qarış-qa
rış, doya-doya gəzib dolaşarkən
həm fərəhlənirdim, həm qürur
lanırdım, həm sevinirdim, həm
də erməni vandalizminin qanlı
izlərini - uçurulub dağıdılmış,
yandırılmış, məhv edilmiş bina
ları, evləri gördükcə kədərlənir,
qüssələnirdim…Bu vəhşilikləri, bu
vandallıqları ancaq və ancaq onlar
edə bilərdilər…
Dünyada vandallıq və vəhşilik
də, qeyri-insani əməllər törətməkdə
tayları-bərabərləri yoxdur bu mən
fur və mənhusların!
Amma bütün bunların fonunda
Şuşamız, Qarabağımız azadlığına
qovuşduğu elə ilk gündən yenidən
həyata qayıdır, nəfəs alır, dirçəlir,
dirçəldilir, yenidən gözəlləşir və
gözəlləşdirilir.
Qarabağımız, Şuşamız hər gün,
hər an yeniliklərə şahid olur və şa
hidlik edir.

Bu günlərdə isə Şuşamıza
möhtəşəm qələbəmizdən sonra
ikinci dəfə səfər etdim. Bu dəfə
parlamentin sədr müavini oldu
ğum Ailə, qadın və uşaq məsələ
ləri komitəsi ilə Gənclər və idman
komitəsinin Şuşada keçirilən birgə
iclasında iştirak etdik. Ötən il ol
duğu kimi yenə də eyni duyğular,
eyni həyəcan, eyni möhtəşəmlik
yaşadıq.
Bunlar, həqiqətən, söz ilə ifadə
edilməsi mümkün olmayan hiss
lərdir. Şuşa ilə ilk görüşümdə də,
budəfəki görüşümüzdə də yaşadı
ğım duyğular mənə sonu xeyirliklə
bitən ən şirin bir nağılı xatırladırdı.
Əslində, bütün həmkarlarım eyni
duyğular içərisində idilər: kövrək
lik qarışıq bir sevinc.
Səfərimiz çərçivəsində Ailə,
qadın və uşaq məsələləri komitəsi
“Qarabağ tarixində ailə dəyərləri
və qadın hüquqları” mövzusun
da, Gənclər və idman komitəsi isə
“Gənclərin və ölkəmizi yarışlarda
təmsil edən idmançıların maarif
ləndirilməsi” mövzusunda Şuşada,
Qarabağ otelində dinləmə keçirdi.
Əslində, mövzu nə olursa-olsun,
müzakirə etdiyimiz məsələ hansı
sahə ilə bağlı olursa-olsun, məncə,
möhtəşəm gerçəkliyin təntənəsi
baxımından bir o qədər əhəmiyyət
kəsb etmirdi. Möhtəşəm gerçək

lik isə bundan ibarətdir ki, Azər
baycan parlamenti - Milli Məclis
Şuşada idi və həm ölkəyə, həm də
dünyaya Şuşadan səslənirdi. Biz
öz torpağımızda idik. Biz komitə
iclasımızı Qarabağda keçirirdik.
Mənfur qonşularımızın, onların
havadarlarının Azərbaycan parla
mentinin nümayəndələrinin orada
iştirakından doğan təkzibedilməz
faktı görüb həqiqəti qəbul et
məkdən, məğlubiyyətlərini etiraf
etməkdən başqa yolları qalmadığı
da əhəmiyyətli bir gerçəklikdir.
Fürsətdən istifadə edərək Milli
Məclisin sədri, hörmətli Sahibə
xanım Qafarovaya komitə iclasları
mızın məhz Şuşada keçirilməsinə
yaratdığı şərait və göstərdiyi dəs
təyə görə minnətdarlığımı bildiri
rəm.
Bəli! Qürurluyuq! Sevincliyik!
Qarabağlıyıq! Şuşalıyıq! Bu qüru
ru, bu sevinci bizə yaşadan xilas
kar Prezident, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevə, qəh
rəman ordumuza və qədirbilən
xalqımıza borcluyuq!
Şükür qovuşdurana və qovuşdu
ranlara!
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Allah qazilərimizi, bütün mühari
bə iştirakçılarını, xalqımızı, ölkəmizi,
Prezidentimizi qorusun!
Qarabağ Azərbaycandır!
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IX Bakı Qlobal Forumu:

bu günə və gələcəyə aydın baxış
Cari il iyunun 16-18-də Azər
baycanın ev sahibliyi ilə keçirilmiş
IX Qlobal Bakı Forumu öz məramı,
bəşəriyyətə ünvanlanan çağırışla
rı və faydalı nəticələri ilə tarixi bir
tədbir kimi yadda qaldı. Forum
da 50-dən çox ölkənin, həmçinin
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri iştirak edirdilər.
“Qlobal dünya nizamına təhdid
lər” mövzusuna həsr edilməsi
bu beynəlxalq tədbirin günümüz
üçün nə qədər mühüm məsələ
yə diqqət yönəltməsindən xəbər
verirdi. Gündəliyinə uyğun olaraq
forumda qlobal dünya nizamını
təhdid edən mühüm problemlər,
o cümlədən beynəlxalq təhlükə
sizliyin və sülhün təmin olunması
perspektivləri, enerji təhlükəsizli
yinə təhdidlərin həlli yolları, həs
sas bölgələrdə sülh, əməkdaşlıq,
inteqrasiya, qloballaşan dünyamız
da artan ədalətsizliklər, yoxsullu

İmamverdi İsmayılov
Milli Məclisin deputatı

ğun qarşısının alınması üçün qida
və kənd təsərrüfatı sektorunun
transformasiyası kimi mühüm mə
sələlər müzakirəyə çıxarılmışdı.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə təşkil etdiyi
IX Qlobal Bakı Forumu bir daha
göstərdi ki, Azərbaycan dünya
nizamına təsir gücünə malik mər
kəzə çevrilməkdədir. Dövlətimizin
təşəbbüsü və ev sahibliyi, dünya
nın müxtəlif ölkələrindən ictimaisiyasi xadimlərin, elm adamlarının
iştirakı ilə keçirilən, müasir dün
yamızın müxtəlif problemlərinə
adekvat yanaşmalar axtarılan
ənənəvi Bakı forumları isə qlobal
düşüncə platforması kimi böyük
rəğbət qazanıb.
IX Qlobal Bakı Forumu həmçi
nin bu tədbirin təşkilatçısı olan Ni
zami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
nin ümumbəşəri problemlərin həlli
yollarını araşdıran və bu barədə
dünya ictimaiyyətini məlumat
landıran beynəlxalq mərkəz kimi
yüksək nüfuzundan xəbər verirdi.
Əsərləri ilə ali ideyalara xidmət
edən, insanların azadlıq, ədalət,
bərabərlik və həmrəylik içində
yaşadıqları ideal bir dünyanın qu
rulmasına can atan dahi Azərbay
can şairinin adı ilə bağlı olan belə
bir mərkəzin müasir dünyamızda
eyni amallar uğrunda çalışması
çox simvolikdir. 2012-ci ildə yara
dılmış Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin dəstəyi ilə fəaliy
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yət göstərərək ətrafında müxtə
lif xarici ölkələrin keçmiş dövlət
və hökumət başçılarını, nüfuzlu
beynəlxalq ekspertləri birləşdirir.
IX Qlobal Bakı Forumu Mərkəzin
üzərinə düşən missiyanı uğurla ye
rinə yetirdiyini göstərdi.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin IX
Qlobal Bakı Forumundakı proq
ram xarakterli çıxışı, irəli sürdüyü
fundamental tezislər müasir dün
yamızda çoxlarını narahat edən
problemlərin həllinə, təhdidlərin
aradan qaldırılmasına yeni yanaş
malar ortaya qoydu. Dövlət rəhbə
rimizin mövzuya dair fikirləri həm
ölkə daxilində, həm də Azərbayca
nın hüdudlarından kənarda böyük
maraq doğuraraq həmin müd
dəalar ətrafında faydalı diskussi
yalar üçün zəmin yaratdı.
Təhlükəsizlik məsələlərinin
bu gün beynəlxalq aləm üçün ən
əsas qayğıya çevrildiyi danılmaz
reallıqdır. Baş verən münaqişələr,
habelə gözlənilən ərzaq böhranı
miqrantların potensial artımı ilə
bağlı ciddi risklər doğurur. Ümu
mən proseslər zəncirvari böh
ranların qaçılmaz olduğunu və
getdikcə yaxınlaşdığını göstərir,
cari vəziyyətə dair açıq müzakirə
lərin aparılmasını aktuallaşdırır,
həmçinin labüd böhranla effektiv
mübarizə üçün aparıcı beynəlxalq
və maliyyə institutlarının rolunun
müəyyən olunmasının son dərə
cə vacibliyini diqqətə çatdırır. Bu
zərurəti Azərbaycan Prezidenti də
forumdakı çıxışı zamanı dilə gətir

di, vəziyyətin diqqətdə saxlanma
sının vacibliyini vurğuladı.
Bu gün müasir dünyamızın
daha bir çağırışı kimi enerji ba
zarlarındakı qeyri-müəyyənlik də
dünya ölkələri üçün ciddi problem
doğurmaqdadır. Bazar trendlə
rinin, qiymətlərə təsir göstərən
amillərin sürətlə dəyişməsi qlobal
enerji bazarlarındakı vəziyyətin
proqnozlaşdırılmasını çətinləşdi
rir. Belə bir vəziyyət isə istehsalçı
larla istehlakçılar arasında qeyribərabərsizliyə yol açır və bundan
dolayısı ilə hər iki tərəf ziyan çəkir.
Azərbaycan Prezidenti qlobal
istehsalçılar və istehlakçılar arasın
da maraqlar tarazlığının, sabit ba

Tarixi zəfərimizdən
sonra Cənubi Qafqazda
“Üç Cənubi Qafqaz ölkəsimüstə
yaranmış yeni reallıq
qillik illəri ərzində parçalanmışdı.
ların, regional təhlükə
sizliklə bağlı vəziyyətin
Ermənistanın işğalı səbəbindən
cənab İlham Əliyevin
o, 30 il ərzində parçalanmışdır.
nitqində dünya ictimaiy
İndi sülh, əməkdaşlıq yaratmaq
yətinin diqqətinə çatdı
vaxtıdır və Azərbaycan bunun
rılması da IX Qlobal Bakı
Forumunun mühüm mə
üzərində çalışır”
qamlarından idi. Dövlət
İlham Əliyev
rəhbərimiz qeyd etdi ki,
Vətən müharibəsi labüd
və ədalətli idi. Bu müha
zarın təmin olunmasının arzuedi
ribə beynəlxalq hüququn, Azər
lən olduğunu bildirərək diqqətə
bay
can xalqının milli ləyaqətinin
çatdırdı ki, ölkəmizin fəal iştirak
bərqərar olunması ilə nəticələndi.
etdiyi OPEC+ formatının səyləri
“İndi biz sülh haqqında danışırıq.
məhz bu məqsədə yönəlmişdir.
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Hesab edirəm ki, belə uzunmüd
dətli qarşıdurmadan sonra əda
ləti bərqərar edən və təcavüzkarı
məğlub edən ölkənin qısa müddət
ərzində sülh təklif etməsi dünyada
nadir hallardan biridir. Müharibə
lər tarixinə baxsanız, bir çox hallar
da bu mənzərə müşahidə edilmir”.

Dövlət rəhbərimiz qeyd etdi
ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda
sabit, dayanıqlı inkişaf görmək is
tədiyi üçün məhz sülhü seçir. Ha
zırda bölgədə daimi sülhün təmin
olunması üçün nadir fürsət yetişib:
“Üç Cənubi Qafqaz ölkəsi müstə
qillik illəri ərzində parçalanmışdı.

70 | MİLLİ MƏCLİS İYUN-İYUL, 2022

Ermənistanın işğalı səbəbindən o,
30 il ərzində parçalanmışdır. İndi
sülh, əməkdaşlıq yaratmaq vaxtı
dır və Azərbaycan bunun üzərində
çalışır”.
Vətən müharibəsindəki tarixi
zəfərimizdən dərhal sonra azad
yurdlarımızda genişmiqyaslı quru
culuq, bərpa tədbirləri başlanıb və
bunların miqyası getdikcə geniş
lənir. Ermənistanın təxminən 30
illik işğal dövründə dağıtdığı yurd
yerlərimizi yenidən dirçəldir, inki
şaf axarına qovuşdururuq. Azər
baycan Ermənistanın Qarabağda,
Şərqi Zəngəzurda törətdiyi vanda
lizm əməlləri fonunda addım-ad
dım yaradılan inkişaf mənzərələri
ilə ümumən regionun gələcəyi ilə
bağlı yerinə yetirdiyi missiyanı,
hədəflərini və potensialını dünya
ictimaiyyəti qarşısında ifadə edir.
Göstərir ki, bizim amalımız ümu
mən Cənubi Qafqazın inkişaf mər
kəzinə çevrilməsi, burada sülhə,
təhlükəsizliyə, davamlı inkişafa
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mane olan bütün təhdidlərin ara
dan qaldırılması, maraqlı tərəflər
arasında faydalı əməkdaşlıqların
yaradılmasıdır. Azərbaycan xalqı
yalnız inkişaf naminə sülh arzusu
nun ifadəçisidir. Ermənistan da on
illərlə davam edən işğalçı möv
qeyinin həm Azərbaycana, həm
bu işğalçı qonşumuzun özünə,
ümumilikdə isə Cənubi Qafqaz re
gionuna vurduğu ağır ziyanlardan
nəticə çıxarmalı, saxta miflərdən,
mənasız ərazi iddialarından əl
çəkməli, sülhün əldə olunmasına
çalışmalıdır.
Bu məsələdə beynəlxalq qu
rumların, qlobal güclərin də üzəri
nə böyük məsuliyyət düşür. Əgər
onlar, həqiqətən, bölgədə əminamanlıq, hərtərəfli inkişaf, qarşılıq
lı əməkdaşlıq görmək istəyirlərsə,
Azərbaycanın nail olmağa çaılışdı
ğı sülh proseslərinə öz töhfələrini
verməlidirlər.
Cənab İlham Əliyev ölkəmizin
sülh razılaşması üzərində çalışma

ğa başlamaq təklifin
 i forum iştirak
çıları qarşısında bir daha səslən
dirdi. Azərbaycan hər iki ölkənin
sərhədlərinə və ərazi bütövlüyünə
qarşılıqlı hörmət etmək və tanı
maq, indi və gələcəkdə hər hansı
bir ərazi iddialarından qarşılıqlı
şəkildə çəkinmək prinsipi də da
xil olmaqla, beynəlxalq hüququn
beş əsas prinsipini və ölkəmizin
təklifinin əsasını təşkil edən başqa
prinsipləri də irəli sürdüyünü xa
tırlatdı. Eyni zamanda, Zəngəzur
dəhlizinin açılması məsələsinin
ən qısa zamanda həllinin gələcək
regional sülhün fundamental ele
mentlərindən olduğunu diqqətə
çatdırdı.
Dövlət rəhbərimiz Qarabağda
yaşayan erməni əhalisinin hüquq
və təhlükəsizliyi məsələsinə də
toxundu, Azərbaycanın bütün əha
lisinin hüquq və təhlükəsizliyinin
Konstitusiya ilə təmin olunduğunu
vurğuladı. Çoxmillətli ölkə olan
Azərbaycanda erməni əhalisinin

heç də ən böyük milli azlıq olma
dığını, Azərbaycan Respublikası
nın Konstitusiyasına görə, bütün
millətlərin nümayəndələrinin, o
cümlədən illər boyu respublika
mızda yaşayan ermənilərin də
bərabər hüquqa malik olduqlarını
bildirdi.
İlham Əliyev onu da bəyan etdi
ki, tarix artıq yazılıb, Ermənistan
hökuməti bunu anlamalı və tari
xi yenidən yazmaq cəhdlərindən
çəkinməlidir. Bu gün Azərbaycan
Prezidentinin liderliyi ilə Cənubi
Qafqazın gələcəyinə doğru açılan
yeni səhifə sülh, inkişaf, xoşbəxt
lik üçün yeni fürsətlərin tarixidir.
Ölkəmiz bu fürsətləri reallığa çe
virməklə regionun gələcək taleyini
müəyyənləşdirir. “Qlobal dünya
nizamına təhdidlər” mövzusunda
IX Qlobal Bakı Forumunda aparı
lan müzakirələr, dünyaya ünvan
lanan çağırışlar da bunun daha bir
təcəssümü oldu.
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Özbəkistan-Azərbaycan münasibətləri
böyük perspektivlərə malikdir

Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin Qanunvericilik Palatasının sədri cənab Nurdinjon İsmoilov qonağımızdır. Qardaş
ölkənin spikeri ilə maraqlı müsahibəni oxuculara təqdim edirik.
- Cənab spiker, bir müddət əv
vəl Azərbaycana səfərinizdə
ölkə Prezidenti İlham Əli
yev və digər rəsmi şəxslərlə
görüşlər keçirdiniz. Görüş
lərdə dövlətlərimiz arasında
gələcək əməkdaşlığın hansı
aktual aspektləri müzakirə
olundu?
- Düşünürəm ki, ölkələrimiz
arasında əlaqələrin möhkəm
lənməsi istiqamətində həyata
keçirilən xarici siyasət münasibət
lərimizin çox yüksək səviyyədə

olmasının göstəricisidir. Strateji
tərəfdaşlığımız var. Yüksək döv
lətlərarası məhsuldar əlaqələrin
əsasını isə Özbəkistan və Azərbay
can liderləri Şavkat Miromonoviç
Mirziyoyev və İlham Heydər oğlu
Əliyev arasında yaranmış etibar
lı qardaşlıq münasibətləri təşkil
edir. Sıx iş qrafikində vaxt taparaq
bizimlə görüşən Azərbaycan Res
publikası Prezidentinə bizə gös
tərdiyi isti və səmimi münasibətə
görə çox minnətdaram. Aparılan
danışıqlar zamanı bizə imkan ve
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rildi ki, ölkəmizdə həyata keçiri
lən irimiqyaslı demokratik islahat
ların gedişi, gündəmdə olan aktual
siyasi hadisələr barədə məlumatla
rı Azərbaycan rəhbərinə çatdıraq.
İlham Əliyevin AzərbaycanÖzbəkistan əməkdaşlığının vacib
aspektləri, siyasi, iqtisadi, mədəni
və humanitar əlaqələrimizin daha
da möhkəmləndirilməsinin zəru
riliyi ilə bağlı fikirlərini görüşün
əhəmiyyətli nəticəsi hesab edirəm.
Azərbaycan Prezidenti həm milli
parlament, həm də beynəlxalq par
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lament təşkilatları ilə əməkdaşlığın
istiqamətləri səviyyəsində böyük
təcrübəyə malikdir. Buna görə də
onun ölkələrimizin qanunvericilik
orqanları arasında qlobal parla
mentarizm sisteminin inkişafına
dair fikirləri bizim üçün çox fay
dalıdır.
Səfər zamanı Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin sədri
Sahibə xanım Qafarova ilə konst
ruktivizm və praqmatizm ruhun
da çox gözəl bir görüşümüz baş
tutdu. Bu görüşlər ÖzbəkistanAzərbaycan parlamentlərarası
əlaqələrin vəziyyətini və inkişaf
perspektivlərini ətraflı müzakirə
etməyə imkan verdi. Qanunveri
ci orqanlarda mövcud olan par
lamentlərarası əməkdaşlıq üzrə
dostluq qruplarının işini güclən
dirmək barədə razılığa gəldik.
Bundan əlavə qanunvericilik
fəaliyyətində təcrübə mübadiləsi,
müvafiq komitələrin üzvləri, habe
lə parlament aparatı əməkdaşları
arasında qarşılıqlı səfər mübadiləsi
məsələləri müzakirə olundu.
Görüşlərdə vurğulandı ki,
ümumi sərhədlərin olmamasına

baxmayaraq, Özbəkistan və Azər
baycanı Cənubi Qafqaz və Mərkəzi
Asiyanın artan geosiyasi və geoiq
tisadi qarşılıqlı asılılığı səbəbindən
çox şey birləşdirir. Zaman göstərdi
ki, Özbəkistan-Azərbaycan müna
sibətləri böyük perspektivlərə ma
likdir və uzunmüddətli sabitliyin,
davamlı inkişafın qorunmasında
əhəmiyyətli rol oynayır.
- Səfər çərçivəsində İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parla
ment Assambleyasının 3-cü
Ümumi Konfransında da
iştirak etdiniz. Bu tədbirin
əhəmiyyəti və keçirilmiş gö
rüşlərin nəticələri haqqında
nə deyə bilərsiniz?
- Özbəkistan bu təşkilatla
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət
verir və İƏT PA-ın fəaliyyətinin
gücləndirilməsində və təşkilata
üzv ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlığın genişləndirilməsində
maraqlıdır. Belə forumların keçi
rilməsi faktının özü artıq böyük
əhəmiyyət kəsb edir və bu, bir
dialoq meydançasıdır. Biz dünya
dan uzaqlaşa bilmərik. Ona görə

də belə müstəvilərdə senzurasız
və tərəfsiz olaraq həmkarlarımız
la təcrübə mübadiləsi aparırıq.
Beynəlxalq çoxtərəfli tədbirlər
qlobal problemlərin həlli üçün açıq
meydandır. Beynəlxalq tədbirlər,
təmaslar zamanı tutulan və müda
fiə olunan hər hansı mövqe bu və
ya digər şəkildə dövlətlərin milli
maraqlarına xidmət edir.
Biz belə mühüm tədbirə ev
sahibliyi etdiyinə görə İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının gələcək insti
tusional və funksional inkişafına
əhəmiyyətli töhfələr verə bilən
azərbaycanlı həmkarlarımızı təbrik
edirik.
- Səfər çərçivəsində siz erməni
əsarətindən azad olunan və
bizim üçün müqəddəs sayı
lan Şuşa şəhərinə baş çəkdi
niz. Təəssüratlarınızı bilmək
maraqlı olardı.
- İlk növbədə məni təəccüblən
dirən Füzuli şəhərində yeni açılan
Beynəlxalq Hava Limanı oldu.
Çünki qardaş Azərbaycan cəmi 8
ay ərzində bütün lazımi infrastruk
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cəmiyyəti institutlarının nümayən
dələri ilə görüşləri keçirildi. Bütün
görüşlərdə dönə-dönə vurğulandı
ki, ölkələrimizin strateji tərəfdaşlı
ğının əsasını ümumi tarixi köklə
rimiz, dil, din və digər mədəni də
yərlərimizin bağlılığı, əsrlər boyu
qorunub saxlanan dostluq ənənə
ləri təşkil edir. Bu möhkəm təmələ
əsaslanaraq son illərdə ikitərəfli
əməkdaşlığın inkişafında xeyli nə
ticələr əldə etmək mümkün oldu.

tura malik mühüm logistik obyekt
inşa edə bilmişdir. Füzuli Hava
Limanı ən yüksək beynəlxalq stan
dartlara və normalara uyğun inşa
edilib və istənilən növ təyyarələri
qəbul etmək imkanlarına sahib
dir. Bu hava limanının Qarabağ
ərazisində mühüm infrastruktur
obyekti olmaqla yanaşı, bölgənin
sosial-iqtisadi inkişafında mühüm
rol oynayacağına əminəm.
Füzulidən yeni tikilmiş Zəfər
yolu ilə Şuşaya getdik. Bu qala
şəhərin özünəməxsus memarlıq
üslubu ilə tanış olduq, həmçinin
milli-mədəni irsi haqqında çox
şey öyrəndik. Şəhər meydanın
da olduq, Şuşa qalasına, şəhərin
cənub-şərq hissəsində yerləşən
məscidlərə və məşhur Cıdır düzü
nə baş çəkdik. Qardaş Azərbaycan
tərəfindən hazırlanmış Şuşanın in
kişaf planı möhtəşəmdir. Dağıdıl
mış binaların qalıqları arasından

keçərkən ən müasir infrastruktur
obyektlərini görürsən - elektrik
stansiyaları, zavodlar... Bunlar ya
xın gələcəkdə burada çiçəklənmə
və rifahın bərqərar olacağına tam
əminlik yaradır.
- Bu yaxınlarda Azərbaycan
parlamentinin sədri Sahi
bə xanım Qafarova qardaş
Özbəkistanda rəsmi səfərdə
oldu və səfər çərçivəsində
yüksək səviyyədə görüşlər
keçirdi.
- Həqiqətən, 2022-ci ilin apre
lində Azərbaycan parlamentinin
sədri Sahibə xanım Qafarovanın
Özbəkistana rəsmi səfəri mühüm
siyasi hadisəyə çevrildi. Səfər çər
çivəsində xanım sədrin Özbəkistan
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və
parlamentin hər iki palatasının
sədrləri, bir sıra dövlət orqanları
nın rəhbərləri, biznes və vətəndaş
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- Dövlətlərarası münasibətlə
rin möhkəmlənməsində par
lamentarilərin rolunu necə
qiymətləndirirsiniz?
- Tərəqqi qarşılıqlı əlaqələrin
bütün sahələrində - iqtisadiyyat,
siyasət, parlamentlərarası əlaqələr,
mədəniyyət və sosial sahələrdə
müşahidə olunur. Rəsmi nüma
yəndə heyətləri, biznes nümayən
dələri və ictimai dairələrdə, bir
sözlə bütün səviyyələrdə intensiv
əlaqələr mübadiləsi baş verir. Son
illərdə pandemiyaya baxmayaraq,
mal dövriyyəsi 4 dəfə, ilin əvvə
lindən isə ticarət 25 faiz artmışdır.
200-dən çox birgə müəssisə yara
dılmışdır.
Bu müsbət dinamikaya Özbə
kistan və Azərbaycan parlamentlə
ri arasında sıx və çoxtərəfli tərəf
daşlığın qurulması da öz töhfəsini
verib. Məsələn, inkişaf etməkdə
olan parlamentlərarası əlaqələr
çərçivəsində iki ölkənin parlament
nümayəndə heyətlərinin iyirmidən
çox görüşü keçirilib ki, bu da döv
lətlərarası əməkdaşlığın səmərəli
inkişafına müsbət təsir göstərib.
Bu kontekstdə hər iki dövlətin
parlamentlərində yaradılan dost
luq qruplarının fəaliyyətini xüsusi
qeyd etmək lazımdır.
Ölkələrimiz arasında əlaqələr
çoxəsrlik dostluğa malikdir. Azər
baycan və Özbəkistan arasında
qurulan dostluq əlaqələri Cənu
bi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada
mühüm strateji əhəmiyyəti olan
hər iki ölkənin mövqeyinin daha
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da möhkəmlənməsini sürətlən
dirdi. Özbəkistan və Azərbaycan
liderlərinin sıx və etibarlı dialoqu
dövlətlərarası münasibətləri bu
qədər yüksək səviyyəyə çıxarmağa
imkan verən əsas amildir.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz
regionunda Özbəkistanın əsas
tərəfdaşıdır ki, bu da geosiyasi
və geoiqtisadi cəhətdən vacibdir.
Əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün
dövlətlərimiz arasında qarşılıqlı
siyasi etimad mövcuddur və hər
iki ölkə beynəlxalq və regional
təşkilatlar çərçivəsində bir-birini
dəstəkləyir.
Son illərdə Özbəkistan ilə Azər

iqtisadi qarşılıqlı əlaqə potensialın
dan tam istifadə edilməsi və bu
sahədə əməkdaşlığın genişləndiril
məsi üçün hər iki tərəfdən səylərin
artırılması zəruridir.
Özbəkistanla Azərbaycanın
işgüzar dairələri arasında birbaşa
tərəfdaşlıq əlaqələrini inkişaf et
dirməklə və investisiya əməkdaş
lığının miqyasını genişləndirməklə
ticarətin iqtisadi göstəricilərini bir
neçə dəfə artırmaq olar. Bundan
əlavə mədəni, humanitar əlaqələ
rin inkişaf etdirilməsi, millətlərarası sülh və anlaşmanın qorunub
saxlanılması, möhkəmləndirilməsi,
dözümlülük hissinin tərbiyə olun

olunan Azərbaycan Mədəniyyət və
Ədəbiyyat Günlərində Ali Məclisin
Qanunverici Palatasının deputat
ları Bakı Dövlət Universitetinin
Türkologiya kafedrasının müdiri,
professor Ramiz Əsgərin tərcümə
etdiyi ulu şair, mütəfəkkir Əlişir
Nəvainin kitabının təqdimat məra
simində iştirak etdilər.
Həmçinin ölkələrimiz böyük
turizm potensialına, yaxın mə
nəvi-mədəni əlaqələrə malikdir.
İslam dünyasının ziyarətgahlarına,
Həcc ziyarətinə, tarixi şəxsiyyətlə
rin dəfn olunduğu yerlərə maraq
göstərən vətəndaşlarımızın sayı
günbəgün atrmaqdadır.

baycan arasındakı münasibətlər
əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib.
Amma biz yalnız yüksək səviyyəli
siyasi münasibətlərlə kifayətlən
mək niyyətində deyilik. Ölkələri
miz arasında iqtisadi əməkdaşlıq
ikitərəfli münasibətlərin inkişafın
da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ha
zırda bu istiqamətdə də xeyli irə
liləyiş müşahidə olunur. İnanırıq
ki, ölkələrimiz arasında mövcud

ması, insani və mədəni keyfiyyət
lərin zənginləşdirilməsi xalqlarımı
zın daha da yaxınlaşmasında vacib
amildir.
Özbəkistan və Azərbaycan
nümayəndələri hər iki ölkədə
keçirilən müxtəlif mədəni və di
gər tədbirlərdə mütəmadi olaraq
iştirak edirlər. Bu silsilədən 2021-ci
il oktyabrın 20-23-də Daşkənd, Nu
kus və Urganç şəhərlərində təşkil

Mən verdiyiniz bu fürsətdən is
tifadə edərək bir daha şəxsən ölkə
Prezidenti hörmətli İlham Əliyevə,
Azərbaycan parlamentinin rəh
bərliyinə özbək parlament nüma
yəndə heyətinə göstərdiyi diqqətə
görə təşəkkürümü bildirmək istə
yirəm. Qardaş Azərbaycan xalqına
sülh, əmin-amanlıq və çiçəklənmə
arzulayıram.
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ERKİN QƏDİRLİ - 50
Hörmətli Erkin müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış hüquqşünası 50 illik yubileyiniz münasibəti
ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz orta məktəbi başa vurduqdan sonra Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə
daxil olmuş, bu təhsil ocağını bitirərək hüquqşünas ixtisasına yiyələnmisiniz. Təhsil illə
rində elmə olan marağınız və çalışqanlığınızla kollektivin dərin rəğbətini qazanmısınız.
Universiteti bitirdikdən sonra Siz həmin fakültənin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və
tarixi kafedrasında müəllim kimi çalışmış, hüquqşünas kadrların hazırlanmasına böyük
əmək sərf etmisiniz. Sizin həmmüəllifi olduğunuz və Almaniyada nəşr edilmiş “Beynəl
xalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsinə şərh” adlı monoqrafiyanız beynəlxalq hüquq
ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanıb.
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Siz 2007-2009-cu illərdə USAID-in “Parlament imkanlarının gücləndirilməsi”
layihəsinin hüquq müşaviri, 2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Lizinq Şirkətinin hü
quqşünası olmusunuz.
Müxtəlif vaxtlarda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, BMT, ATƏT, Avropa Şurası
kimi beynəlxalq təşkilatlar üçün, həmçinin bir çox milli və beynəlxalq layihələrdə, işçi
qruplarında ekspert olaraq fəaliyyət göstərmisiniz.
Siz həm də Respublikaçı Alternativ Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü kimi ölkə
həyatında baş verən ictimai-siyasi proseslərə fəal vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirirsi
niz. Təmsil etdiyiniz partiya iqtidar-müxalifət dialoqunda yaxından iştirak edir.
Bu gün Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin, həmçinin
Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü kimi ölkədə aparı
lan islahatların hüquqi bazasının yaradılmasında uğurla çalışırsınız.
Siz parlamentin xarici  əlaqələrinin   inkişafında da yaxından iştirak edir, Avropa
Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Avropa
İttifaqı-Azərbaycan parlament əməkdaşlığı komitəsinin üzvü, Azərbaycan-İrlandiya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri və Amerika Birləşmiş Ştatları,
Böyük Britaniya parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü kimi parlament
diplomatiyasının inkişafına öz töhfələrinizi verirsiniz.
Hörmətli Erkin müəllim!
Sizi 50 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha  ürəkdən təbrik edir, yaşınızın bu
kamillik çağında Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ailə səadəti və çoxşaxəli  fəaliy
yətinizdə  yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,
SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 13 may 2022-ci il
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İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi
öhdəliklərin icrasını inamla davam etdirir
Müsahibimiz İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyevdir.
də daim inkişaf etdirilməsi zəruri
dir. Ona görə də həm “Tibbi sığorta
haqqında” Qanuna, həm də digər
müvafiq qanunvericilik aktları
na müəyyən əlavə və düzəlişlərin
daxil edilməsi üzrə Milli Məclislə
əməkdaşlıq Agentlik üçün prioritet
dir və bu istiqamətdə bundan sonra
da məhsuldar nəticə əldə ediləcəyi
nə əminəm.

- Zaur müəllim, Azərbaycanda
icbari tibbi sığortanın ge
nişmiqyaslı tətbiqi ilə bağlı
qanunvericiliyin təkmilləşdi
rilməsi parlamentin prioritet
məsələlərindəndir. Bununla
əlaqədar Milli Məclisin Sə
hiyyə, Əmək və sosial siyasət
komitələri Agentliklə bir
likdə mütəmadi dinləmələr
keçirir. Belə dinləmələrdən
biri də iyulun 5-də Şuşa şə
hərində baş tutub. Sizcə, bu,
icbari tibbi sığortanın geniş
miqyaslı tətbiqində nə kimi
əhəmiyyət daşıyır?
- Ölkəmizin səhiyyə sistemin
də yeni islahat olan icbari tibbi

sığorta digər sahələrdə də olduğu
kimi hüquqi baxımdan təkmilləş
dirilməlidir. Bu, əhaliyə göstərilən
tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəl
dilməsinə, ümumilikdə isə sosial
yönümlü islahat olaraq əhalinin
rifahının yaxşılaşdırılmasına imkan
yaradacaqdır. Bu səbəbdən Agent
lik parlamentin sessiyalarında,
dinləmələrində mütəmadi olaraq
iştirak edərək icbari tibbi sığortanın
tətbiqi ilə bağlı görülən işlər və göz
lənilən yeniliklər barədə məlumat
verir, sualları cavablandırır, tövsiyə
və qeydləri nəzərə alır. Çünki sü
rətlə dəyişən, yeni bilik və bacarıq
ların, fərqli yanaşmaların yarandığı
müasir dünyada səhiyyə sahəsinin
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- Dövlət və qeyri-dövlət, neft
və qeyri-neft sektorlarında
çalışanlar üçün icbari tib
bi sığorta haqları nə qədər
müəyyən edilib və kimlər
icbari tibbi sığorta haqqı
ödəməkdən azaddır?
- Məlumat üçün deyim ki, rəsmi
əmək müqaviləsinə əsasən işləyən
şəxslər, mülki-hüquqi xarakterli
müqavilələr əsasında xidmətlə
rini yerinə yetirən fiziki şəxslər,
vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna
alınmış fiziki şəxslər icbari tibbi
sığorta haqqı ödəməlidirlər.
Dövlət və neft, o cümlədən qey
ri-dövlət və qeyri-neft sektorunda
çalışan işəgötürən və işçilərdən
aylıq hesablanmış əməyin ödənişi
fondunun 8000 manata qədər olan
hissəsindən 2 faiz, 8000 manatdan
yuxarı olan hissəsindən 0,5 faiz
miqdarında icbari tibbi sığorta
haqqı tutulur.
Qeyd edim ki, vətəndaşların
əmək haqlarından və ya gəlirlərin
dən tutulan icbari tibbi sığorta
haqlarının məbləğini rahat hesab
laya bilmələri üçün Agentliyin say
tında kalkulyator yerləşdirilib.

MÜSAHİBƏ
Heç bir yerdə əmək və ya mül
ki müqavilə əsasında işləməyən,
eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olmayan şəxslər 2024-cü il
yanvarın 1-dək icbari tibbi sığorta
haqqı ödəməkdən azaddır. Onlar
icbari tibbi sığortanın Xidmətlər
Zərfi çərçivəsində tibbi xidmət
lərdən dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına istifadə edə bilərlər.
- Azərbaycanda yaşayan
əcnəbi vətəndaşlardan da
icbari tibbi sığorta haqqı
tutulurmu?
- Əcnəbi vətəndaş Azərbaycan
Respublikasında əmək müqaviləsi,
mülki hüquqi müqavilə əsasında
işləyirsə və ya sahibkarlıq fəaliyyə
ti ilə məşğul olursa, gəlirin mən
bəyi Azərbaycan Respublikasıdır
sa, onun maaşından - gəlirindən
icbari tibbi sığorta haqqı tutulur və
həmin şəxsin Xidmətlər Zərfi çərçi
vəsində tibbi xidmətlərdən yarar
lanmaq hüququ yaranır.
- Ötən ildən etibarən ölkədə
icbari tibbi sığorta sistemi

nin genişmiqyaslı tətbiqinə
başlanılıb. TƏBİB-in tabeli
yindəki tibb müəssisələrində
göstərilən tibbi xidmətlə
rin keyfiyyətinin artırılması
üçün Agentlik tərəfindən
hansı tədbirlər görülür?
- 2022-ci il ərzində icbari tibbi
sığortanın tətbiq olunduğu dövlət
tibb müəssisələrində və Agentliyin
müqavilə bağladığı tibb müəssisə
lərində əhaliyə 15 milyona yaxın
tibbi xidmət göstərilib.
Peşəkar tibbi kadrların hazırlan
ması ilə bağlı Agentlik tərəfindən
vətəndaşlara göstərilən tibbi xid
mətlərin keyfiyyətini artırmaq və
tibb müəssisələrində kadr çatışmaz
lığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə
“Tibb müəssisələrində ixtisaslı kadr
çatışmazlığının aradan qaldırılma
sına dair 2022-2023-cü illər üçün
Proqram” təsdiq edilib. Proqram
çərçivəsində Avropa İttifaqı ölkə
ləri, ABŞ və Türkiyə Cümhuriy
yətində və digər ölkələrdə təhsil
almış həkim-mütəxəssislərin tibb
müəssisələrində işə cəlb olunması
nəzərdə tutulur. Cəlb olunacaq hə

kim-mütəxəssislər, eyni zamanda,
xarici təcrübənin, müasir müayinəmüalicə metodlarının tibb müəs
sisələrində çalışan yerli kadrlara
öyrədilməsini, həkimlərin nəzəri
bilik və praktik vərdişlərinin yaxşı
laşdırılmasını həyata keçirəcəklər.
Qeyd edim ki, artıq bu tipli 31 hə
kim-mütəxəssis Bakı və Sumqayıt
şəhərlərində yerləşən tibb müəssi
sələrində işə qəbul olunub.
Təbii ki, Agentlik vətəndaşların
tələbini, ehtiyacını, səhiyyə sahə
sində qabaqcıl ölkələrdə tətbiq olu
nan yenilikləri diqqətdə saxlayaraq
tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin
artırılması istiqamətində tədbirləri
bundan sonra da davam etdirəcək.
- Tibb işçilərinin rifahının yax
şılaşdırılması istiqamətində
son zamanlar hansı tədbirlər
görülüb?
- Agentlik tibb işçilərinin rifa
hının yaxşılaşdırılması və vətən
daşlara göstərilən tibbi xidmətlərin
keyfiyyətinin artırılması məqsədi
ilə əmək haqqı artımı məsələsini
daim diqqətdə saxlayır. Bildiyiniz
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kimi, səhiyyə işçilərinin əmək haq
larının tənzimlənməsi “TƏBİB-in
tabeliyindəki tibb müəssisələrində
çalışan səhiyyə işçilərinin əməyi
nin ödənilməsi Qaydası”na əsasən
həyata keçirilir. Qaydaya edilmiş
sonuncu dəyişiklik təxminən 19
minə yaxın səhiyyə işçisini əhatə
edir. Belə ki, cari ilin iyun ayından
etibarən 50-dən artıq ixtisas üzrə
çalışan həkimlərin aylıq vəzifə
maaşına tətbiq edilən sabit həvəs
ləndirici əlavələr növbəti dəfə artı
rılmaqla vergilər və digər məcburi

işçilərinin siyahısına isə tibb müəs
sisələrində müharibə iştirakçıları
ilə iş üzrə çalışan mütəxəssislər də
daxil edilib.
Qaydaya əsasən həkimlərin
əmək haqqı tərkibi vəzifə maaşın
dan, sabit əlavələrdən, əmək şə
raitinə görə ödənilən əlavələrdən,
işin nəticəsinə görə həvəsləndirici
əlavələrdən və Azərbaycan Res
publikasının Əmək Məcəlləsində,
normativ hüquqi aktlarında, habe
lə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyinin qərar və əmrlərində

larında ümumilikdə əhalinin 25
faizi icbari tibbi sığortadan yarar
lanıb. Bu müddət ərzində 2 461 318
şəxs tibb müəssisələrinə 6 643 841
dəfə müraciət edib. Müraciətlər
üzrə vətəndaşlara 14 827 204 tibbi
xidmət göstərilib. Müraciət üzrə
hesablamalara əsasən tibbi xidmət
lərin göstərildiyi şəxslərin 74 faizi
ni böyüklər, 26 faizini isə uşaqlar
təşkil edib. Göstərilən tibbi xid
mətlər arasında invaziv radiologi
ya xidmətləri, ürək-damar cərra
hiyyəsi, oftalmologiya, urologiya,

ödənişlər çıxıldıqdan sonra mini
mum 1000 manata çatdırılıb.
Bununla yanaşı, reanimasiya,
intensiv terapiya və anesteziologi
ya, toksikologiya şöbələrində, eləcə
də intensiv terapiya bloklarında/
bölmələrində çalışan həkimlərə
gecə növbəsi üçün əlavələr tətbiq
olunub. Habelə ixtisasları üzrə ça
lışdıqları halda elmlər doktoru və
fəlsəfə doktoru elmi dərəcələrinə
görə ödənilən əlavələr, tibb müəs
sisələrində psixoloq, loqoped və
pedaqoq, müalicəvi bədən tərbi
yəsi üzrə təlimatçı vəzifələrində
çalışan mütəxəssislərə verilən sabit
aylıq həvəsləndirici əlavələr artırı
lıb. Əlavələrin verildiyi qeyri-tibb

nəzərdə tutulmuş digər ödənişlər
dən ibarətdir.
Agentlik əhalinin sağlamlığının
keşiyində durmaq, tibbi xidmət
lərə əlçatanlığını yüksəltmək və
səhiyyə işçilərinin sosial rifahını
yaxşılaşdırmaq üçün islahatlar
həyata keçirməkdə və növbəti ad
dımlar atmaqda davam edəcək.

neyrocərrahiyyə, travmatologiya
və ümumi cərrahiyyə üzrə əməliy
yatlar çoxluq təşkil edir.
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- Vətəndaşların icbari tibbi
sığorta ilə təminata alınmış
tibbi xidmətlərdən yararlan
ması ilə bağlı statistik gös
təriciləri qeyd edə bilərsiniz?
Əsasən hansı tibbi xidmətlə
rə daha çox ehtiyac olur?
- 2022-ci ilin yanvar-may ay

- Tibbi xidmətlərin genişlən
dirilməsi ilə bağlı hansı yeni
liklər gözlənilir?
- Hazırda vətəndaşlara icbari
tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi çər
çivəsində 3500-dən artıq diaqnozu
əhatə edən 2550 sayda tibbi xidmət
göstərilir. Xidmətlər Zərfinə daxil
olan tibbi xidmətlər və tariflər Azər
baycan Respublikası Nazirlər Kabi
netinin 2020-ci il 10 yanvar tarixli 5
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilib.
Agentlik hər il vətəndaşların
tibb müəssisələrinə müraciətlərini
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araşdırır, ən çox rast gəlinən xəstə
likləri, ən çox müraciət edilən tibbi
xidmətləri və Xidmətlər Zərfinə
daxil olmayan tibbi xidmətlərə eh
tiyacları müəyyənləşdirir. Bütün
bunların nəticəsində də Xidmətlər
Zərfinə dəyişikliklərin edilməsinə,
tibbi xidmətlərin artırılmasına əsas
yaranmışdır. Bu səbəbdən Agent
lik tərəfindən Xidmətlər Zərfinə
dəyişikliyin edilməsi barədə layihə
hazırlanıb və aidiyyəti quruma
təqdim olunub. Layihədə 700 tibbi
xidmətin bura daxil edilməsi və

yətiniz barəsində nə deyə
bilərsiniz?
- Bir çox xəstəliklərlə əlaqə
dar tibbi xidmətlərin göstərilməsi
dövlət hesabına aparılır. Həmin
xəstəliklərlə bağlı, məsələn, vərəm,
talassemiya, şəkərli diabet, hemo
filiya xəstəliyi ilə mübarizəyə dair
dövlət proqramları mövcuddur.
Bu xəstəliklərin müayinə və müali
cəsi bu proqramlar çərçivəsində
həyata keçirilir. Səhiyyə sahə
sində aşağıda adıçəkilən dövlət
proqramlarının və tədbirlərin

•

beləliklə, ümumilikdə 3000-dən
çox tibbi xidmətin icbari tibbi sı
ğorta çərçivəsində göstərilməsi
nəzərdə tutulur. Yeni tibbi xidmət
lər limitli qaydada orqan transplantasiyası, ürək-damar cərrahiy
yəsi, oftalmoloji və travmatoloji
əməliyyatları əhatə edir. Bundan
başqa, hazırda limit sayı 300 olan
endoprotezləşdirmə əməliyyatının
sayının müvafiq olaraq 1200-ə qə
dər artırılması təklifi irəli sürülüb.

icrası hazırda Agentlik tərəfindən
tənzimlənir, vətəndaşlar dərman
preparatları ilə ödənişsiz təmin
olunurlar:
• Hemofiliya xəstəliyi üzrə
Tədbirlər Proqramı (dərman
təminatı daxildir)
• Qanın, qan komponentlərinin
donorluğu və qan xidməti
nin inkişafına dair Tədbirlər
Proqramı (dərman təminatı
daxildir)
• Vərəmlə mübarizə üzrə Tədbir
lər Proqramı (dərman təminatı
daxildir)
• Qanın bədxassəli xəstəlikləri
ilə mübarizə üzrə Tədbirlər
Proqramı

•

- Agentlik Xidmətlər Zər
fi ilə təminata alınmış tibbi
xidmətlərdən savayı Dövlət
və Tədbirlər Proqramını icra
edir. Bu istiqamətdəki fəaliy

•

•

•

Ana və uşaqların sağlamlığı
nın yaxşılaşdırılmasına dair
Dövlət Proqramı
Talassemiya ilə mübarizəyə
dair Dövlət Proqramı (dərman
təminatı daxildir)
Uşaqların icbari dispanseri
zasiyadan keçirilməsinə dair
Dövlət Proqramı
Dağınıq skleroz xəstəliyinin
müalicəsi, profilaktikası və
onunla mübarizə tədbirlərinə
dair Dövlət Proqramı (dərman
təminatı daxildir)

Şəkərli diabet xəstəliyi üzrə
Dövlət Proqramı (dərman tə
minatı daxildir)
• Xroniki böyrək çatışmazlığı
üzrə Tədbirlər Proqramı (dər
man təminatı daxildir)
Bu proqramlar çərçivəsində qu
rum tərəfindən müvafiq tədbirlər
həyata keçirilib. Hazırda Azər
baycanda 6000-ə yaxın qeydiyyat
dan keçmiş talassemiya xəstəsi
var. “Talassemiya ilə mübarizəyə
dair Dövlət Proqramı”nın icrası
çərçivəsində Agentlik tərəfindən
bu xəstələr üzərində sümük iliyi
əməliyyatının aparılması təmin
olunur. 2020-ci ilin aprelindən bu
günə qədər əksəri uşaqlar olmaq
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MÜSAHİBƏ
la 44 nəfər üzərində sümük iliyi
transplantasiyası əməliyyatı apa
rılıb. Eyni zamanda, əməliyyatdan
öncəki və sonrakı mərhələdə təyin
olunan dərman vasitələri xəstələrə
ödənişsiz verilir və tibb müəssisəsi
reaktiv, tibbi sərfiyyat və ləvazi
matla təchiz olunur.
“Ana və uşaqların sağlamlığı
nın yaxşılaşdırılmasına dair Dövlət
Proqramı” və “Uşaqlara dair Stra
tegiyanın həyata keçirilməsi üzrə
Fəaliyyət Planı” çərçivəsində döv
lət tibb müəssisələrində neonatal
müayinələrin (topuq testi) aparıl
ması təmin olunur. Ötən ildən bu
günə qədər yenidoğulmuşlar ara
sında anadangəlmə və irsi xəstəlik
lərin erkən aşkarlanması məqsədi
ilə keçirilən müayinələrə 1100-dən
çox uşaq cəlb olunub. Müayinələr
nəticəsində heç bir körpədə ana
dangəlmə və irsi xəstəlik aşkarlan
mayıb.
İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə
2021-ci ilin aprel ayından etibarən
dövlət tibb müəssisələrində “tər
testi” müayinəsinin aparılmasına
başlanılıb. Kistoz fibroz xəstəliyi
nin erkən aşkarlanmasını təmin
edən bu müayinə nəticəsində
uşaqlar arasında əlillik hallarının
qarşısını almaq mümkündür. Ötən
ilin aprel ayından bu günə qədər
uşaqlar arasında 282 “tər testi”
aparılıb. Bu müayinə, eyni zaman
da, “Ana və uşaqların sağlamlığı
nın yaxşılaşdırılmasına dair Dövlət
Proqramı” çərçivəsində yenidoğul
muşlarda da aparılır.
Hazırda ölkədə 306 mindən
çox qeydiyyatdan keçmiş şəkərli
diabet xəstəsi var. Agentlik 2022-ci
ildən “Şəkərli diabet xəstəliyi üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrasına uy
ğun olaraq dövlət tibb müəssisə
lərinin qeydiyyatında olan şəkərli
diabet xəstələrini dərman vasi
tələri, vizual test çubuqları, tibb
müəssisələrini isə tibbi ləvazimat
və sərfiyyat malları ilə təchiz edir.
Cari statistik göstəricilərə əsa
sən ölkədə hemofiliyalı xəstələrin

sayı 2000 nəfərə yaxındır. Agentlik
2020-ci ildən “Hemofiliya xəstə
liyi üzrə Tədbirlər Proqramı”nın
icrasına uyğun olaraq dövlət tibb
müəssisələrinin qeydiyyatında
olan hemofiliya xəstələrini dərman
vasitələri ilə təchiz edir.
Hazırda ölkədə qanın bədxas
səli xəstəliklərindən əziyyət çəkən
xəstələrin sayı cari dövrdə 8500
nəfərdən çoxdur. Agentlik 2020-ci
ildən “Qanın bədxassəli xəstə
likləri ilə mübarizə üzrə Tədbir

sitələri, dializ məsrəfləri və tibbi
ləvazimatlarla təchiz edir.
Cari statistik göstəricilərə əsasən
ölkədə dağınıq skleroz xəstəliyin
dən əziyyət çəkən xəstələrin sayı
2000 nəfərə çatır. Agentlik 2022-ci
ildən “Dağınıq skleroz xəstəliyinin
müalicəsi, profilaktikası və onunla
mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət
Proqramı”nın icrasına uyğun ola
raq dövlət tibb müəssisələrinin qey
diyyatında olan müvafiq xəstələri
dərman vasitələri ilə təchiz edir.

lər Proqramı”nın icrasına uyğun
olaraq dövlət tibb müəssisələrinin
qeydiyyatında olan belə xəstələri
dərman vasitələri, tibbi sərfiyyat
və sterilizasiya ləvazimatları ilə
təchiz edir.
Hazırda ölkədə xroniki böyrək
çatışmazlığı xəstəliyinin V mərhə
ləsində olan xəstələrin sayı 3500
nəfərdən artıqdır. Agentlik 2022-ci
ildən “Xroniki böyrək çatışmaz
lığı üzrə Tədbirlər Proqramı”nın
icrasına uyğun olaraq dövlət tibb
müəssisələrinin qeydiyyatında
olan belə xəstələri də dərman va

Hazırda ölkədə vərəmli xəstələ
rin sayı 5000 nəfərə çatır. Agentlik
2020-ci ildən “Vərəmlə mübari
zə üzrə Tədbirlər Proqramı”nın
icrasına uyğun olaraq dövlət tibb
müəssisələrinin qeydiyyatında
olan vərəm xəstələrini dərman va
sitələri ilə təchiz edir.
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- İcbari tibbi sığorta istiqamə
tində əhalinin tibbi xidmət
lərdən yararlanması ilə bağı
maarifləndirilmə işləri ba
rədə hansı tədbirlər həyata
keçirilir?

MÜSAHİBƏ
- Əhalinin icbari tibbi sığorta
ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsini
artırmaq məqsədi ilə görülən təd
birlər çərçivəsində Azərbaycanın
müxtəlif mobil operatorlarına aid 5
milyona yaxın nömrəyə məlumat
landırıcı SMS göndərilib.
Respublika üzrə 25 “ASAN Xid
mət” və “ASAN Kommunal” mər
kəzinin və 16 tibb müəssisəsinin
monitorlarında icbari tibbi sığorta
ilə bağlı maarifləndirmə xarak
terli videoçarxlar təqdim olunur.
Videoçarxlarda icbari tibbi sığorta
çərçivəsində tibbi xidmətlərdən
istifadə və digər məlumatlar əksini
tapıb.
Dövlət və qeyri-dövlət qurum
larında icbari tibbi sığorta ilə bağlı
3000-dən çox əməkdaşın iştirakı ilə
73 məlumatlandırıcı sessiya keçi
rilib.
Qurum rəsmiləri tərəfindən
icbari tibbi sığorta ilə əlaqədar
həyata keçirilən yeniliklər, ötən
ilin yekunları və cari ilin fəaliy
yəti ilə bağlı mətbuat konfrans
ları keçirilib, media və televiziya
kanallarında xəbərlər yayımlanıb.
Habelə icbari tibbi sığorta ilə bağlı
press-relizlər, xəbər və açıqlamalar
hazırlanaraq ictimaiyyətə elan olu
nub, mediadan daxil olan sorğular
cavablandırılıb. İcbari tibbi sığorta
sistemi haqqında ən son yeniliklər
mütəmadi olaraq müxtəlif dillərdə
ölkənin ən çox oxunan xəbər sayt
larında oxuculara təqdim edilir.
Agentliyin Real TV ilə əmək
daşlığı nəticəsində hər həftə “Tib
bi sığorta saatı” verilişi hazırlanır.
Əhali arasında icbari tibbi sığorta
barədə məlumatlılığın artırılma
sı məqsədi ilə bu veriliş qurumun
“Facebook” səhifəsində yayım
lanır. Canlı yayım zamanı icbari
tibbi sığortada tibbi xidmətlərdən
istifadə qaydaları, Xidmətlər Zərfi,
göndərişlərin verilməsi qaydası,
vətəndaş müraciətləri və digər bu
kimi mövzularla bağlı insanları
maraqlandıran məsələlərə aydın
lıq gətirilir.

sığorta çərçivəsində 120 mindən
çox tibbi xidmət göstərilib. Ölkə
nin 8 şəhər və rayonunda yerləşən
TƏBİB və Səhiyyə Nazirliyinin
tabeliyindəki tibb müəssisələrində
Vətən müharibəsi iştirakçıları, şə
hid ailəsi üzvləri və müharibədən
zərər çəkmiş digər şəxslərə dəs
tək məqsədiilə psixoloji yardım
mərkəzləri yaradılıb. 2021-ci ildə
həmin mərkəzlərdə bu kateqoriya
lardan olan 3000-dən çox vətənda
şa psixoloji yardım göstərilib.
Ötən ilin avqust ayından etiba
rən Agentliyin əməkdaşları DOST
- Məlum olduğu kimi, 44 gün
mərkəzlərində yaradılan vahid əla
lük Vətən müharibəsi zamanı
qələndirmə mərkəzlərində fəaliy
bir çox qəhrəman oğulları
yət göstərirlər. Mü
haribə iştirakçıları və
şəhid ailəsi üzvlərinə
Hazırda vətəndaşlara icbari tibbi sı
bu mərkəzlərdə 2021-ci
ğortanın Xidmətlər Zərfi çərçivəsində
ildə 115 vətəndaşa 130
xidmət göstərilib. 20223500-dən artıq diaqnozu əhatə edən
ci ilin 4 ayı ərzində
2550 sayda tibbi xidmət göstərilir.
isə 6500-ə yaxın Vətən
Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xid
müharibəsi iştirakçısı
mətlər və tariflər Azərbaycan Respub
və şəhid ailəsi üzvü
nə 47 mindən çox tibbi
likası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il
xidmət, 100-dən artıq
10 yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarı ilə
vətəndaşa isə psixoloji
təsdiq edilib.
yardım göstərilib. Bu
müddət ərzində vahid
əlaqələndirmə mər
kəzlərində 148 şəxsə 161 xidmət
mız şəhidlik zirvəsinə ucaldı,
edilib.
bir çoxları yaralanıb xəsarət
Habelə qurum tərəfindən mü
aldı. Vətən müharibəsi işti
haribə iştirakçıları və şəhid ailəsi
rakçılarına və şəhid ailələrinə
üzvlərinin müraciətləri istiqamə
qurumunuz tərəfindən hansı
tində də mühüm tədbirlər həyata
dəstək göstərilir?
keçirilir. 2021-ci ildə Agentliyə
- Vətən müharibəsinin hər bir
müharibə iştirakçıları və şəhid
iştirakçısı ölkə rəhbərliyinin və
ailələri tərəfindən 1845 yazılı mü
dövlət qurumlarının diqqət və
raciət daxil olub və bu kateqoriya
qayğısı ilə əhatə olunur. Respub
lardan olan 380 vətəndaş Agentli
likamızın ərazi bütövlüyünün
yin məsul əməkdaşları tərəfindən
müdafiəsi uğrunda yaralanan şəxs
dinlənilib. 2022-ci ilin 5 ayı ərzində
lərin, habelə şəhid ailəsi üzvlərinin
isə belə yazılı müraciətlərin sayı
müalicəsi istiqamətində dövlət
363, qəbul edilən vətəndaşların
qayğısının gücləndirilməsi siyasə
sayı isə 185 nəfər təşkil edir. Bütün
tinə uyğun olaraq Agentlik tərə
müraciətlər hərtərəfli araşdırılıb
findən mühüm tədbirlər görülür.
və vətəndaşların müvafiq tibbi xid
Belə ki, 2021-ci ildə 8500-dən artıq
mət almaları üçün lazımi tədbirlər
Vətən müharibəsi iştirakçısına və
görülür.
şəhid ailəsi üzvünə icbari tibbi

Bununla yanaşı, əhalini icbari
tibbi sığorta sisteminin üstünlük
ləri, Xidmətlər Zərfi ilə təminata
alınmış tibbi xidmətlər barədə
məlumatlandırmaq məqsədi ilə
videoçarxlar, həyat hekayələri və
infoqrafik postlar hazırlanaraq
qurumun sosial media hesabla
rında paylaşılır, Agentliyin rəsmi
internet səhifəsində və “YouTube”
kanalında yerləşdirilir, bu sahədə
ki yeniliklərlə bağlı çoxsaylı çap
məhsulları hazırlanır.
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İyunun 30-u bütün
dünyada Beynəlxalq
Parlamentarizm Günü
kimi qeyd olunur.
Bununla əlaqədar
Azərbaycan parlamentinin 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
Mən hələ orta məktəbdə oxu
duğum illərdə Murtuz Ələsgə
rov Azərbaycan televiziyasında
“Qitələr, hadisələr”, “Planetimizin
mənzərəsi” verilişlərini aparırdı.
Olduqca səmimi və dərin analitik
təfəkkürə malik bu siyasi icmal
çının bütün çıxışlarını diqqətlə
izləyirdim. Hadisələri olduqca
maraqlı və anlaşılan dillə şərh edir,
baş verənlərə özünün düşüncə və
baxışlarını əlavə edərək tamaşa
çılara çatdırırdı. Sonralar - yarım
əsrdən artıq bir dövrü əhatə edən
çoxşaxəli fəaliyyəti ərzində Azər

baycanda elmin və təhsilin inki
şafına layiqli töhfələr vermiş bu
insanın Azərbaycan Milli Məclisi
nə rəhbərlik etdiyi dövrdə parla
ment Aparatında çalışmaq qisməti
mənim də taleyimə yazıldı. Bu
şansa görə hər zaman taleyimə
minnətdaram və bu günə qədər
də bundan qürur hissi duyuram.
Düşünürəm ki, bu insanın ən
önəmli keyfiyyəti şəxsiyyətini,
cəmiyyətdəki nüfuzunu, mənəvi
kamillik dərəcəsini vəzifəsi, elmi
dərəcələri ilə deyil, sadəcə adı və
soyadı ilə ifadə edə bilməsi idi.
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Onun insanların gözündəki dəyə
rinin heç vaxt tutduğu mənsəbdən
asılı olmadığına əminəm.
Günü bu gün də Murtuz müəl
limin sadəcə adını çəkmək yetərli
olur ki, ölkənin ən savadlı hüquq
şünaslarından birinin, görkəm
li pedaqoqun, Azərbaycanın ən
qocaman təhsil ocağı sayılan Bakı
Dövlət Universitetinin keçmiş
rektorunun, hüquq elmləri dok
torunun, professorun, Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin ən yaxın
silahdaşı, Azərbaycan parlamen
tinə uzun bir dövrdə rəhbərlik

Parlamentarİ

etmiş spikerin, nəhayət, ziyalı
övladlar yetişdirmiş gözəl ailə baş
çısının, müdrik ağsaqqalın nurlu
siması gözlər önündə canlansın.
Murtuz Ələsgərov ilk növbədə
görkəmli elm xadimi, respubli
kada beynəlxalq hüquq nəzə
riyyəsinin təməl daşını qoyan
alimlərimizdən biridir. Həmçinin
beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsi üz
rə ilk doktorluq dissertasiyasının
müəllifid
 ir. Bu sahədə geniş elmi
tədqiqatlara, sərbəst təfəkkürə,
düşüncə rakursuna, geniş yara
dıcılıq axtarışlarına malik olan
şəxsdir. Konstitusiya hüququna,
beynəlxalq hüquqa, dövlət quru
culuğuna, ekologiya hüququna
həsr olunmuş sanballı elmi əsər
lərin müəllifi kimi tanınan alimin
sovet illərində yazdığı “Təbiət və
qanun” monoqrafiyası elmi ic
timaiyyət tərəfindən çox böyük
maraq doğurmuşdur.
Bununla yanaşı o, müstəqil
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
böyük xidmətləri olan ictimai-si
yasi xadim kimi tanındı. Murtuz

müəllim milli parlamentin forma
laşmasında əvəzsiz rol oynadı.
Hüquq elmləri üzrə zəngin bilik və
təcrübəyə malik alim, ləyaqətli zi
yalı kimi hər zaman xatırlanan bu
insan Azərbaycan dövlətçiliyinin
qurulmasına və inkişafına dəyərli
töhfələr vermiş görkəmli şəxsiy
yətlər arasında özünəməxsus yer
tutur.

Azərbaycan dövlət müstəqil
liyini bərpa etdiyi dövrdə ölkə
üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən
taleyüklü hadisələrin fəal iştirakçı
sı olan Murtuz Ələsgərov həmişə
əsl vətəndaş mövqeyi nümayiş
etdirdi, respublikamızın ərazi
bütövlüyü və suverenliyi uğrunda
aparılan mübarizədə qətiyyət və
əzmkarlıq göstərdi.
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1991-ci ildə Azərbaycan müstə
qilliyini bərpa etdikdən sonra ölkə
də gərgin ictimai-siyasi proseslər
cərəyan edirdi. Azərbaycanda yaşlı
və orta nəslə mənsub olan bütün
vətəndaşlar 1993-cü ilin iyun gün
lərini yaxşı xatırlayırlar. Xalqımız
illərlə arzusunda olduğu və 1991ci ildə qazandığı müstəqilliyini
itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qal
mışdı. Hakimiyyət böhranı, xaos,
özbaşınalıq, anarxiya respublikanı
bürümüşdü. Qanunlar işləmirdi,
qanunsuz silahlı birləşmələr vətən
torpağını qorumaq əvəzinə haki
miyyətə gəlmək həvəsinə düşən
bəzi üzdəniraq şəxslərə xidmət
edirdi. Azərbaycan faktiki olaraq
idarə olunmurdu. Müqəddəs və
əzəli torpaqlarımız bir-birinin
ardınca işğal edilirdi. Cəbhədən
gələn şəhid xəbərlərinin, yara
lıların ardı-arası kəsilmirdi. Bir
milyondan artıq soydaşımız öz

doğma ev-eşiklərindən, dədə-ba
ba yurdlarından didərgin düş
müş, ocaqlarına od vurulmuşdu.
1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə
hökumət qüvvələri arasında silahlı
toqquşma baş verdi, günahsız in
sanların qanı axıdıldı. Demək olar
ki, ölkə artıq vətəndaş müharibə
sinin astanasındaydı. Bakıda isə
kreslo uğrunda mübarizə gedir,
məzlum xalqın taleyi kimsəni ma
raqlandırmırdı.
Belə bir məqamda xalqımızın
ümidlə baxan gözləri yeganə bir
istiqamətə - Naxçıvana yönəldi.
Dahi şəxsiyyət, türk dünyasının
böyük oğlu Heydər Əliyev Ba
kıda 1990-cı ilin qanlı 20 Yanvar
hadisələri zamanı xalqına qarşı
baş vermiş bu haqsızlığa etiraz
səsini ucaltdığına görə Mosk
vada tutduğu məsul vəzifədən
istefa verərək Naxçıvana - doğma
el-obasına qayıtmışdı. Naxçıvan
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Ali Məclisinin sədri vəzifəsini
tuturdu. Artıq Ulu Öndər bloka
da vəziyyətində olan Naxçıvanda
iqtisadi sabitlik yarada bilmişdi.
Bütün Azərbaycan vətəndaşları
əmin idi ki, xalqımızı düşdüyü fə
lakət girdabından yalnız və yalnız
bu dahi siyasətçi - Heydər Əliyev
çıxara bilər. Uşaqdan böyüyə hər
kəs nicat yolunu böyük dövlətçilik
təcrübəsinə malik olan bu insanın
hakimiyyət sükanı arxasına keç
məsində görürdü.
Elə o günlərdə 91 nəfər tanın
mış ziyalı Ulu Öndərə təkidlə mü
raciət etdi ki, ölkəni düşdüyü bu
bəladan qurtarsın. Heydər Əliyevi
hakimiyyətə dəvət edən qabaqcıl
ziyalılar arasında Murtuz Ələs
gərov birincilər sırasında idi və
xüsusi nüfuzu vardı. Əlbəttə, bu,
həmin dövr üçün olduqca təhlü
kəli addım idi. Çünki Azərbaycan
xalqına düşmən olan bəzi qüvvələr
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Heydər Əliyev şəxsiyyətindən açıq-aşkar çəki
nir, hər vəchlə Ulu Öndərin yenidən hakimiyyətə
gəlməsinin qarşısını almağa çalışırdılar. Onun
hakimiyyətə gəlməsini israr edənlər və yaxın
tərəfdarları daim təzyiqlərlə üzləşir, təqiblərə
məruz qalırdılar. Təbii ki, Murtuz müəllim də
onlardan biri idi...
Hər zaman əqidəsinə sadiqliyi ilə seçilən
Murtuz Ələsgərov xalqımızın həmin çətin gün
lərində, taleyüklü məsələlərin həllində heç nədən
çəkinmədi, milli mənafeyin müdafiəsinə qalx
dı. Azərbaycanın ağır günlərində dahi siyasətçi
Heydər Əliyevin müdrikliyinə, uzaqgörənliyi
nə, vətənpərvərliyinə və qətiyyətinə güvənərək,
ondan xalqa yol göstərməsini, xilaskarlıq mis
siyasını yerinə yetirməsini xahiş edən məşhur
“91-lər”dən oldu. Bununla bağlı Ulu Öndərə
müraciət ünvanladılar. Çünki ürəkdən inanırdı
lar ki, xalqımızı tarixin bu çətin sınağından çıxa
ra biləcək yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevdir.
Müraciətə imza atanlar arasında birincilər
sırasında olan Murtuz müəllim hələ Heydər
Əliyev Naxçıvanda olarkən dəfələrlə onun gö
rüşünə getmiş, taleyüklü məsələlərlə bağlı fikir
mübadiləsi aparmışdı. O, bu yolda dəfələrlə
ağır zərbələrlə üzləşdi, çətin mübahisələrə girdi,
hətta döyülərək ağır xəsarətlərə də məruz qaldı,
sağlamlığı ilə imtahana da çəkildi, amma yolun
dan və əqidəsindən dönmədi. Murtuz müəllim
özü bu barədə xatirələrində deyirdi: “Bakı Dövlət  
Universitetinin Hüquq  fakültəsində günün sonuna
yaxın işlərimi bitirib çıxdım. Köhnə “Moskviç”imə
yaxınlaşdım. İki nəfər naməlum oğlan əvvəlcədən
kafedranın önünə  gəlib mənim işdən nə vaxt çıxa
cağımla  maraqlanırmış. Mən onları  görməmişdim.  
Evə çatdım, mağazadan çörək alıb  yuxarı  qalxmaq  
istəyirdim ki, üzərimə yeridilər.  Əvvəl çox  da  fikir  
vermədim. Sonra  gördüm ki, əllərində bıçaq var.  Biri
mənim üzümə bir  neçə zərbə endirdi.  Digəri isə də
mir  linglə ayaqlarıma vurdu. Yerə yıxıldım.  Yara
larımdan qan axırdı. Qonşular polis və təcili yardım
çağırdılar. Xəstəxanaya  yerləşdirildim və düz  6 ay
stasionar şəraitdə  müalicə olundum. Heydər  Əliyev  
bu hadisəni eşidib  Naxçıvandan mənə  zəng  eləmişdi:
- Murtuz  müəllim, təəssüf edirəm ki,  mənə  görə
belə ağır təzyiqə  məruz  qalmısınız - dedi.
Mən isə  - Heydər Əliyevi  müdafiə edərkən  xəsa
rət  almaq şərəfdir - deyə cavab verdim”.
O dövrün ağır imtahanlarından şərəflə çıxan
Murtuz Ələsgərov Ulu Öndərin sədaqətli silah
daşlarından biri olaraq ömrünün sonunadək bu
missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirdi və daim onun
ideyalarına sadiq bir insan olaraq yaşadı.

Dosye: Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov 1928-ci il sentyab
rın 20-də qədim Gəncədə doğulmuşdur. 1945-ci ildə orta
məktəbi əla qiymətlərlə bitirən gənc elə həmin il Azərbay
can Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olmuş,
1950-ci ildə bu qocaman təhsil ocağını fərqlənmə diplomu
ilə başa vurmuşdur.
Universiteti bitirən kimi SSRİ Elmlər Akademiyasının
Dövlət və Hüquq İnstitutunun aspiranturasında təhsilini
davam etdirmiş, 1953-cü ildə beynəlxalq hüquq sahəsində
hüquq elmləri üzrə namizədlik, 1968-ci ildə isə doktorluq
dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
1954-cü ildən ömrünün sonunadək Bakı Dövlət Univer
sitetinin Hüquq fakültəsində pedaqoji fəaliyyət göstərən
alim müxtəlif illərdə burada baş müəllim, dosent, professor
və kafedra müdiri olmuş, 1993-1996-cı illərdə isə universi
tetin rektoru vəzifəsini daşımışdır.
Araşdırmaları ilə elmi ictimaiyyətin dərin rəğbətini qa
zanan, beynəlxalq hüquq sahəsində böyük nüfuz sahibi
olan Murtuz Ələsgərovun müəllifi olduğu 200-dən artıq el
mi əsər, bir sıra monoqrafiy alar, 40-a yaxın dərslik və dərs
vəsaiti mütəxəssislər və bu sahəni öyrənən insanlar üçün
dəyərli mənbə kimi qiymətləndirilir. Tanınmış alim yük
sək ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün böyük qüvvə sərf
etmiş, onun elmi rəhbərliyi ilə onlarla gənc hüquqşünas
alimlik dərəcəsi almışdır.
O, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və Yaponiya kimi
ölkələrdə iştirakçısı olduğu müxtəlif konfrans və simpo
ziumlarda Azərbaycanın hüquq elmi sahəsindəki nailiy
yətlərini layiqincə təbliğ etmişdir. Rus və ingilis dillərini
mükəmməl bilən Murtuz Ələsgərov Kiyev Milli Universite
tinin fəxri doktoru, Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyasının və
Azərbaycan Hüquqşünaslar İttifaqının üzvü olmuş, uzun
illər “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar hüquqşünası”
fəxri adını qürurla daşımışdır.
Murtuz Ələsgərov I, II və III çağırış Azərbaycan Respub
likası Milli Məclisinin deputatı, 1996-cı il oktyabrın 16-dan
2005-ci il dekabrın 2-dək isə parlamentin sədri olmuşdur.
Parlamentdə təmsil olunduğu dövr ərzində dövlətin hü
quqi bazasının möhkəm təməllər üzərində qurulmasına,
ölkədə parlament ənənələrinin təşəkkül tapmasına sanballı
töhfələr vermişdir. Hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində və
müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının
hazırlanmasında onun danılmaz xidmətləri vardır. Bir çox
qanunların və qanunvericilik aktlarının işlənib hazırlanma
sında və qəbul edilməsində bilavasitə iştirak etmişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsi və forma
laşmasına fəal şəkildə qoşulan Murtuz Ələsgərov ömrünün
sonunadək bu partiyanın sədr müavini vəzifəsini daşımışdır.
Murtuz Ələsgərov 2012-ci il avqustun 7-də Bakı şə
hərində uzun sürən xəstəlikdən sonra 84 yaşında vəfat
etmişdir.
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Ümummilli Lider də hər zaman
Murtuz Ələsgərova peşəkar bir hü
quqşünas kimi böyük ehtiram və
etimad göstərirdi. Təsadüfi deyildi
ki, 1995-ci ildə Prezident Heydər
Əliyevin sədrliyi ilə müasir döv
rün tələblərinə uyğun, hüquqi
demokratik dövlət və vətəndaş cə
miyyəti quruculuğunu təmin edən
Konstitusiya layihəsinin hazırlan
ması məqsədi ilə yaradılan komis
siyanın üzvlərindən biri də məhz
Murtuz Ələsgərov idi.
Hər zaman öz işgüzarlığı və
prinsipiallığı ilə seçilən Murtuz
Ələsgərov elmi-pedaqoji fəaliyyə
ti ilə yanaşı, ölkəmizdə baş verən
ictimai-siyasi proseslərdə də fəallıq
nümayiş etdirir, insanları narahat
edən məsələlərin ədalətli həllinə
çalışırdı. 1990-cı illərin əvvəllərin
də Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə yara
dılan, bu gün regionun ən böyük
siyasi təşkilatı olan Yeni Azərbay

seçildi. Parlament fəaliy
yəti dövründə ölkənin
O dövrün ağır imtahanlarından şə
qanunvericilik bazası
rəflə çıxan Murtuz Ələsgərov Ulu
nın yaradılmasında və
Öndərin sədaqətli silahdaşlarından
möhkəmləndirilməsində
yaxından iştirak etdi.
biri olaraq ömrünün sonunadək bu
1996-cı il oktyabrın 16-da
missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirdi və
Azərbaycan Respublika
daim onun ideyalarına sadiq bir
sı Milli Məclisinin sədri
insan olaraq yaşadı.
seçildi və on ilə yaxın
müddətdə bu vəzifəni
can Partiyasının formalaşmasında
bütün məsuliyyəti ilə
və təşkilatlanmasında onun yaxın
yerinə yetirdi. O, respublikamızda
dan iştirakı oldu və uzun müddət
qanunvericilik sisteminin konstitu
partiyanın sədr müavini kimi siya
sion prinsiplər əsasında təkmilləş
si fəaliyyət göstərdi, Heydər Əli
dirilməsinə önəmli töhfələr verdi,
yev ideyalarının reallığa çevrilməsi
həmçinin hüquqi dövlət qurucu
üçün var qüvvəsini əsirgəmədi.
luğu sahəsində, məhkəmə-hüquq
Öz elmi, ictimai-siyasi fəaliyyəti
islahatlarının həyata keçirilməsində
ilə insanlar arasında nüfuz qazan
xidmətlər göstərdi.
mış, fəal ziyalı mövqeyinə malik
Təsadüfi deyildi ki, Murtuz
professor Murtuz Ələsgərov 1995-ci
Ələsgərovun elmi və ictimai-si
ildə ilk çağırış Azərbaycan Res
yasi fəaliyyəti ölkə rəhbərliyinin
publikası Milli Məclisinin deputatı
diqqətindən kənarda qalmadı. O,
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dəfələrlə yüksək dövlət müka
fatlarına layiq görüldü, “İstiqlal”
ordeni, “Azərbaycan Respublika
sı Prezidentinin fəxri diplomu”,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
“Sodrujestvo” ordeni, Rusiya Fe
derasiyasının “Dostluq” ordeni ilə
və digər fəxri adlarla, mükafatlar
la təltif edildi.
Nümunəvi ailə başçısı olan
Murtuz müəllimin həyat yoldaşı
Nabat xanım tanınmış həkim kimi
ölkədə ad-san qazanıb. Demək olar
ki, Murtuz müəllimin həyatında
kı bütün uğurlarda bu qadının
danılmaz xidməti var. Hər kəsə
örnək olan bu ailədə 3 gözəl övlad
böyüyüb. Bu gün cəmiyyətdə ye
tərincə tanınan və savadlı hüquq
şünas kimi ad-san qazanan böyük
oğlu 1-ci dərəcə dövlət müşaviri
olan Fuad Ələsgərov Prezident
Administrasiyasında məsul vəzifə
daşıyır. Kiçik oğlu Fəxri də ata
sının ixtisasını özünə amal seçib.
O da uzun illərdir prokurorluq
orqanlarında səmərəli fəaliyyət
göstərir. Qızları Fəridə xanım isə
anasının yolu ilə gedib, həkimdir.
Artıq ailə bir az da qollanıb-bu
daqlanıb, çoxsaylı nəvə-nəticələr
böyüyüb, həyata atılıblar. Onların
hər biri valideynlərindən gör
dükləri tərbiyə əsasında elmə və
xalqa xidmət yolunu tutur, baba
Murtuz Ələsgərovun soyadına la
yiq olmağa əzm göstərirlər.
Bütün həyatını möhkəm iradə
li, vətənpərvər ruhlu, xalqına və
vətəninə bağlı, ədalətli insan kimi
yaşayan, uşaqlıq arzusu olan qa
nunların keşiyində durmaq, insan
ların hüquqlarını müdafiə etmək
ideallarına layiqli şəkildə xidmət
göstərən görkəmli ictimai-siyasi
xadimin, elm və təhsilin inkişafına
böyük töhfələr vermiş alim-peda
qoqun, Azərbaycan parlamentinin
yaddaşında xoş iz buraxan parla
mentarinin - Murtuz Ələsgərovun
əziz xatirəsi onu tanıyanların qəl
bində daim yaşayır və yaşayacaq.
Qərənfil Mansurova
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Bu gün Çin-Azərbaycan
münasibətləri ən
yüksək mərhələdədir

Müsahibimiz Çin Xalq Respublikasının Azərbaycan Respub
likasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Guo Mindir.
- Xanım Guo Min, Azərbay
canla Çin arasında çoxəsrlik
tarixə malik münasibətlər
mövcuddur. Çindən qay
naqlanan İpək Yolu iki ölkə
arasındakı dostluğun bariz
sübutudur. Sizcə, xalqlarımı
zı birləşdirən amillər nədən
ibarətdir?

- Hələ 2000 il bundan əvvəl Çin
və Azərbaycan xalqlarını qədim
İpək Yolu sıx bağlayıb. Əsrlər boyu
xalqlarımız arasında mövcud olan
ticarət və mədəni əlaqələr həm də
möhkəm dostluğa çevrilib. Qədim
tarixi olan ölkələrimizin mentalitet
lərində, milli adət-ənənələrində və
dəyərlərində çox oxşarlıqlar var.
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Dövlətlərarası münasibətlər
də əsas amil xalqların bir-birinə
qarşılıqlı rəğbətidir, ən başlıca
sı isə xalqlar arasındakı mənəvi
yaxınlıqdır. Çinin irəli sürdüyü
“Bir kəmər, bir yol” birgə layi
həsi Azərbaycanın “Böyük İpək
Yolunun bərpası” milli inkişaf
strategiyası ilə tam uzlaşır. Ölkələr
beynəlxalq aləmdə sıx əməkdaşlıq
edir, multilaterizm, eləcə də Birləş
miş Millətlər Təşkilatının nüfuzu
nu qorumaq və inkişaf etməkdə
olan ölkələrin maraqlarını müdafiə
etmək prinsiplərinə tam riayət
edirlər.
Çin Xalq Respublikasının Sədri
Si Cinpinin təklif etdiyi qlobal in
kişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəb
büslərini Azərbaycan Prezidenti İl
ham Əliyev hər zaman dəstəkləyir.
Qəfil gələn və dünyanı sarsıdan
COVID-19 pandemiyasının qarşı
sında Çin və Azərbaycan bir-bir
lərinə kömək edərək çətin dövr
lərdən keçib və bu ölümcül virusa
qarşı mübarizədə birgə əməkdaş
lıq ediblər. Bu, “dost çətin gündə
tanınır” deyiminin həqiqiliyini
bir daha sübut edir. Xalqlarımızın
ümumi maraq dairəsi və möh
kəm dostluğu münasibətlərimizin
sabit və uzunmüddətli inkişafının
əsasını şərtləndirir. İnanıram ki, öl
kələrimiz və xalqlarımız arasında
əsrlər boyu davam edən bu əlaqə
lər dostluğun möhkəmlənməsinə
yeni təkan verəcək.
- Bu il Çin və Azərbaycan
arasında diplomatik müna
sibətlərin qurulmasının 30 ili
tamam olur. İkitərəfli əlaqə
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lərin hazırkı səviyyəsini necə
qiymətləndirərdiniz?
- Doğrudur, 1992-ci il aprelin
2-də Çin və Azərbaycan dövlətlə
ri rəsmi olaraq diplomatik əla
qələr qurublar. Həmin vaxtdan
da ölkələrimiz arasında dostluq
münasibətləri yeni mərhələyə qə
dəm qoyub. Bu müddət ərzində
ölkələrimiz daim qarşılıqlı hörmət,
etimad, mehriban qonşuluq və
dostluq prinsiplərinə riayət edə
rək ikitərəfli münasibətləri inkişaf
etdiriblər. Son illərdə Çin Xalq
Respublikasının Sədri Si Cinpinin
və Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkələr ara
sında qarşılıqlı siyasi inam davam
lı surətdə möhkəmlənir, praktiki
əməkdaşlıq öz bəhrəsini verir.
Ölkələrimiz arasında mədəni və
humanitar əlaqələr inkişaf edir,
ənənəvi dostluq daha da güclənir.
Xalqlarımızın seçdiyi inkişaf yolu
bugünkü reallıqlara uyğun olaraq
davam etdirilir. Azərbaycan və Çin
dövlətləri hər zaman bir-birinin
suverenliyə və ərazi bütövlüyünə
qarşılıqlı hörmət göstərir, bir-biri
nin daxili işlərinə qarışmırlar.

Hər iki ölkənin milli inkişaf
strategiyaları çox uyğundur. Biz iq
tisadiyyat, ticarət, nəqliyyat, enerji,
rabitə və bu kimi bir çox sahələrdə
praktiki əməkdaşlığı daim dərin
ləşdiririk. İkitərəfli ticarətin həcmi
diplomatik münasibətlərin qurul
masının ilkin mərhələsində 1,5 mil
yon ABŞ dolları idisə, hazırda bu
rəqəm rekord zirvəyə yüksələrək 2
milyard ABŞ dolları olub, yəni 1200
dəfədən çox artıb. Çin dövriyyəsi
nə görə Azərbaycanın dördüncü ən
böyük ticarət tərəfdaşıdır, ölkə
yə idxal həcminə görə isə üçüncü
dövlətdir. Mədəni və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq mexanizmi
daim təkmilləşdirilir, yerli hakimiy
yət orqanları, universitetlər, analitik
mərkəzlər və KİV-lər arasında sıx
mübadilələr qurulur. Azərbay
canda sürətlə Çin dilini öyrənmək
tendensiyası davam edir və bir çox
istedadlı gənc tələbələr təhsil almaq
və öz biliklərini inkişaf etdirmək
üçün Çinə gedirlər. Bu da təbii ki,
iki ölkə xalqları arasında əlaqələrin
möhkəmlənməsinə kömək edir.
Diplomatik münasibətlərimi
zin 30 illiyi ikitərəfli əməkdaşlığın

inkişafında nəinki mühüm dövr
dür, həm də yeni başlanğıc nöqtə
sidir. Çin bu dövrü Azərbaycanla
qarşılıqlı etimadın daha da dərin
ləşdirilməsi və iki xalq arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi,
münasibətlərin davamlı inkişafına
kömək etmək üçün bir fürsət kimi
dəyərləndirməyə səy göstərir.
- Xanım səfir, Azərbaycan
Milli Məclisinin sədri xanım
Sahibə Qafarova ilə görüşü
nüz keçirildi. İki ölkənin qa
nunverici orqanları arasında
parlamentlərarası əməkdaşlı
ğın səviyyəsini necə qiymət
ləndirirsiniz? Ölkələrimizin
qarşılıqlı fəaliyyətinin daha
da dərinləşməsi üçün hansı
yeni imkanlar mövcuddur?
- Son illər hər iki ölkənin dövlət
başçılarının şəxsi dəstəyi ilə Çin və
Azərbaycan qanunverici orqanları
yüksək səviyyədə əməkdaşlıq mü
nasibətlərini qoruyub saxlamışlar.
Parlament üzvləri tez-tez qarşılıqlı
səfərlər həyata keçirirlər.
2019-cu ilin sentyabrında Çin
Milli Xalq Konqresinin Daimi Ko
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mitəsinin sədri Li Çjanşu Azərbay
cana səfər etdi. Həmin ilin iyulun
da isə Çin Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin müdiri Sun Tao
Azərbaycanda işgüzar səfərdə ol
du. Burada Yeni Azərbaycan Parti
yasının təşkilatçılığı ilə Si Cinpinin
sosializmə dair yeni dövrün Çin
xüsusiyyəti, dövlət siyasəti və ida
rəetmə ideyalarına həsr olunmuş
seminar keçirildi və Sun Tao bu
tədbirə sədrlik etdi. Çinin Kom
munist Partiyası Mərkəzi Komi
təsinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Yeni Azərbaycan Partiyasının 100
üzvünü 5 il müddətinə Çinə səfə
rə dəvət etməyi planlaşdırır. Artıq
20 üzvdən ibarət ilk nümayəndə
heyəti 2019-cu ilin sentyabr ayında
Çinə uğurlu səfər etdi. Pandemiya
səbəbindən bu layihə müvəqqəti
dayandırılsa da, Çin tərəfinin də
vəti qüvvədədir.
Çin və Azərbaycanın qanunve
rici orqanları arasında dostluq mü
badiləsi ikitərəfli münasibətlərin

inkişafında mühüm əhəmiyyətə
malikdir və bu, praktiki əməkdaş
lığın aydın siyasi kursunu, eyni
zamanda, möhkəm hüquqi əsasını
yaradır.
- Son illər Azərbaycanla Çin
arasında iqtisadiyyat və ti
carət sahəsində əməkdaşlıq
davamlı olaraq dərinləşir,
iki ölkənin xalqlarına böyük
fayda gətirən bir sıra layi
hələr həyata keçirilir. Sizcə,
gələcəkdə Azərbaycan ilə Çin
arasında ticarət və iqtisadi
əməkdaşlığın prioritet sahə
ləri hansılar olacaq?
- Azərbaycan Çin ilə “Bir kə
mər, bir yol” birgə layihəsində
mühüm tərəfdaşdır. Diploma
tik münasibətlərin qurulmasının
30 illiyi münasibətilə Çin tərəfi
Azərbaycanla birlikdə yaranmış
əlverişli imkanlardan istifadə et
məyə, ümumi inkişafa səy gös
tərməyə, təşəbbüsün birgə həyata
keçirilməsini təbliğ etməyə, həm

92 | MİLLİ MƏCLİS İYUN-İYUL, 2022

çinin iki ölkənin və Qafqaz böl
gəsinin inkişafı üçün daha böyük
potensial açmağa hazır olduğunu
bildirir.
Bunlardan birincisi, ticarətin
əmtəə strukturunu daha da geniş
ləndirmək və təkmilləşdirməkdir.
Çinin istehsal sahəsində qabaqcıl
lığı bütün dünyada tanınır. Yük
sək keyfiyyətli Çin avadanlıqları
Azərbaycanda istehsalın yenidən
qurulmasına yardımçı olacaq, yerli
istehlakçılar üçün zəruri olan key
fiyyətli və ucuz elektron məhsulla
rının isə çeşidləri genişləndiriləcək.
Bu ilin oktyabr ayında Bakıda
“Çin Smart Production” sərgisi
keçiriləcək. Sərgiyə yerli müəssisə
və istehlakçılar da dəvət oluna
caq. Bununla yanaşı, Çin yüksək
keyfiyyətli Azərbaycan mallarının
ixracının genişləndirilməsini məm
nuniyyətlə qəbul edir və Azərbay
can müəssisələrini məhsullarını
tanıtmaq, nüfuzlarını genişlən
dirmək və sövdələşmələri təşviq
etmək məqsədi ilə Çin Beynəlxalq

SƏFİR
İdxal EXPO kimi platformalardan
aktiv istifadə etməyə dəvət edir.
İkinci bir məqam yeni enerji
mənbələri, emal, müasir kənd tə
sərrüfatı, rəqəmsal iqtisadiyyat, in
formasiya texnologiyaları sənayesi,
logistika və nəqliyyat sahəsində
investisiya əməkdaşlığının dərin
ləşdirilməsidir ki, bu da yüksək
iqtisadi inkişaf dinamikasına və əl
verişli biznes mühitinə malik olan
Azərbaycan üçün mühüm iqtiqa
mətdir. Çin müəssisələri Azərbay

sığorta və əmtəə dövriyyəsi sahə
lərində təşkilatlar arasında əmək
daşlığın və təcrübə mübadiləsinin
təşkilində maraqlıdır. Çin tərəfi
hesablamaların milli valyutalarla
aparılması, maliyyələşmə və kre
ditləşmənin genişləndirilməsi, iki
tərəfli ticarət və investisiya əmək
daşlığı üçün maliyyə mənbələrinin
artımını təmin etmək məqsədi ilə
maliyyə sektoruna qarşılıqlı inves
tisiyaların artırılması barədə fəal
fikir mübadiləsi aparır.

xarakter formalaşdırıb. Bu xalqın
mentalitetində sakitlik, təmkin və
təvazökarlıq var ki, bunlar Şərqə xas
olan xüsusiyyətlərdir. Lakin qədim
ənənələrin və müasirliyin harmo
nik vəhdət təşkil etdiyi Azərbaycan
mədəniyyətində Qərbdən gələn
azadlıq eşqi, sərbəstlik və plüra
lizm kimi keyfiyyətlər də özünü
göstərir. Mən demək olar ki, 3 ildir
burada səfirəm. Odlar diyarı Azər
baycan və “küləklər şəhəri” Bakı
məni həmişə qədim tarixi memarlıq

canda geniş investisiya qoyuluşu
və biznes imkanlarını tez-tez mü
zakirəyə çıxarırlar.
Nəqliyyat daşımaları sahəsin
də əməkdaşlığı genişləndirmək də
vacib bir elementdir. Çin Azərbay
canı sərhəd və multimodal nəqliy
yat infrastrukturunun təkmilləş
dirilməsi, Transxəzər beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizinin keçiriciliyinin
və səmərəliliyinin artırılması, ÇinAvropa dəmir yolu yükdaşımaları
çərçivəsində tranzit ötürmə qabiliy
yətinin optimallaşdırılması sahələ
rində və Avropa ilə logistik proses
lərin inkişafında daim dəstəkləyir.
Digər başqa bir məqam isə iqti
sadiyyatın real sektorunun inkişa
fına təkan vermək üçün maliyyə
sahəsində əməkdaşlığı güclən
dirməkdən ibarətdir. Çin bank,

Çin iki ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına konkret töhfə vermək
üçün səhiyyə, təhsil və peşə tə
limi istiqamətlərində, həmçinin
alternativ enerji mənbələri, aşağı
karbonlu texnologiyalar sahələrin
də keyfiyyətli inkişafı təmin etmək
məqsədi ilə Azərbaycanla birgə
çalışmağa maraq göstərir.

nümunələri, zərif xalça sənəti, Qo
bustanın qayaüstü rəsmləri, palçıq
vulkanlarının yaratdığı qeyri-adi
mənzərə, unikal mətbəxi, insanları
nın səmimiliyi və qonaqpərvərliyi
ilə heyrətləndirir.
Azərbaycan güclü dövlət və
beynəlxalq siyasətə təsir imkanla
rına malik olan ölkə kimi Cənubi
Qafqaz regionunda lokomotiv
və aparıcı qüvvəsi olan liderdir.
Prezident İlham Əliyevin müdrik
rəhbərliyi ilə respublika sürətli iq
tisadi inkişafa, sosial sabitliyə nail
olub. Xalq öz Prezidentinə hörmət
və məhəbbət bəsləyir, ölkənin işıqlı
gələcəyinə inanır. Mən də səmimi
qəlbdən inanıram ki, Azərbaycan
xalqı daha böyük uğurlara nail
olacaq və arzu edirəm ki, Çin-Azər
baycan dostluğu əbədi olsun.

- Xanım səfir, siz uzun illər
dir Azərbaycanda diploma
tik xidmətdəsiniz. Ölkəmiz
haqqında təəssüratlarınız
necədir?
- Özünəməxsus coğrafi möv
qeyinə görə Azərbaycan Şərq və
Qərb sivilizasiyalarının bir-biri ilə
qovuşmasına çox mühüm təsir
etmişdir. Buna görə də Azərbay
canın milli mədəniyyəti orijinal
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Milli
Məclis
Azərbaycan
xalqının tarixi
parlamentarizm
ənənələrini uğurla
davam etdirir

Azər Kərimli
Milli Məclisin deputatı,
Avronest PA-da Milli Məclisin
nümayəndə heyətinin rəhbəri

Xalqın iradəsi hüquqi münasi
bətlərin müstəsna xüsusiyyəti və
xalq hakimiyyətinin müasir para
diqmasının əsas elementlərindən bi
ridir. Bu baxımdan parlamentarizm
olmadan xalqın iradəsini ifadə edən
hüquqi, demokratik dövlət qurmaq,
xalqın iradəsini ifadə edən hakimiy
yət formalaşdırmaq mümkün deyil.
Beynəlxalq təcrübədə parlamen
tarizmin beşiyi kimi nümunə olaraq
Böyük Britaniya göstərilir. Lakin
daha əvvələ - türk xalqlarının və qə
dim Romanın tarixinə nəzər salsaq,
parlamentarizmin ilk elementləri ilə
qarşılaşa bilərik.
Türk xalqlarının tarix səhnəsin
də davamlı olaraq yer almalarının
əsas səbəblərindən biri də türklərin
təşkilatlanmaya və dövlət qurmağa
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meyilli bir millət olmalarıdır. Türk
lərdə dövlətçilik xalq, ölkə, haki
miyyət və təşkilat olaraq bir-birini
tamamlayan dörd ünsürdən ibarət
dir. Türk xalqları tarixin bütün dö
nəmlərində dövlətin milli varlığını
qoruyan, inkişaf etdirən və gələcəyə
aparan bir təsisat olduğunu, hər za
man xalqın iradəsini ifadə edən da
ha qüdrətli dövlətlər qurmaq üçün
mücadilə etmək gücünü nümayiş
etdirmişdir.
İslamdan öncə türk xalqlarında
dövlət idarəçiliyinin önəmli bir qo
lunu əhatə edən toy, qurultay, ken
geş, yığınaq, derim və digər adlar
altında keçirilən dövlət məclisləri
təkcə parlamentarizmin deyil, həm
də demokratiyanın ilkin təzahürləri
hesab oluna bilər.

İRS

Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyi münasibəti ilə Milli Məclisdə keçirilən təntənəli iclasda. 26 may 1998-ci il

dayandığının sübutudur: “İnsan
oğlunun üzərində ulu əcdadım Bu
mın xaqan, İstemi xaqan hökmdar
olmuşlar. Xaqan olarkən onlar türk
xalqının birliyini, qanunlarını yarat
mış, dövlətini qurmuşlar”
Bu iqtibaslardan göründüyü ki
mi, həm Böyük Hun, həm də Göy
türk imperatorluqları dönəmində
qanunlar xalq təmsilçilərinin iştira
kı ilə qurultaylarda qəbul olunmuş
dur. Bu isə, şübhəsiz ki,
parlamentarizm ənənə
Tarixi ənənələrə daim sadiqliyi ilə seçilən
lərinin türk xalqlarının
azərbaycanlılar 1918-ci ildə türk xalqla
dünyagörüşünün ayrıl
rının və müsəlmanların ilk demokratik
maz bir parçası olduğunu
dövlətini və parlamentini formalaşdırdı
sübuta yetirir.
lar. Cəmi 17 ay yaşamasına baxmayaraq,
Sonrakı dövrlərdə
türk
xalqlarının yaratdıq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parla
ları dövlətlərin əhəmiy
menti hətta Avropa demokratiyası üçün
yətli hissəsində qurul
də əlçatmaz olan nümunələr yaratdı.
tayların müxtəlif adlar
altında xalqın iradəsini
ifadə edən bir mexanizm olaraq
“xalq, xan və qurultay” anlayışla
qorunub saxlanıldığının şahidi
rından bəhs edilir ki, bu da həm
oluruq. Səfəvilər zamanı şah saray
xanın, həm də qurultayın qərarla
larında ali məşvərət məclislərinin
rında xalqın iradəsinin ön sırada
Bu yanaşmanın təsdiqini Böyük
Hun imperatoru (şanyüsü) Mete
xan dönəmi ilə bağlı qədim Çin
mənbələrində yer alan bir salna
mədə də görə bilərik: “Mete xanın
taxta çıxdığı zaman elçi onun yanı
na gəldi. Mete vəzirləri ilə dövlə
tin öndə olan şəxslərini çağıraraq
qurultay topladı”.
Orxan-Yenisey yazılarında qə
dim türklərdə törənin qaynağı kimi

mövcudluğu və mühüm qərarla
rın məhz bu məclislərdə verilməsi,
Əfşar imperiyasının banisi Nadir
şahın öz hakimiyyətini legitimləş
dirmək üçün Suqovuşanda qurul
tay çağırması Azərbaycanda türk
xalqlarına məxsus parlamentarizm
ənənələrinin tarixin bütün dönəm
lərində qorunduğunu təsdiqləyir.
Tarixi ənənələrə daim sadiqliyi
ilə seçilən azərbaycanlılar 1918-ci
ildə türk xalqlarının və müsəlman
ların ilk demokratik dövlətini və
parlamentini formalaşdırdılar. Cə
mi 17 ay yaşamasına baxmayaraq,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
parlamenti hətta Avropa demokra
tiyası üçün də əlçatmaz olan nümu
nələr yaratdı.
17 aylıq fəaliyyəti dövründə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
parlamentinin 145 iclası keçirildi,
müzakirəyə 270-dən çox qanun
layihəsi çıxarıldı, onlardan 230-a
yaxını qəbul olundu. Parlamentin
qəbul etdiyi qanunvericilik aktları
dövlət və cəmiyyət həyatının müx
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təlif sahələrini əhatə edirdi. Dövlət
quruculuğu ilə bağlı “Azərbaycan
vətəndaşlığı haqqında”, “Milli Ban
kın yaradılması haqqında” və bir
sıra digər qanunlar qəbul olundu,
habelə Azərbaycanın dövlət rəmz
ləri - respublikanın himni, bayra
ğı təsdiq edildi, dövlət gerbinin
hazırlanması üçün müsabiqə elan
olundu.
İlk dəfə Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin parlamenti Azərbay
can dilini dövlət dili elan etdi və bu
barədə xüsusi qanun qəbul olundu.
Dünyada birincilər sırasında və
Şərq aləmində ilk dəfə qadınlara
seçki hüququ verildi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin 80 illik yubileyi münasibəti ilə
1998-ci il mayın 26-da Milli Məc
lisdə keçirilən təntənəli iclasdakı

nitqində Cümhuriyyətin və onun
parlamentinin fəaliyyətini yüksək
dəyərləndirmiş, cəmi 23 ay yaşa
yan ilk respublikamızın dövlətçilik
tariximizdə mühüm rol oynadığını
bəyan etmişdi: “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti az bir müddət ya
şayıbdır. Ancaq o, XX əsrdə Azər
baycan xalqının həyatında tarixi bir
mərhələ olub və xalqımızın gələcə
yinin, müstəqilliyinin, azadlığının,
suverenliyinin təməlini qoyubdur.
Məhz buna görə də Azərbaycanın
bütün vətəndaşları - biz Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin yaran
masını, onun fəaliyyətini və Xalq
Cümhuriyyətini yaradanları, o
dövrdə qəhrəmanlıq nümunələri
göstərən insanları böyük minnət
darlıq hissi ilə yad edirik. Azərbay
can Respublikasının Milli Məclisi
Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı
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parlamentin indi də varisidir. Va
rislik həmişə, eyni zamanda, böyük
məsuliyyət demək olubdur. Varis
lik o demək deyil ki, sən o hadisəni
olduğu kimi təkrar edəsən, yaxud o
səviyyədə yaşayasan. Hər bir varis
varislik prinsipini əziz tutaraq, o
dövrün, o hadisələrin varisi olaraq
quruluşu daha yüksəklərə qaldır
malıdır. Biz Azərbaycanda bunu
edirik və bu sahədə çox şeylərə nail
olmuşuq”.
Bəli, Azərbaycanda tarixi dövlət
çilik və parlamentarizm ənənələri
nin özünü tam və mükəmməl şəkil
də büruzə verdiyi zaman kəsiyi Ulu
Öndər Heydər Əliyevin yenidən
ölkəmizin rəhbərliyinə gəldiyi gün
dən başlayır.
Heydər Əliyevin dediyi kimi,
Azərbaycanda müstəqil dövlətin
hüquqi normativ əsaslarını yarat

İRS
maq üçün Azərbaycanın parlamenti
- Milli Məclisi qısa müddət ərzində
çox böyük işlər gördü: “1995-ci ilin
noyabr ayında Azərbaycan Respub
likasının, müstəqil Azərbaycanın
ilk demokratik Konstitusiyasının
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qə
bul edilməsi XX əsrin tarixi hadi
sələrindəndir. 1995-ci il noyabrın
12-də Azərbaycanda demokratik
seçkilər əsasında - açıq, sərbəst, əda
lətli seçkilər əsasında, çoxpartiyalı
sistem əsasında müstəqil Azərbay
canın ilk parlamenti seçildi.
O gündən indiyə qədər parla
ment səmərəli fəaliyyət göstərir
və Azərbaycanda dövlət qurucu
luğu prosesinin, siyasi, iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsinin,
Azərbaycanın müstəqilliyinin möh
kəmlənməsi və inkişaf etməsinin
fəal iştirakçısı olubdur. Mən Milli
Məclisin, parlamentin xüsusən son
dövrlərdəki fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirirəm”.
Müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyev Milli Məc
lisin Azərbaycan parlamentinin
yaranmasının 100-cü ildönümü
münasibəti ilə keçirilən iclasında
xalqımızın müsəlman aləmində
ilk demokratik respublika yarat
dığını və haqlı olaraq bununla
fəxr etdiyini bildirdi: “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun
olmadı. Ancaq buna baxmayaraq,
Azərbaycan Demokratik Respubli
kası bir çox işlər görə bildi. Dövlət
atributları təsis edildi və bu gün
bizim dövlət bayrağımız, dövlət
himnimiz Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti tərəfindən qəbul edilmiş
dövlət atributlarıdır. Azərbaycan
dili rəsmi dil kimi elan edilmişdir.
İyunun 26-da Azərbaycan Milli
Ordusu yaradılmışdır ki, bir neçə
ay bundan sonra Qafqaz İslam Or
dusu ilə birlikdə Azərbaycan Milli
Ordusu və könüllülər Bakını işğal
çılardan azad etdilər”.
`Cənab Prezident sözügedən
iclasdakı nitqində çağdaş Azərbay
can parlamentinin - Milli Məclisin

Bu gün Azərbaycan Respublika
sının Milli Məclisi ölkənin qanun
vericilik bazasının təkmilləşdiril
məsi, onun müasir çağırışlara cavab
verməsi istiqamətində mühüm və
intensiv bir fəaliyyət həyata ke
çirməklə yanaşı, parlament diplo
matiyası sahəsində də çox önəmli
addımlar atır.
Hazırda Azərbaycan Milli Məcli
sinin beynəlxalq əlaqələrinin geniş
ləndirilməsi məqsədi ilə 82 ölkənin
parlamenti ilə dostluq qrupları, 12
beynəlxalq parlament təşkilatında
nümayəndə heyətləri və bir ikitərəf
li komissiya fəaliyyət göstərir.
Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın baş
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az bir
çılıq etdiyi nümayəndə
müddət yaşayıbdır. Ancaq o, XX əsrdə
heyətləri davamlı olaraq
Azərbaycan xalqının həyatında tarixi bir
müxtəlif ölkələrə rəsmi
mərhələ olub və xalqımızın gələcəyinin,
səfərlər edir, bu səfərlər
çərçivəsində keçirilən
müstəqilliyinin, azadlığının, suverenliyi
görüşlər və aparılan da
nin təməlini qoyubdur. Məhz buna görə
nışıqlar zamanı Azərbay
də Azərbaycanın bütün vətəndaşları - biz
canın ədalətli mövqeyi,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaran
artıq tarixə qovuşmuş
masını, onun fəaliyyətini və Xalq Cüm
Dağlıq Qarabağ münaqi
huriyyətini yaradanları, o dövrdə qəh
şəsi haqqında həqiqətlər,
rəmanlıq nümunələri göstərən insanları
Ermənistanın törətdiyi
hərbi, siyasi təxribatlar
böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edirik.
fakt
larla diqqətə çatdı
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
rılır, parlamentlərarası
Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı parla
əlaqələr genişləndirilir
mentin indi də varisidir”.
və daha praktik, qarşılıq
Heydər Əliyev
lı faydalı məcraya qədəm
qoyur.
Par
l
a
m
ent diplomatiyasının
deputatları beynəlxalq təşkilatlar
intensiv xarakter alması və real
çərçivəsində çox fəal iş aparırlar.
məzmun kəsb etməsi bu gün Milli
Bu, Azərbaycan xalqı tərəfindən də
Məclisin prioritet fəaliyyət isti
qiymətləndirilir, mən də bunu izlə
qa
mətlərindən biri kimi müsbət
yirəm və deməliyəm ki, doğrudan
nəticələr verməkdədir. Ayrı-ayrı
da, çox böyük iş aparılır. Azərbay
ölkələrin parlament sədrlərinin və
can deputatları bir çox parlament
nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə
lərarası assambleyalarda ölkəmizdə
səfərləri, Milli Məclisdə regional və
gedən proseslər, iqtisadi, siyasi
beynəlxalq gündəmin ən müxtəlif
islahatlarla bağlı Azərbaycan həqi
mövzularını əhatə edən tədbirlərin
qətlərini çatdırır, lazım olan vaxtda
keçirilməsi Azərbaycan parlamen
Azərbaycanı çox ciddi müdafiə edir,
ti
nin öz tarixi ənənələrinə sadiq
haqq-ədaləti bərpa edir, imkan ver
qaldığını və müsəlman Şərqindəki
mirlər ki, Azərbaycana qarşı əsassız
aparıcı mövqeyini qoruduğunu nü
ittihamlar hansısa qərarlara gətirib
mayiş etdirir.
çıxarsın”.

işini yüksək qiymətləndirdi və
parlamentdə çoxpartiyalı sistemin
mühüm rol oynadığını bildirdi:
“Parlamentdə bir çox partiyaların
nümayəndələri fəaliyyət göstərir və
əlbəttə ki, onların müxtəlif məsələ
lərə fərqli baxışları var. Ancaq mən
çox şadam ki, milli maraqlarla bağlı
məsələlərdə bizim deputatlar bir
nöqtəyə vurur və vətənpərvərlik
göstərərək Azərbaycan dövlətinin
maraqlarını beynəlxalq müstəvidə
müdafiə edirlər. Parlament diplo
matiyası Azərbaycanda diplomatik
sahədə önəmli rol oynayır. Mən
qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan
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Milli maraqlarımızın müdafiəsini
əzmlə davam etdirəcəyik
Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı Emin Hacıyevdir.
- Emin müəllim, MDB Parla
mentlərarası Assambleyası
nın 30 illiyi və MDB Gənclər
Parlamentlərarası Assamb
leyasının 10 illiyinə həsr olu
nan forumda iştirak etdiniz.
Forumun əhəmiyyəti barədə
fikirləriniz maraqlıdır.
- İyunun 9-10-da Rusiya Fe
derasiyasının Sankt-Peterburq
şəhərində keçirilən MDB Parla
mentlərarası Assambleyasının
18-ci iclası və qurumun Gənclər
Parlamentlərarası Forumu baş
tutdu və burada Azərbaycandan
olan nümayəndə heyəti fəal iştirak
etdi. Forum MDB PA-nın 30 illiyi

və MDB Gənclər Parlamentlərarası
Assambleyasının 10 illiyinə həsr
olunmuşdu.
Əvvəlcə “Gənc parlamentarilər
- MDB-nin gələcəyinə baxış” möv
zusunda forum keçirildi. Quru
mun Gənclər Parlamentlərarası As
sambleyasına sədrliyi Azərbaycan
parlamenti yerinə yetirdiyi üçün
foruma da qanunverici orqanın
nümayəndəsi olaraq mən sədrlik
etdim. İclasda quruma üzv dövlət
lərin parlament sədrlərinin MDB
Gənclər Parlamentlərarası Foru
munun iştirakçılarına salamlama
nitqləri səsləndirildi. Milli Məclisin
sədri Sahibə xanım Qafarovanın
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forum iştirakçılarına ünvanladığı
təbrikdə bildirildi ki, MDB Gənclər
Parlamentlərarası Assambleyası
gənclər arasında dostluq münasi
bətlərinin və qarşılıqlı əlaqələrin
möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Qeyd olundu ki, Assambleya çərçi
vəsində həyata keçirilən layihə və
tədbirlər xalqlarımızı birləşdirən
ümumi tarixi yaddaşı, dostluq mü
nasibətlərini nəsildən-nəslə ötür
məyə imkan verir.
Təmsil olunduğum platforma
gənc parlamentarilər və ictimai
hərəkatların liderlərinin əməkdaş
lığının genişləndirilməsi baxımın
dan mühüm əhəmiyyət daşıyır.

TƏDBİR
Forumun əsas vəzifələri gənclərin
parlamentlərarası əməkdaşlığının
inkişafı, həmçinin gənclərin hüquq
və maraqlarını əhatə edən bey
nəlxalq gənclər siyasəti və qanun
vericilik fəaliyyəti sahəsində əsas
istiqamətlərin müəyyənləşdirilmə
si ilə bağlı təcrübə mübadiləsinin
aparılması idi. Azərbaycan nü
mayəndə heyəti olaraq müzakirə
edilən məsələlərə dair çıxışlarımız
oldu.
Forum çərçivəsində təşkil edil
miş dəyirmi masalarda “MDB-də
gənclər parlamentarizmi: gənclər
parlament strukturlarının təcrü
bəsi və beynəlxalq əməkdaşlığın
genişləndirilməsi”, “Gənclərin ic
timai diplomatiyası: regionlararası
əməkdaşlıq və MDB ölkələrinin
ortaq maraqları” mövzularında
məruzələr dinlənildi.
Tədbirə onlayn formatda qoşu
lan Milli Məclisin deputatı Nigar
Arpadarai “Gənclər siyasəti, gənc
lərin hüquqlarının və maraqlarının
təmin edilməsi sahəsində qanun

vericiliyin aktual istiqamətləri”
mövzusunda çıxış etdi. Fikrimcə,
forum birgə əməkdaşlığın priori
tet sahələri, mövcud çağırışlar və
ictimai gənclər diplomatiyasının
rolu, MDB məkanında gənclərin
parlament strukturlarının inkişafı
təcrübəsi və perspektivlərinin mü
zakirəsi baxımından çox əhəmiy
yətli oldu.
İyunun 10-da koordinatoru
olduğum MDB Gənclər Parlament
lərarası Assambleyasının 18-ci ic
lası keçirildi. İclasda MDB-yə üzv
ölkələrdə “Mənim nəsil şəcərəm”
müsabiqəsinin keçirilməsi, dövlət
gənclər siyasəti məsələlərinə dair
milli qanunvericiliyin təkmilləş
dirilməsi və uyğunlaşdırılması
üzrə tövsiyələrin hazırlanması və
bir sıra digər məsələlər ətrafında
müzakirələr aparıldı. Milli Məc
lisin deputatı Könül Nurullayeva
tədbirə onlayn formatda qoşularaq
“Mədəni irsin qorunması və xalq
yaradıcılığının inkişafında gənclə
rin rolu” mövzusunda fikirlərini

bölüşdü. Çıxış zamanı Azərbaycan
gənclərinin Qarabağ və Şərqi Zən
gəzur iqtisadi rayonlarının mədəni
həyatının bərpasına mühüm töhfə
lər verdiyi bildirildi, Azərbaycanın
MDB ölkələri ilə təcrübə mübadi
ləsi aparmağa və sıx əməkdaşlıq
etməyə hazır olduğu bəyan edildi.
Hesab edirəm ki, qeyd olunan
tədbirlər çərçivəsində aparılan mü
zakirələr təşkilata üzv olan döv
lətlərin gəncləri arasında qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə
verəcək.
- Özündə bir çox ölkələ
rin gənc parlamentarilərini
birləşdirən MDB Gənclər
Parlamentlərarası Assamble
yasının 18-ci iclasının koor
dinatoru kimi məhz Azərbay
can Milli Məclisinin deputatı
olaraq siz çıxış etdiniz. Sizcə,
bu nəyi ehtiva edir?
- Ölkəmiz bütün beynəlxalq
qurumlarla, o cümlədən MDB
Parlamentlərarası Assambleyası ilə
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Onu da deyim ki, bu gün gənc
millət vəkillərimiz Azərbaycanı
müxtəlif beynəlxalq platforma
larda, forumlarda, konfranslarda
layiqincə təmsil etmək imkanları
na malikdirlər. Bu, mənim üçün
böyük məsuliyyət və yüksək
etimaddır. Ölkə gənclərinə göstər
diyi etimada, yaratdığı şəraitə görə
möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevə dərin təşəkkürümü bildi
rirəm.

sıx əməkdaşlıq edir. Milli Məclisin
deputatları beynəlxalq tədbirlərdə
fəal iştirak edir, müzakirə olunan
məsələlərə Azərbaycan tərəfinin
münasibətini bildirirlər. Qeyd
edim ki, MDB Parlamentlərarası
Assambleyasına koordinatorluq
ötən il rotasiya qaydasında Azər
baycana keçib və bu yubiley ilində
MDB Gənclər Parlamentlərara
sı Assambleyasına Milli Məclis
sədrlik edir. Azərbaycan təşkilata
sədrliyi dövrdə MDB Gənclər Par
lamentlərarası Assambleyasının
fəaliyyətinin gücləndirilməsi isti
qamətində müvafiq səylər göstə

rir. Həmçinin qurum çərçivəsində
müzakirə olunan məsələlərdə
Azərbaycan tərəfinin münasibəti,
ölkəmizin mövqeyi öz əksini tapır.
Bu gün MDB Gənclər Parlament
lərarası Assambleyası gənc parla
mentarilərlə fəal gənclər arasında
dialoq üçün unikal şərait yaradan
nüfuzlu parlament platformasına
çevrilib. Forumda MDB-yə üzv
dövlətlərin Gənclər Parlamentlərarası Assambleyasının koordi
natoru olaraq mənim çıxışım və
xalqımızın taleyüklü məsələlərini
bu tribunadan səsləndirməyim də
milli mövqeyimizi ifadə edirdi.
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- Məlum olduğu kimi, qurum
çərçivəsində keçirilən top
lantılarda erməni təmsilçi
lərin təxribatçı iddiaları ilə
tez-tez üzləşilir. Elə sonuncu
iclas da istisna deyildi.
- Bəli, müxtəlif regional və
beynəlxalq təşkilatların toplantı
larında erməni təmsilçiləri hələ də
əsassız iddialarından, təxribatçı
çıxışlarından əl çəkmirlər. MDB
Gənclər Parlamentlərarası As
sambleyasının toplantılarında isə
bu kimi hallar daha çox yaşanır.
Hər dəfə də tutarlı arqumentlərə
əsaslanmış çıxışlarlmızla ermə
ni təmsilçilərinin layiqli cavabını
verib susdururuq. Bu dəfə də belə
oldu. MDB Gənclər Parlament
lərarası Assambleyasının 18-ci
iclasında müxtəlif ölkələrin nüma
yəndə heyətlərinin çıxışları zamanı
Ermənistan nümayəndə heyətinin
rəhbəri, deputat Lilit Minasyan
mövzudan kənara çıxaraq Qara
bağla bağlı təxribatçı çıxış etdi. 44
günlük Vətən müharibəsi zamanı
Qarabağın tarixi-mədəni irsinin, o
cümlədən sosial obyektlərin Azər
baycan tərəfindən dağıdıldığını id
dia etdi. Mən dərhal çıxış edərək,
Ermənistanın işğalçı dövlət oldu
ğunu, beynəlxalq hüquqa məhəl
qoymadığını, işğaldan azad olu
nan torpaqlarımızda 30 il ərzində
insanlığa sığmayan əməllər törət
diyini, xalqımıza qarşı dəhşətli Xo
calı soyqırımı həyata keçirdiyini,
44 günlük Vətən müharibəsindən
sonra imzalanan sənədə əsasən

TƏDBİR
hələ də mina xəritələrini vermək
dən boyun qaçırdığını və digər
məsələləri tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırdım, ermənilərin
Qarabağda tarixi, mədəni və dini
abidələri dağıdıb təhqir etmələrinə
qarşı Azərbaycanın genişmiqyaslı
tikinti-quruculuq işləri ilə cavab
verdiyini bildirdim. Heydər Əliyev
Fondunun qədim Qarabağ torpa
ğında həyata keçirdiyi işlər barədə
məlumat verdim. Dəfələrlə vurğu
ladım ki, ermənilərin vəhşicəsinə
dağıtdığı, tövləyə çevirdiyi mü
qəddəs ruhlu dini məkanlarımız
yenidən dirçəldilir. Əgər erməni

- Azərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə müzəffər
Ali Baş Komandan, Prezident cə
nab İlham Əliyevin rəhbərliyi və
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
gücü ilə işğal altında olan torpaq
larını azad etdi. Vətən müharibəsi
tamamilə yeni reallıqlar yaratdı.
Bu reallıqlar xarici təşkilatlarda
mövqeyimizi daha da gücləndirir,
qətiyyətimizi artırır və bu qurum
larda fəaliyyətimizin genişləndi
rilməsi üçün yeni imkanlar açır.
Vətən müharibəsi nəticəsində
Azərbaycanın yaratdığı yeni real
lıqlar bu gün beynəlxalq ictimaiy

qarşıdakı hədəfləriniz nədən
ibarətdir?
- MDB Gənclər Parlamentlərarası Assambleyasının koordinato
ru olaraq təşkilat çərçivəsində əldə
edilən uğurlarla kifayətlənməməyi
və gənclərlə beynəlxalq əməkdaş
lığı daha da gücləndirməyi hədəf
ləyirik. Əminəm ki, MDB Gənclər
Assambleyası birlik ölkələrinin
parlamentlərarası qarşılıqlı fəaliy
yətinin möhkəmləndirilməsi və
inkişafına öz töhfəsini verməyə
davam edəcək. Azərbaycanın
nümayəndə heyətinin MDB Par
lamentlərarası Assambleyasının

nümayəndələri revanşist çıxışla
rına davam edəcəklərsə, lazımi
cavablarını alacaqlarını nəzərlərinə
çatdırdım. Yəni bir çox beynəlxalq
tədbirlərdə belə təxribatçı fikirlərlə
çıxış edən erməni deputatın budə
fəki cəhdi də uğursuz alındı.

yət tərəfindən qəbul olunur. Əldə
etdiyimiz möhtəşəm zəfərimiz
həmçinin MDB çərçivəsində fəal
lığımızın artmasını şərtləndirir
ki, bu da aparılan müzakirələrdə,
qəbul olunan sənədlərdə öz əksini
tapır. Ölkəmizin müstəqil, qətiy
yətli mövqe nümayiş etdirməsi
ermənilərin qərəzli siyasi niyyətlə
rini alt-üst edir.

tədbirlərində fəal iştirakı, azərbay
canlı deputatların model qanun
yaradıcılığına verdikləri töhfə bu
təşkilatla Milli Məclis arasında
mövcud olan yüksək səviyyəli
əməkdaşlığı daha da dərinləşdirə
cək. Biz Azərbaycanın nümayəndə
heyəti olaraq MDB Gənclər Par
lamentlərarası Assambleyasında
bundan sonra da sıx əməkdaşlığa
əsaslanan fəaliyyətimizi və milli
maraqlarımızın qətiyyətli şəkildə
müdafiəsini əzmlə davam etdirə
cəyik.

- Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsi nəticəsin
də ərazilərini işğaldan azad
edərək zəfər qazanması yeni
reallıqlar ortaya qoydu. Bu
amil təşkilatda fəaliyyətinizə
nə kimi təsir göstərir?

- Azərbaycan nümayəndəsi
olaraq MDB Gənclər Parla
mentlərarası Assambleya
sında gələcək planlarınız,
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İsveçdə Azərbaycan
diasporu son illər çox güclənib
Müsahibimiz İsveçdə yaşayan, bu ölkənin hakim partiyası olan Sosial Demokratlar
Partiyasının üzvü, İsveç Regional parlamentinin deputatı İradə Əliyevadır.

- İradə xanım, xoş gördük sizi.
Azərbaycan parlamentinin
rəsmi nəşri olan “Milli Məc
lis” jurnalında “Diaspor”
rubrikamızın budəfəki qona
ğı olaraq sizi seçmişik. Çünki
qitənin soyuq ölkəsində İsveçdə Azərbaycan diaspo
runun təşkilatlanmasında
və fəaliyyətinin inkişafında
uğurlu xidmətləriniz var. Elə
ötən il Azərbaycan Preziden
tinin fərmanı ilə “Diaspor
fəaliyyətində xidmətə görə”
medalı ilə təltif edilməyiniz
də bunun bariz sübutudur.

Əvvəlcə ondan başlayaq ki,
o ölkəyə hansı səbəblərlə
getdiniz?
- Doğrudur, ötən il belə bir me
dalla təltif edildim. İsveç krallığın
da uzun illər göstərdiyim fəaliy
yətə verilən bu yüksək dəyərə
görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm.
İsveçə ailə quraraq getdim.
Gəldiyim ilk aylardan İsveç cə
miyyətinə inteqrasiya edərək bir
azərbaycanlı olaraq milli kimliyimi
və necə bir millətin nümayəndəsi
olduğumu tərənnüm etməyə çalış
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dım. İsveçlilərin sıxlıq təşkil etdiyi
yaşadığım region konservativ ba
xışların geniş olduğu bir bölgədir.
İlk günlərdən yerli insanlarla daha
çox ünsiyyətdə olmağa çalışır, bir
yandan da həmvətənlərimizi axta
rıb tapırdım. Bu cəmiyyətdə özü
müzü bir toplum kimi tanıtdırma
ğı qarşıma məqsəd qoymuşdum.
Gəldiyimdən cəmi 3 il son
ra - 2007-ci ildə İsveçin ən böyük
və hakim partiyası olan Sosial
Demokratlar Partiyasına üzv ol
dum və dərhal da aktiv fəaliyyətə
başladım. 2010-cu ildə keçirilən
seçkilərə qoşularaq öz namizədli
yimi verdim və İsveç Regional par
lamentinə deputat seçildim. Eyni
zamanda, bir çox komissiyalara və
idarə heyətlərinə qəbul edildim. O
zamandan İsveçdəki Azərbaycan
icmasında da tanınmağa və digər
soydaşlarımızla birlikdə diaspor
fəaliyyətini müxtəlif formalarda
genişləndirməyə başladıq.
- İsveçdə Azərbaycan diaspo
ru neçə ildir yaradılıb?
- Azərbaycanlılar bura 1990cı illərdən gəlməyə başlayıblar.
O zamanlarda diaspor fəaliyyəti
bu ölkənin müxtəlif şəhərlərin
də dərnəklər formasında müəy
yən mədəni tədbirlər keçirməklə
məhdudlaşırdı. Sonra ayrı-ayrı
şəhərlərdə olan diaspor təşkilatla
rını böyütdük, fəaliyyət istiqamət
lərini genişləndirdik, daha böyük
tədbirlər keçirdik. Artıq son illərdə
Azərbaycan diasporu İsveçdə çox
güclənib.

DİASPOR

Bu ölkədə xeyli sayda savadlı,
bacarıqlı, cəmiyyətdə özünə layiqli
yer tapmış soydaşlarımız yaşayır
və eyni zamanda, onlar İsveçin
müxtəlif siyasi partiyalarında təm
sil olunurlar. Artıq on iki ildir bu
rada siyasi fəaliyyəti olan bir azər
baycanlı kimi mənim arzumdur ki,
daha çox soydaşımız, xüsusilə də
gənclərimiz siyasi platformalarda
fəal olsunlar.
O ki qaldı mənə, bu səviyyəyə
gəlib çatmaq heç də asan olma
yıb. Yad cəmiyyətdə arzuladığın
səviyyədə inteqrasiyaya nail olmaq
üçün çox böyük zəhmət, dözüm,
iradə, savad və bacarıq tələb olu
nur. Ən çətini də odur ki, sən, eyni
zamanda, bir qadınsan və anasan.
Deməli, daha mühüm olan ailə
qayğıların da var. Bütün bunla
rı tənzimləməyi bacarmalısan.
Amma şükür ki, öhdəsindən gələ
bildim. Biz Azərbaycan qadınları
həmişə mübariz olmuşuq.
- İsveç Sosial Demokrat
lar Partiyasının üzvü kimi
üst-üstə 3 dəfə Söderberq
Jönköping əyaləti parlamen
tinə seçkilərdə qalib gələn
bir deputatsınız. Bu fakt yad
və uzaq ölkədə yaşayan bir

Azərbaycan qadını və bir
diaspor fəalı üçün heç də ki
çik uğur sayılmır...
- Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 2010cu ildən bəri İsveçin ən böyük
regionlarından olan Jönköping
Regional parlamentinin Sosial De
mokratlar Partiyasını təmsil edən
deputat kimi üçüncü mandatımı
daşıyıram. Bu il sentyabr ayının
11-də yeni seçkilər keçiriləcək və
mənim namizədliyim yenidən irəli
sürülüb. Artıq seçkiqabağı işləri
miz başlayıb, diqqətimizi tama
mən buna yönəltmişik.
- Xarici ölkələrdə Azərbaycan
diasporunun inkişafında bu
ölkələrdə təhsil alan gənc
həmvətənlərimizin böyük
əməyi var. İsveçdə vətə
nə dəstək olmaq və ümumi
amal uğrunda iş aparmaq
istəyən belə gənclərlə iş necə
qurulub?
- Sözsüz ki, burada da təhsil
alan azərbaycanlı gənclər var. On
ların siyasi platformada fəal olma
sına əlimizdən gələn dəstəyi gös
təririk. Bu fəaliyyətin həm maraqlı,
həm də əhəmiyyətli olduğunu izah
etməyə çalışırıq. Qürurla söyləyə
bilərəm ki, artıq onlarla belə gənc

soydaşımızın siyasi fəaliyyətinə
dəstək ola bilmişəm.
- Azərbaycanın Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi xari
ci ölkələrdəki diasporlarının
fəaliyyətinin genişləndiril
məsi ilə bağlı bir sıra əhə
miyyətli layihələr həyata
keçirir. Sizin diaspor təşkila
tının bu layihələrdə iştirakı
hansı səviyyədədir?
- Azərbaycanın Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi xarici ölkə
lərdəki diaspor təşkilatları ilə çox
əhəmiyyətli tədbirlər təşkil edir.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlı
ların öz doğma vətənlərinə yaxın
laşmasında mühüm rol oynayır,
müxtəlif ölkələrdə yaşayan diaspor
təşkilatlarının, diaspor fəalları
nın bir-birini tanımasına, qarşı
lıqlı əməkdaşlıq etməsinə xidmət
göstərir. Bizim diaspor təşkilatları
da komitənin müxtəlif layihələ
rində iştirak edir. Birgə tədbirlər
həyata keçiririk, əməkdaşlığımızı
davam etdiririk.
Azərbaycanlı olduğuma görə
fəxr edirəm. Doğma vətənimizdə
daim sülh, əmin-amanlıq olmasını,
millətimizin həmişə şad və firavan
yaşamasını arzulayıram.
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