ANALİTİKİNFORMASİYAJURNALI

MARTAPREL,2022|WWW.MECLIS.GOV.AZ

Prezident İlham Əliyev:
tarixi Zəfərdən sonra ilk dəfədir ki, dünya azərbaycanlıları toplaşır, qurultay keçirir və ümumiyyətlə,
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AKTUAL

Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının

ZƏfƏr quruLtAyı
Aprelin22-dəŞuşaşəhərindəDünyaAzərbaycanlılarınınVQurultayı-Zəfər
Qurultayıişəbaşladı.BumöhtəşəmtədbirdünyaAzərbaycanlılarının2020-ci
ilVətənmüharibəsindənAzərbaycanxalqınınböyükZəfərindənsonrakeçirilənilktoplantısıolduğunagörəZəfərqurultayıadlandırıldı.
Qurultaydaiştiraketməküçün
dünyanın65ölkəsindənAzərbay
canagələn400əyaxındiaspornü
mayəndəsiəvvəlcəBakıdaoldular,
Vətənimizinmüstəqilliyivəərazi
bütövlüyüuğrundamübarizədə

canlarındankeçmişşəhidlərimizi
yadetdilər.MüasirAzərbaycan
dövlətçiliyininmemarı,xalqımı
zınQələbəsinintəməliniqoymuş
ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
məzarıönünəəklillərqoyaraq,Ulu

2 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2022

öndərinxatirəsinidərinehtiramla
andılar.
Sonraqonaqlarqəhrəmanla
rımızınqanıiləsuvarılmışZəfər
yoluiləazadŞuşayayollandılar.
Qurultay44günlükVətənmühari

BİRLİK
bəsində canlarından keçən qəh
rəman Azərbaycan övladlarının
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla  
yad  edilməsi ilə başladı.
2001-ci ildə  Dünya  Azərbay
canlılarının  Bakıda  keçirilən ilk  
qurultayında Ümummilli lider
Heydər Əliyev tarixi bir çıxış etmiş
və bu fikirləri  səsləndirmişdi: “Bir
gün gələcək, biz bu qurultay üçün
Şuşada yığışacağıq”.
Dahi şəxsiyyətin siyasi varisi,
Ali Baş Komandan, Azərbaycan  
Respublikasının Prezidenti  İlham
Əliyev 21 ildən sonra qurultayın  
açılışında söylədiyi nitqində Ulu
öndərin bu ölməz fikirlərini bir
daha Zəfər Qurultayının iştirakçı
larına xatırlatdı: “Bildiyiniz kimi,
Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəb
büsü ilə ilk qurultay 2001-ci ildə
keçirilmişdir. O qurultaydakı də
rin məzmunlu çıxışında, eyni za
manda, təbii ki, Qarabağ problemi
ilə bağlı öz fikirlərini bildirmişdir

və demişdir ki, Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək,
işğal altında olan torpaqlar işğal
dan azad ediləcək və Azərbaycan
xalqı öz dədə-baba torpaqlarına

“Bundan sonra Azərbaycan xalqı
müzəffər xalq kimi əbədi yaşaya
caq, bundan sonra bizim dövləti
miz qalib dövlət kimi yaşayacaq.
Bu, böyük xoşbəxtlikdir - hamı
mız üçün, Azərbaycanda yaşa
yanlar, Azərbaycan vətəndaşları
üçün, xaricdə yaşayan azərbay
canlılar üçün. Bu tarixi missiyanı
həyata keçirən bizim qəhrəman
övladlarımız tarix qarşısında,
xalq qarşısında, Vətən qarşısında
misilsiz xidmətlər göstərmişlər”.
Prezident İlham Əliyev

qayıdacaqdır. Biz - Ulu Öndərin
davamçıları bu sözləri gerçəyə
çevirdik. V qurultaya hazırlıq
işləri başlayarkən mənə məruzə
edildi və mən dedim ki, bu qurul
tay mütləq Şuşada keçirilməlidir.
Əminəm ki, qurultay iştirakçıları
da buna çox müsbət yanaşıblar
və böyük həvəslə Şuşaya, qədim
Şuşaya, bizim mədəniyyətimizin
paytaxtı olan Şuşaya gəlmişlər.
Şuşa da öz doğmalarını bax, belə
günəşli hava ilə qarşılayır və bu,
bir daha onu göstərir ki, bura
bizim tarixi torpağımızdır. Hətt a
təbiət, günəş də bizimlə həmrəy
dir.”
Bütün Azərbaycan xalqı üçün
ən böyük təsəlli odur ki,  şəhidləri
mizin qisası düşməndən elə döyüş
meydanında alındı.
Ali Baş Komandan qurultayda
kı açılış nitqində bir çox maraqlı
məqamlara toxundu. Qarabağ
münaqişəsinin həll edilməsinin,

MART-APREL, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 3

BİRLİK
postmünaqişə dövrünün Azərbay
canın xeyrinə inkişaf etməsinin
özünün ən başlıca vəzifəsi saydığı
nı dilə gətirdi. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşının bu müqəddəs qayıdış
gününü yaxınlaşdırmaq üçün əlin
dən gələni etdiyini, öz əməli və işi
ilə  ölkə rəhbərinə dəstək olduğu
nu dəfələrlə vurğuladı.
Ölkə başçısı gənc nəslin vətən
pərvərlik, düşmənə nifrət, Vətənə
sədaqət ruhunda tərbiyə olunma
sından məmnunluq  hissi  keçir
diyini də ifadə etdi: “Bu tarixi
missiyanı həyata keçirən bizim
qəhrəman övladlarımız tarix qarşı
sında, xalq qarşısında, Vətən qarşı
sında misilsiz xidmətlər göstərdi
lər. Müstəqillik dövründə yetişən
gənclər, vətənpərvərlik ruhunda
yetişən gənclər bu tarixi hadisəni,
tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına
bəxş etdilər.
İkinci Qarabağ müharibəsində

həlak olanların böyük əksəriyyə
ti gənc nəslin nümayəndələri idi.
Onların heç biri Qarabağda olma
mışdı, bu diyarı görməmişdilər,
amma onların qəlbində yaşayan

“Bu gün alnımız açıqdır, bu
gün üzümüz gülür, bu gün
başımız dikdir və həmişə belə
olacaq. Mən tam əminəm ki,
bundan sonra Azərbaycan
xalqı müzəffər xalq kimi
əbədi yaşayacaq, Azərbaycan
dövləti qalib dövlət kimi
əbədi yaşayacaq. Biz öz
torpağımızdayıq, bu torpaqda
möhkəm dayanmışıq və heç
kim heç vaxt bu torpaqlardan
bizi tərpədə bilməz”.
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Prezident İlham Əliyev

milli ruh, ədalət və Vətən sevgisi
onları ölümə aparırdı.
Mən dəfələrlə, o cümlədən bi
rinci Qurultaydan sonra keçirilmiş
Dünya Azərbaycanlılarının qurul
taylarında çıxış edərkən deyirdim
ki, biz heç vaxt bu işğalla barışma
yacağıq, nəyin bahasına olursa-ol
sun öz dədə-baba torpaqlarımızı
işğaldan azad edəcəyik.
...Azərbaycan xalqı 30 il davam
edən mənasız danışıqlar əvəzinə
öz gücünü ortaya qoydu, ədalə
ti bərpa etdi, beynəlxalq hüququ
bərpa etdi və bütün dünyaya sübut
etdi ki, biz böyük xalqıq və heç
vaxt bu xalq, Azərbaycan xalqı iş
ğalla barışmaq fikrində deyildi.”
Dövlətimiz, xalqımız, sıravi əs
gərindən generalına bütün döyüş
çülərimiz, xaricdə yaşayan diaspor
fəalları, jurnalistlər, siyasətçilər,  
arxa cəbhədəki hər bir vətəndaş,
bizim ortaq Vətənimizdə yaşayan

ZƏFƏR

bütün xalqların, bütün dinlərin,
bütün sosial qrupların nümayən
dələri  müqəddəs  məkanlarımı
zın  mənfur  düşmən tapdağından
azad olunmasına  çalışdı, səylər  
birləşdirildi.  Nəhayət, həmin gün
gəldi. Xalqımızın 30 illik ağrısına,
həsrətinə son qoyuldu.
Şuşada  keçirilən Zəfər  qurul
tayında  xarici ölkələrdə yaşayan
və onilliklər boyu müxtəlif sepa
ratçılara və onların himayədarla
rına qarşı öz mübarizəsini aparan  

hər bir həmvətənlimizin  üzündə
Azərbaycanın döyünən ürəyi –
azad Şuşada  böyük xoşbəxtlik və
sevinc  oxunurdu.
Hazırda ölkəmizin müxtə
lif yerlərində, ilk növbədə, azad
edilmiş ərazilərdə Zəfər muzeyləri
inşa edilir.
Bundan sonra Azərbaycan xalqı
müzəff ər xalq kimi əbədi yaşaya
caq, bundan sonra bizim dövləti
miz qalib dövlət kimi yaşayacaq.
Bu, böyük xoşbəxtlikdir - həm

Azərbaycanda yaşayanlar,  həm
də xaricdə yaşayan soydaşlarımız
üçün.
Aprelin 23-də  Şuşada  ke
çirilən Zəfər  qurultayı öz işini
“Postmüharibə dövründə Azər
baycan diasporunun qarşısında
duran vəzifələr, fəaliyyət planı/
yol xəritəsi” və “Qarabağın bər
pası və yenidən qurulmasında
Azərbaycan diasporunun töhfələ
ri” mövzusunda panel iclasları ilə
davam etdirdi.
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Milli Məclisin nümayəndə heyətinin
Gürcüstana səfəri uğurlu keçdi
MilliMəclisinSədriSahibəQafarovanınbaşçılığıiləparlamentnümayəndəheyəti
aprelin19-20-dəGürcüstandarəsmisəfərdəoldu.Səfərçərçivəsindəqonşu
ölkəninbirçoxhökumətvədövlətbaşçılarıiləsəmərəligörüşlərkeçirildi.
Gürcüstandarəsmisəfərdəolan
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro
vanınbaşçılığıiləparlamentnüma
yəndəheyətisəfərinilkgünüTbilisi
dəyerləşənHeydərƏliyevparkında
ÜmummilliLiderinabidəsiniziyarət
etdi.MilliMəclisinSədriUluöndər
HeydərƏliyevinabidəsiönünəəklil
qoydu,dahişəxsiyyətinxatirəsini
ehtiramlayadetdi.
Həmingünnümayəndəheyəti
tərəfindənTbilisidəkiQəhrəmanlar
Memorialıdaziyarətedildi,Gür

cüstanınərazibütövlüyüuğrunda
canlarındankeçmişqəhrəmanların
abidəsiönünəəklilqoyuldu.Burada
AzərbaycanınvəGürcüstanınDöv
lətHimnlərisəsləndirildi.
MilliMəclisinSədriSahibə
QafarovaGürcüstanarəsmisəfəri
çərçivəsindəilkolaraqölkəparla
mentininsədriŞalvaPapuaşviliilə
görüşdü.
Azərbaycanlıhəmkarınısəmimi
salamlayanGürcüstanparlamen
tininsədriqonşuvədostölkəolan
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Azərbaycanlaəlaqələrininkişafına
böyükönəmverdiklərinibildirdi,iki
ölkəarasındaəməkdaşlığınregional
çərçivədənçıxaraqbeynəlxalqmüs
təviyəyüksəldiyini,xüsusənsiyasi,
iqtisadi,nəqliyyat,ticarət,humani
tarməsələlərdəmöhkəmvəuğurlu
işbirliyihəyatakeçirildiyiniqeyd
etdi.O,GürcüstanvəAzərbaycanın
birbirinibeynəlxalqtəşkilatlarçər
çivəsindəhərzamandəstəklədiyini
vurğuladı,buəlaqələringələcəkdə
dahadainkişafedəcəyinəəminliyini

SƏFƏR

bildirdi. Şalva Papuaşvili Azərbayca
nın işğaldan azad etdiyi ərazilərində
həyata keçirdiyi bərpa-quruculuq
işlərini və Azərbaycan rəhbərliyinin
bu prosesdə tətbiq etdiyi müasir ya
naşmanı təqdirəlayiq hesab etdiklə
rini dilə gətirdi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova dəvətə və səmimi sözlərə
görə Gürcüstan spikerinə təşəkkü
rünü bildirdi. Parlament sədri kimi
Gürcüstana ilk rəsmi səfəri oldu
ğunu qeyd  edən Sahibə Qafarova
Azərbaycan və Gürcüstan arasında
münasibətlərin çoxəsrlik tarixinə nə
zər saldı. Xalqlarımızın əsrlər boyu
bir-birinə dəstək olduğunu, müstə
qillik dövründə isə bir çox sahələrdə
əlaqələrimizin daha da inkişaf etdi
yini bildirdi. Spiker  onu da diqqətə
çatdırdı ki, Gürcüstan Azərbaycanın
həyata keçirdiyi beynəlxalq layihələ
rin fəal iştirakçısıdır. Birgə neft, qaz
və nəqliyyat layihələri ölkələrimiz
arasında güclü tərəfdaşlığın olduğu
nu göstərir. İki ölkənin qanunverici

lik orqanları arasında da çox səmə
rəli əməkdaşlıq mövcuddur. Hər iki
ölkənin qanunvericilik orqanlarında
dostluq qrupları var və milli nü
mayəndə heyətlərimiz beynəlxalq
parlament təşkilatlarında qarşılıqlı
təmas və sıx əməkdaşlıq şəraitində
fəaliyyət göstərirlər. Parlament ko
mitələrinin işi vasitəsilə ali qanun
vericilik orqanları arasında münasi
bətləri daha da dərinləşdirmək üçün
geniş imkanlar var. Komitələrimiz
hüquqi, iqtisadi, humanitar və di
gər istiqamətlərdə qanunvericilik
sahəsində təcrübə mübadiləsi apara
bilərlər. Bu baxımdan, Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə parlamentlə
rinin beynəlxalq əlaqələr komitələ
rinin mövcud üçtərəfli əməkdaşlıq
formatı çox faydalı ola bilər.
Görüşdən sonra Milli Məclisin
sədri “Fəxri qonaqlar kitabı”na ürək
sözlərini yazdı.
Gürcüstan Parlamentinin sədri
Şalva Papuaşvili və Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarovanın görüşün

dən sonra tərəfl ər media nümayən
dələrinə birgə bəyanat verdilər.
Tədbirdə dost ölkəyə səfər etmə
yindən məmnunluğinu ifadə edən
Spiker Sahibə Qafarova Gürcüstan
parlamentinin sədri Şalva Papuaşvi
liyə dəvətinə, nümayəndə heyətinə
göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə
təşəkkürünü bildirdi. Milli Məclisin
Sədri qeyd etdi ki, bu səfər heç də
təsadüfi xarakter daşımır. Azərbay
can və Gürcüstan arasında dostlu
ğun qədim tarixi var. Onlar əsrlər
boyu bir yerdə olub, həmişə dost
luq, mehriban qonşuluq şəraitin
də yaşayıblar, əməkdaşlığımız da
məhz bu möhkəm təməllər üzərində
qurulub. Bu gün strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəlmiş dövlətlərara
sı münasibətlərimiz ardıcıl şəkildə
inkişaf edir. Ölkələrimiz arasındakı
ikitərəfli əlaqələr çərçivəsində parla
mentlərarası əməkdaşlıq xüsusi yerə
malikdir və  hazırda bu əlaqələr çox
yüksək səviyyədədir. Hər iki ölkə
parlamentində fəaliyyət göstərən
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dostluq qrupları qanunverici orqan
lar arasında bir növ körpü rolunu
oynayırlar.
Çıxışında Milli Məclisin Sədri
vurğuladı ki, parlament komitələri
arasında qanunvericilik sahəsin
də təcrübə mübadiləsi mümkün
istiqamətlərdən biri kimi nəzər
dən keçirilə bilər. Bu baxımdan,
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə
parlamentlərinin beynəlxalq əlaqə
lər komitələrinin mövcud üçtərəfl i
əməkdaşlıq formatı olduqca faydalı
dır. Bu formatda növbəti görüş may

ayında Bakı və Şuşa şəhərlərində
keçiriləcəkdir.
Sahibə Qafarova media nüma
yəndələrinə bu səfər zamanı apa
rılan danışıqların Azərbaycanla
Gürcüstan arasında əlaqələrin daha
da inkişafına və möhkəmlənməsinə
öz töhfəsini verəcəyini bildirdi.
***
Gürcüstana rəsmi səfəri çərçivə
sində Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova Gürcüstan Prezidenti Salome
Zurabişvili ilə görüşdü.
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Milli Məclisin Sədrini Gürcüs
tanda salamlamaqdan məmnun
olduğunu deyən Salome Zurabişvili
belə səfərlərin qarşılıqlı təcrübə mü
badiləsi baxımından əhəmiyyətini,
qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafında
parlamentlərin rolunu xüsusi vurğu
ladı. O, Gürcüstanın və Azərbayca
nın hər zaman beynəlxalq müstəvidə
bir-birini dəstəkləməsindən məm
nunluğunu ifadə etdi.
Söhbət zamanı xanım Salome
Zurabişvili diasporların fəaliyyəti
barədə fikirlərini bölüşdü, Azərbay
cana sülh və sabitlik arzularını ifadə
etdi.
Öz növbəsində Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova dost ölkə
də nümayəndə heyətinə göstəri
lən qonaqpərvər münasibətə görə
təşəkkürünü bildirdi, Azərbaycan və
Gürcüstan arasında münasibətlərin
çoxəsrlik tarixindən söhbət açdı. Spi
ker vurğuladı ki, Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş bu
dostluq münasibətləri bu gün cənab
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Ötən illər
ərzində ölkələrimiz arasında imza
lanmış sənədlər müxtəlif sahələr
də əməkdaşlığımız üçün möhkəm
hüquqi baza yaradır. Müstəqillik

SƏFƏR
dövründə bu əlaqələrimiz daha da
inkişaf edib və bu il iki ölkə arasında
diplomatik əlaqələrin qurulmasının
30-cu ildönümü qeyd olunacaq.
Sahibə Qafarova iki qonşu və
dost ölkə arasında İqtisadi əməkdaş
lıq üzrə birgə Hökumətlərarası Ko
missiyanın fəaliyyətini xüsusi qeyd
etdi. Gürcüstanın Azərbaycanın
həyata keçirdiyi nəhəng beynəlxalq
layihələrin fəal iştirakçısı olduğunu
diqqətə çatdırdı.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu
ran bir sıra məsələlər barədə ətrafl ı  
fikir mübadiləsi aparıldı.
***
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rova Gürcüstana rəsmi səfəri çərçi
vəsində bu ölkənin Baş naziri İrakli
Qaribaşvili ilə görüşdü.
Görüşdə Baş nazir İrakli Qaribaş
vili Azərbaycan-Gürcüstan strateji
tərəfdaşlığının və dostluq münasi
bətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurlu
inkişafından danışdı, dost  və qonşu
ölkələrin münasibətlərinin bu sə
viyyəyə çatmasında xalqlarımızın
böyük liderləri Heydər Əliyev və
Eduard Şevardnadzenin xidmətlə
rindən söz açdı. Baş nazir Azərbay
can Prezidentinin ölkəsinin ərazi
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SƏFƏR
bütövlüyünü bərpa etmiş lider kimi
böyük hörmətə layiq olduğunu vur
ğulayaraq, salamlarını İlham Əliyevə
çatdırmağı xahiş etdi.
Sonra İrakli Qaribaşvili Gürcüs
tan, Türkiyə və Azərbaycan üçtərəfli
əlaqələrinin inkişafından danışdı, bu
əlaqələrin daha da gücləndirilməsini
dəstəklədiklərini diqqətə çatdırdı.
Nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı
səfərlərinin əlaqələrimizi daha da
gücləndirdiyini, iki ölkənin həyata
keçirdiyi birgə layihələrin davam et
dirilməsinin vacibliyini qeyd etdi.
Azərbaycan parlamentinin spi
keri dost Gürcüstana rəsmi səfərin
dən məmnunluğunu və  bu səfərin
ölkələrimiz arasında münasibətlərin
daha da inkişafına xidmət edəcəyi
nə inamını bildirdi. İki ölkə arasın
da münasibətlərin möhkəm təməl
üzərində qurulduğunu, ölkələrimiz
arasında həyatın müxtəlif sahələrin
də sıx əməkdaşlığın mövcudluğunu
söylədi. Sahibə Qafarova bu baxım
dan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Gürcüstana, Gürcüstan Prezidenti
xanım Salome Zurabişvilinin Azər
baycana qarşılıqlı səfərlərinin əhə
miyyətini qeyd etdi.

Milli Məclisin Sədri Baş nazir
İrakli Qaribaşvilinin də ötən ilin ma
yında ölkəmizə etdiyi rəsmi səfəri,
onunla Milli Məclisdəki görüşünü
məmnunluqla xatırladı. O, iqtisadi
sahədəki əlaqələrin əhəmiyyətindən
danışaraq bildirdi ki, hazırda Azər
baycanla Gürcüstan arasında siyasi,
iqtisadi, ticarət, humanitar və digər
sahələri əhatə edən çoxsaylı sənəd
lər imzalanıb. Azərbaycan Gürcüs
tanın əsas ticarət tərəfdaşlarından
və investorlarından biridir. Bir çox
Azərbaycan şirkətləri Gürcüstanda
uğurla fəaliyyət göstərir,  İqtisadi
əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlə
rarası Komissiya bu sahədə əlaqə
lərin daha da dərinləşdirilməsinə
geniş imkanlar yaradır. Regionumu
zun sabitliyinə və inkişafına mühüm
töhfələr verən irimiqyaslı enerji və
nəqliyyat layihələrinin həyata ke
çirilməsində səmərəli əməkdaşlıq
mövcuddur.
Gürcüstanın xarici işlər naziri
İlya Darçiaşvilinin də iştirak etdiyi
görüşdə qarşılıqlı maraq kəsb edən
digər məsələlər barədə də söhbət  
aparıldı.
Keçirdiyi  bütün  görüşlərdə  Sa
hibə Qafarova Azərbaycanın 44 gün
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lük Vətən müharibəsində əldə etdiyi
böyük Qələbə haqqında danışdı,
Vətən müharibəsi zamanı Gürcüs
tanın tutduğu ədalətli mövqeyə və
dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə etdi.
Spiker bildirdi ki, Azərbaycan öz  
gücü  hesabına Ermənistan tərəfin
dən 30 ilə yaxın işğal altında saxlanı
lan 20 faiz ərazisini azad etdi. Ərazi
bütövlüyünü bərpa etməklə ölkəmiz
bir sıra beynəlxalq təşkilatların qəbul
etdikləri sənədlərin, həmçinin BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi
nin icrasını həyata keçirdi.
Sahibə Qafarova bu barədə fikir
lərində dönə-dönə vurğuladı ki, Er
mənistan ərazilərimizi işğal altında
saxladığı müddətdə oradakı bütün
maddi-mədəni sərvətlərimizi talan
edib, şəhərlərimizi və kəndlərimi
zi dağıdıb. Bu ərazilərdə görüləcək
işlər çoxdur. Hazırda Azərbaycan
məcburi köçkünlərin öz doğma
yurdlarına qayıtması üçün sürətli
bərpa işləri aparır, “yaşıl enerji” zo
naları elan edilən Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yeni
şəhər və kəndlər inşa edilir.
Milli Məclisin Sədri qeyd etdi
ki, post-münaqişə dövründə re
gionda sülhə, sabitliyə və təhlükə

SƏFƏR
sizliyə töhfə verəcək yeni reallıqlar
və əməkdaşlıq imkanları yaranıb.
Azərbaycan Ermənistana bir-birinin
suverenliyinin və ərazi bütövlüyü
nün qarşılıqlı tanınması, sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası pro
sesinin başlanması, regionda bütün
kommunikasiyaların bərpa olunması
və münasibətlərin normallaşmasına
gətirib çıxaracaq 5 prinsipdən ibarət
təklif verib. Aprelin 6-da Brüsseldə
keçirilmiş son görüş zamanı aparılan
müzakirələr göstərdi ki, Ermənis
tan tərəfi bu təklifə müsbət yanaşır.
Spiker ümidvar olduğunu bildirdi
ki, Ermənistan vaxt itirmədən öz
üzərinə düşəni edəcək,  çünki, re
gionda artıq müharibədən yox, sülh,
sabitlik və əməkdaşlıqdan danışma
ğın vaxtıdır.
***
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farovanın başçılığı ilə parlament
nümayəndə heyətinin Gürcüstana
rəsmi səfəri çərçivəsində aprelin
19-da iki ölkənin parlamentlərarası
əlaqələr üzrə dostluq qrupları üzvlə
rinin görüşü keçirildi.
Görüşdə Gürcüstan Parlamen
tinin sədr müavini, Azərbaycanla
parlamentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri Arçil Talakvadze belə səfər
lərin əlaqələrin möhkəmləndirilməsi
baxımından vacibliyini vurğuladı.
O, iki ölkə arasında dostluq, qardaş
lıq münasibətlərinin olduğunu dedi,  
xalqlarımızın tarix boyu mehriban
əlaqələrindən bəhs etdi. Dostluq
qrupunun rəhbəri parlamentləra
rası əlaqələr üzrə dostluq qrupları
arasında əməkdaşlığın intensivləş
dirilməsinin vacibliyini, qanunverici
orqanlar arasında münasibətlərin
bundan sonra daha da inkişaf edəcə
yinə inamını bildirdi.
Milli Məclisin Gürcüstanla par
lamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri Arzu Nağıyev
Gürcüstanın bizim üçün yaxın dost
və müttəfiq olduğunu, ölkələrimiz
arasında əlaqələrin tarixi köklərə
söykəndiyini dedi, dövlətlərimizin

strateji tərəfdaşlıq münasibətlərin
dən danışdı.
Görüşdə iştirak edən Milli Məc
lisin deputatları Vüqar İskəndərov,
Kəmaləddin Qafarov, Cavid Osma
nov, Etibar Əliyev, Fəzail Ağamalı,
Sabir Rüstəmxanlı və Naqif Həm
zəyev münasibətlərimizin  mövcud  
durumu  və gələcək inkişafı  barədə  
fikirlərini bölüşdülər.
***
Səfər  çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Tbilisidə Mir
zə Fətəli Axundov adına Azərbaycan
Mədəniyyəti Muzeyi ilə tanış oldu.
Sonra Milli Məclisin sədri muze
yin zallarını gəzdi, saxlanılan eks

ponatlara, ekspozisiyalara baxdı və
xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
***
Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə
Milli Məclisin nümayəndə heyəti
sonra Tbilisidə yerləşən Gürcüstan
Milli Muzeyinə baş çəkdi.
Nümayəndə heyətinin üzvləri
Gürcüstanın, o cümlədən regionun
qədim və yeni tarixi barədə qiymət
li eksponatların nümayiş olunduğu
muzeyin zallarını gəzərək, ekspozi
siyalarla, arxeoloji qazıntıların nə
ticələri olan nümunələrlə yaxından
tanış oldular.
Milli Məclisin Sədri muzeyə hə
diyyə təqdim etdi.
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AKTUAL

Parlament nümayəndə heyətinin
Özbəkistana səfəri münasibətlərimizin
inkişafına mühüm töhfə olacaq
MilliMəclisinSədriSahibəQafarovanınbaşçılığıiləparlamentnümayəndəheyətimartın31-dənaprelin2-nəqədərÖzbəkistanRespublikasındarəsmisəfərdəoldu.Səfər
çərçivəsində“AzərbaycanvəÖzbəkistanınqanunvericiorqanlarıarasındaəməkdaşlıq
haqqında”Sazişvə2022-ciilüçün“Yolxəritəsi”imzalandı.
MilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovasəfərçərçivəsindəilk
olaraqÖzbəkistanRespublikası
AliMəclisiSenatınınSədriTənzilə
Narbayevailəgörüşdü.
SenatSədriSahibəQafaro
vanınMilliMəclisinSədrikimi
Özbəkistanailksəfərininölkələri
mizvəqanunvericiorqanlarımız

arasındamünasibətlərininkişa
fınatöhfəverəcəyinəinandığını
bildirdi.O,dövlətlərimizara
sındabirçoxsahələrdəuğurla
əməkdaşlıqdansözaçdı,Prezi
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
Azərbaycanınəldəetdiyiböyük
nailiyyətlərindostölkədəmaraq
laqarşılandığınıbildirdi.Sena
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tınSədri,həmçininAzərbaycan
RespublikasınınBirincivitsepre
zidentiMehribanxanımƏliyeva
vəonunrəhbərliketdiyiHeydər
ƏliyevFondununfəaliyyətinin
yüksəkdiqqətəlayiqolduğunu,
Fondtərəfindənhəyatakeçirilən
layihələrinhərkəstərəfindəntəq
diredildiyinibildirdi.

SƏFƏR

Göstərilən qonaqpərvərliyə
və ölkəmizin ünvanına söylənən
xoş sözlərə görə, minnətdarlığını
bildirən Milli Məclisin Sədri xalq
larımız arasındakı oxşar dini və
mənəvi dəyərlərin, dil birliyinin
dərin tarixi köklərə malik olan əla
qələrimizin münasibətlərin daha
da dərinləşməsinə böyük töhfələr
verdiyini qeyd etdi. Sahibə Qafaro
va Azərbaycan və Özbəkistan ara
sında münasibətlərin ölkələrimiz
müstəqillik əldə etdikdən sonra
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəl
diyini bildirdi, Tənzilə Narbaye
va ilə bundan öncəki görüşlərini
məmnunluqla xatırlayaraq qanun
verici orqanlarımız arasındakı sıx
təmasların sevindirici olduğunu
söylədi.
Görüşdə bu inkişafda dövlət
başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin
və aparılan danışıqların əhəmiy
yətli rolundan danışıldı. Pande
miya ilə əlaqədar qlobal böhran
vəziyyətinə baxmayaraq iqtisadi
əməkdaşlıqda yüksəliş, ikitərəfli ti
carətdə müsbət inkişaf dinamikası
nın nümayiş etdirildiyi, investisiya
sahəsində əməkdaşlığın təşviqində
müəyyən uğurlar qazanıldığı ifadə
edildi.

Spiker Sahibə Qafarova qarşı
lıqlı təmasların parlamentlərimiz
arasında münasibətlərin inkişafı
na əsaslı töhfələr verdiyini, hər iki
ölkənin qanunverici orqanlarında
dostluq qruplarının fəaliyyət gös
tərdiyini bildirdi.
Rəsmi səfər çərçivəsində “Azər
baycan və Özbəkistanın qanunve

rici orqanları arasında əməkdaşlıq
haqqında” Saziş və 2022-ci il üçün
“Yol xəritəsi”nin imzalanması mə
rasimi keçirildi.
Sənədləri Azərbaycan tərəfdən
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafaro
va, Özbəkistan tərəfindən Ali Məc
lis Senatının Sədri Tənzilə Nar
bayeva imzaladılar. Qanunverici
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SƏFƏR

orqanların rəhbərləri bu sənədlərin
parlamentlər arasında əməkdaşlı
ğın daha da dərinləşməsinə, qanun
yaradıcılığında təcrübə mübadilə
sinin genişlənməsinə əsaslı töhfə
verəcəyinə inamlarını ifadə etdilər.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova sonra Özbəkistan Res
publikası Ali Məclisinin Qanun
verici Palatasının Sədri Nurdinjon
İsmoilov ilə görüşdü. Görüşdə

Özbəkistanla Azərbaycan arasında
parlamentlərarası əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, ticarət-iqtisadi
və investisiya münasibətlərinin
inkişafı, həmçinin digər sahələrdə
geniş əlaqələr yaradılması müzaki
rə olundu.
Nurdinjon İsmoilov əlaqələri
mizin inkişafından və parlament
lərarası əməkdaşlığın daha da
dərinləşdirilməsi istiqamətində

14 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2022

görüləcək işlərdən söhbət açdı.
Özbəkistanla Azərbaycan arasın
da siyasi, iqtisadi, mədəni-hu
manitar sahələrdə əməkdaşlığın
yüksələn xəttlə inkişaf etdiyini
dedi, münasibətlərin inkişafında
parlamentlərarası dostluq qrupla
rının fəaliyyətini yüksək qiymət
ləndirdi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin qorunması və in
kişafında xalqımızın Ümummilli
lideri Heydər Əliyevin misilsiz
xidmətlərini qeyd etdi və dövlət
başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkədə bütün sahələrdə aparı
lan genişmiqyaslı islahatlar, sosialiqtisadi sahədə əldə olunan böyük
nailiyyətlər barədə ətraflı məlu
mat verdi. Dövlətlərimizin oxşar
müstəqillik yolu keçdiyini diqqətə
çatdırdı.
Sahibə Qafarova görüşdə iki öl
kə arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə olduğunu, imzalanmış
sənədlərin dövlətlərimiz və parla
mentlərimiz arasında əməkdaşlı
ğın möhkəm hüquqi bazasını təşkil
etdiyini bildirdi və bu baxımdan

SƏFƏR
mütəmadi dialoqun aparılmasının
vacibliyinə toxundu.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova səfər çərçivəsində Özbə
kistan Respublikasının Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev ilə görüşdü.
Görüşdə ölkələrimiz arasında
mövcud olan yüksək səviyyəli mü
nasibətlərin təməlində ortaq tarixi
köklərin, dil, din, mədəniyyət,
adət-ənənə və dəyərlərin dayandı
ğı vurğulandı.
Prezident Şavkat Mirziyoyev
qeyd etdi ki, son illərdə Azərbay
can və Özbəkistan arasında iki
tərəfli əməkdaşlığın inkişafında
böyük uğurlar, qarşılıqlı fəaliyyə
tin bütün sahələrində nəzərəçar
pan irəliləyiş əldə olunub. Ölkələ
rimiz arasında əlaqələrin yüksək
səviyyədə olmasında dövlət
başçılarımız arasında münasibət
lərin mühüm rolu var. Son illərdə
pandemiyaya baxmayaraq, ticarət
dövriyyəsi dörd dəfə artıb ki, bu
da münasibətlərimizin müsbət xa
rakteristikasının göstəricisidir.
Özbəkistan Prezidenti ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında qanun
vericilik orqanların müsbət rolunu

qeyd edərək, parlamentlər arasın
da sıx və çoxşaxəli tərəfdaşlıqdan
danışdı.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin salamlarını və xoş
arzularını dost ölkənin başçısına

çatdırdı. Qeyd edildi ki, Azərbay
can və Özbəkistan arasında dərin
tarixi köklərə əsaslanan əlaqələr iki
xalqın rifahı naminə möhkəmlən
məkdə və inkişaf etməkdə davam
edir. Dövlət başçıları arasında
yüksək səviyyəli münasibətlər
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SƏFƏR

çox dinamik, səmərəli və qarşılıqlı
faydalı münasibətlərin inkişafında
mühüm rol oynayır.
Parlamentlərimiz arasında
əlaqələr haqqında məlumat verən
spiker vurğuladı ki, hər iki ölkənin
qanunvericilik orqanlarında dost
luq qrupları fəaliyyət göstərir və
deputatlarımızın qarşılıqlı səfərlə
ri, nüfuzlu beynəlxalq parlament
təşkilatlarında uğurlu əməkdaşlığı

ikitərəfli əlaqələrin inkişafına mü
hüm töhfə verir.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova dost ölkədə keçirdiyi bütün
görüşlərdə olduğu kimi Özbəkis
tanın dövlət başçısına da Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 2020-ci ildə 44 günlük
Vətən müharibəsində qazanılan
möhtəşəm Zəfər, regionda yaran
mış yeni reallıqlar və imkanlar ba
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rədə ətraflı məlumat verdi. Ermə
nistanın 30 ilə yaxın Azərbaycan
torpaqlarını işğal altında saxlama
sından, bu müddətdə zəbt olunan
şəhər və kəndlərimizin, mədəni
və tarixi abidələrimizin, məscidlə
rimizin dağıdılmasından və talan
edilməsindən danışdı. Hazırda
işğaldan azad olunan torpaqlarda
həyata keçirilən sürətli bərpa-qu
ruculuq işlərindən söhbət açdı.

SƏFƏR
Spiker Özbəkistanın hər zaman
artıq keçmişdə qalmış münaqişə
nin beynəlxalq hüquq normaları,
Azərbaycanın suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və sərhədlərinin toxu
nulmazlığı prinsipləri əsasında
həllini dəstəklədiyini qeyd edə
rək, Azərbaycan xalqının bunu
yüksək qiymətləndirdiyini bil
dirdi. O, bu mövqeyinə və Füzuli
rayonunda məktəb tikintisi ilə
bağlı verdiyi dəstəyə görə, Özbə
kistan dövlətinə minnətdarlığını
ifadə etdi.
Görüşdə Prezident Şavkat
Mirziyoyev Azərbaycanın dövlət
başçısına salamlarını çatdırmağı
Spikerdən xahiş etdi və xoş arzu
larına görə ona minnətdarlığını
bildirdi.
* * *
Qeyd edək ki, Özbəkistan
Respublikasına rəsmi səfəri çər
çivəsində Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi
parlament nümayəndə heyəti Yeni
Özbəkistan Parkında Müstəqillik
abidəsini ziyarət etdi. Milli Məc
lisin Sədri abidənin önünə əklil
qoydu.
Daha sonra Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarovanın başçılıq etdi
yi parlament nümayəndə heyəti
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi
nə baş çəkdi. Nümayəndə heyə
timiz səfirliyin nəzdində Heydər
Əliyev adına Mədəniyyət Mərkə
zində oldu. Mərkəzin qarşısında
Ulu öndər Heydər Əliyevin abidə
si önünə əklil qoydu. Nümayəm
də heyətinə məlumat verildi ki,
Heydər Əliyev adına Mədəniyyət
Mərkəzi 2010-cu ildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin bu ölkəyə səfəri zama
nı istifadəyə verilib. Azərbaycan
parlament nümayəndə heyətinin
üzvləri Mədəniyyət Mərkəzində
ümummilli lider Heydər Əliye
vin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif
dövrlərini əks etdirən materiallarla
tanış oldular.
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rƏSMİ qƏBuLLAr

MilliMəclisinSədriSahibəQa
farovaaprelin27dəölkəmizdəsə
fərdəolanGürcüstanınxariciişlər
naziriİliyaDarçiaşviliiləgörüşdü.
SpikerGürcüstanınxariciişlər
nazirininbuvəzifədəilksəfərini
Azərbaycanaetməsinimünasi
bətlərimizinyüksəksəviyyədə
olmasınıngöstəricisikimiqiymət
ləndirdi.
Ölkələrimizarasındadiplo
matikəlaqələrinyaradılmasının
30cuildönümüolduğunuvur
ğulayanSpiker,Azərbaycanvə
Gürcüstanınikimehribanqonşu
vədostölkələrolaraqsiyasi,iqti
sadi,humanitarvədigərsahələrdə
uğurlaəməkdaşlıqetdiyinidiqqətə
çatdırdı.MilliMəclisinSədriiki
tərəfimünasibətlərininkişafında
qanunvericiorqanlarımızınmü
hümroloynadığınıqeydedərək,
cariilaprelin1920dəGürcüstana
rəsmisəfərinivəsəfərçərçivəsində
keçiriləngörüşlərixatırlatdı.Bil
dirdiki,parlamentlərimizarasında
münasibətlərhəmikitərəfi,həm
dəçoxtərəfiformatdainkişafetdi
rilir.Qeydolunduki,Azərbaycan,
GürcüstanvəTürkiyəparlament
lərininbeynəlxalqəlaqələrkomitə
lərininmövcudüçtərəfiəməkdaş
lıqformatıəlaqələrimizininkişafı
üçünçoxfaydalıdır.

MilliMəclisinSədriölkəmizin
Vətənmüharibəsindəəldəetdiyi
qələbəvəərazibütövlüyümüzün
bərpasındansonrayaranmışvə
ziyyət,işğaldanazadolunmuşəra
zilərimizdəhəyatakeçirilənbərpa
vəquruculuqişləri,Azərbaycanvə
Ermənistanarasındamünasibət
lərinnormallaşmasıistiqamətində
atılanaddımlarbarədəməlumat
verdi.
ÖznövbəsindəGürcüstanın
xariciişlərnaziriİliyaDarçiaşvili
ölkəsininAzərbaycanlamünasi
bətlərininkişafınaböyükəhəmiy
yətverdiyinibildirdivəölkələri
mizarasındamövcudolanstrateji
tərəfdaşlıqəlaqələrinindahada
inkişafınınzəruriliyinidiqqətə
çatdırdı.
İliyaDarçiaşviliəlaqələrimizin
dərinləşməsindəparlamentlərin
özünəməxsusroloynadığınısöylə
di.O,MilliMəclisSədrininGür
cüstanasəfəriniyüksəkqiymət
ləndirdi.Gürcüstanınxariciişlər
naziriregiondasülhvətəhlükəsiz
liyin,əməkdaşlığıngenişləndiril
məsininvacibliyinidiqqətəçat
dıraraq,qeydetdiki,onunölkəsi
sülhpərvərsiyasəthəyatakeçirir.
Söhbətdəqarşılıqlımaraqdo
ğurandigərməsələlərətrafında
fikirmübadiləsiaparıldı.
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Aprelin27dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanLatviyaBaşnazirinin
müavini,müdafiənaziriArtisPab
riksiləgörüşdü.
AzərbaycanvəLatviyanındost
ölkələrolduqlarınıdeyənMilli
MəclisinSədrimünasibətlərinin
kişafındaPrezidentİlhamƏliye
vinLatviyayasəfərləri,həmçinin
Latviyaprezidentlərininölkəmizə
səfərlərizamanıimzalanmışsə
nədlərmühüməhəmiyyətəmalik
olduğunuvurğuladı.
Söhbətzamanıparlamentimi
zinSədriAzərbaycanvəAvropa
İtifaqıarasındamünasibətlərin
perspektivləri,ölkələrimizinbey
nəlxalqtəşkilatlarçərçivəsində
əməkdaşlığıbarədədəfikirlərini
bölüşdü,LatviyanınAvropaİtifa
qınınüzvükimifəaliyyətiniqeyd
etdi.Bildirdiki,Avropaİtifaqıilə
əməkdaşlıqAzərbaycanınxaricisi
yasətininprioritetlərindənbiridir.
AzərbaycanAvropaİtifaqıiləyeni
sazişinimzalanmasıüzrədanışıq
larınsonmərhələsindədir.
İkiölkəninparlamentlərara
sımünasibətlərinətoxunanMilli
MəclisinSədriikiayəvvəlLatvi

RƏSMİ QƏBULLAR
yayasəfəriçərçivəsindəLatviya
SeymininsədriİnaraMurnietsevə
ölkərəhbərliyiiləkeçirdiyigörüş
lərixatırladı.
GörüşdəMilliMəclisinSəd
riAzərbaycanın44günlükVətən
müharibəsinəticəsindəqazandığı
Qələbədəndanışaraqbumünasi
bətləLatviyadangələntəbriklərə
görətəşəkkürünübildirdi.Qeyd
etdiki,aprelin6daAzərbaycan
Ermənistanmünasibətlərininnor
mallaşdırılmasıAzərbaycanPre
zidentiİlhamƏliyevinBrüsseldə
AvropaİtifaqıŞurasınınPreziden
tiŞarlMişelvəErmənistanınBaş
naziriNikolPaşinyaniləgörüşün
dəmüzakirəedilib.Bugörüşün
nəticələrigöstərirki,Ermənistan
Azərbaycanınmünasibətlərinnor
mallaşdırılmasınadairtəklifərini
qəbuledir.Ermənistanüzərinə
götürdüyüöhdəliklərəəməletməli
vəbuistiqamətdəəməliaddımlar
atmalıdır.
Görüşüçünyaradılanimkana
görətəşəkkürünübildirənLatvi
yaBaşnazirininmüavini,müda
fiənaziriArtisPabriksölkəsinin
Azərbaycanlaəlaqələrinmüxtəlif
istiqamətlərdədahadainkişaf
etdirilməsindəmaraqlıolduğunu
bildirdivəAzərbaycanınözərazi
ləriniazadetməsimünasibətiləbir
dahatəbrikləriniçatdırdı.Bildir
diki,AzərbaycanCənubiQaf
qazregionundaLatviyanınəsas
stratejitərəfdaşıdır.Qonaqticarət,
investisiya,təmizenerjivədigər
sahələrdəqarşılıqlıəməkdaşlığın
gücləndirilməsi,Azərbaycanın
işğaldanazadetdiyiərazilərinin
minalardantəmizlənməsi,ikiölkə
arasındabeynəlxalqtəşkilatlar
daəməkdaşlığınperspektivləri
barədəfikirlərinibölüşdü.Nazir
LatviyaAzərbaycanəlaqələrinin
inkişafındaparlamentlərinözünə
məxsusrolunuqeydetdi.Söhbət
zamanıqarşılıqlımaraqdoğuran
digərməsələlərətrafındadafikir
mübadiləsiaparıldı.

Aprelin20dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanQırğızRespub
likasınınPrezidentiSadırJaparov
lagörüşdü.
QonağısalamlayanSpiker
nəzərəçatdırdıki,xalqlarımızı
ortaqköklər,oxşartarixvəümu
midəyərlərbirləşdirir.Müstəqillik
əldəetdikdənsonradövlətlərimiz
arasındamünasibətlərinyenimər
hələyəkeçdiyinivurğulayanMilli
MəclisinSədri,dövlətbaşçılarının
qarşılıqlısəfərlərininxüsusiönə
minivurğuladı.Hazırdaikiölkə
nindövlətbaşçılarıtərəfindənim
zalanan“AzərbaycanRespublikası
vəQırğızRespublikasıarasında
StratejiTərəfdaşlıqhaqqındaBə
yannamə”,“AzərbaycanRespub
likasıvəQırğızRespublikasının
DövlətlərarasıŞurasınınyaradıl
masıhaqqındaMemorandum”və
digərsənədlərölkələrimizarasın
damünasibətləriyenisəviyyəyə
qaldıracaq.
SahibəQafarovaqeydetdiki,
AzərbaycanQırğızıstanikitərəfi
əməkdaşlığıqarşılıqlıfaydalıtərəf
daşlıqvədostluqmünasibətlərinə
söykənir,siyasi,ticarətiqtisadi,
humanitar,mədənivədigərsahə
lərdəuğurlainkişafedir.
İkiölkəninparlamentləriara
sındaəlaqələrdəndanışanMilli
MəclisinSədriAzərbaycanQırğı
zıstanmünasibətlərinininkişafın
daqanunvericiorqanlarınözünə
məxsusrolunuvurğuladı.
SpikerSahibəQafarovaAzər
baycanın2020ciildə44günlük
Vətənmüharibəsindəəldəetdiyi
böyükQələbəhaqqındadanışaraq
bildirdiki,AzərbaycanErmənistan
tərəfindən30iləyaxınişğalaltın
dasaxlanılan20faizərazisiniazad
edərəkərazibütövlüyünübərpa
edib.Ermənistanərazilərimizi
işğalaltındasaxladığımüddət
dəoradakıbütünmaddimədəni

sərvətlərimizitalanedib,şəhərləri
mizi,kəndlərimizi,məscidlərimizi
dağıdıb.MilliMəclisinSədrinəzə
rəçatdırdıki,hazırdaAzərbaycan
işğaldanazadolunmuşəraziləri
ninbərpasıvəyenidənqurulması
iləbağlıgenişmiqyaslılayihələr
həyatakeçirir.
Spikerqonağınbusəfərininiki
ölkəarasındabütünsahələrdə,o
cümlədənparlamentlərarasında
əlaqələrininkişafınayeniimpuls
vəstimulverəcəyinəəminliyini
ifadəetdi.
Səmimiqəbulüçünminnət
darlığınıbildirənQırğızRespub
likasınınPrezidentiSadırJaparov
PrezidentİlhamƏliyevləgörüşü
barədətəəssüratlarınıbölüşdü.
Xalqlarımızarasındamövcudolan
sıxəlarələrdəndanışanSadırJapa
rovölkələrimizinbeynəlxalqtəşki
latlar,ocümlədənTürkPA,MDB
PAçərçivəsindəsıxəməkdaşlıq
etdiyinivurğuladı.
QırğızRespublikasınınPrezi
dentiAzərbaycanlamünasibətlə
rinstratejitərəfdaşlıqsəviyyəsinə
çatmasındanməmnunluğunu
ifadəetdivəsəfərzamanıimza
lanmış“AzərbaycanRespublikası
vəQırğızRespublikasıarasında
StratejiTərəfdaşlıqhaqqındaBə
yannamə”ninvədigərmühüm
sənədlərinəlaqələrimizindahada
genişlənməsinəxidmətedəcəyini
diqqətəçatdırdı.
İkiölkəarasındaiqtisadi,tica
rət,mədəni,humanitarsahələrdə
əlaqələrininkişafetdiyinideyən
PrezidentSadırJaparovqarşılıqlı
ticarətdövriyyəsininartırılmasının
vacibliyiniqeydetdi.
SöhbətzamanıQırğızRespub
likasınınPrezidentiparlamentləra
rasımünasibətləriyüksəkqiymət
ləndirdi.

Aprelin14dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmiz
dəsəfərdəolanAlbaniyanınBaş
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RƏSMİ QƏBULLAR
naziriEdiRamanınbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
SpikerSahibəQafarovaqarşı
lıqlısəfərlərinəhəmiyyətinivurğu
layaraq,diplomatikmünasibətləri
mizin30iliyinintamamolduğunu
diqqətəçatdırdı.Əlaqələrinuğurla
inkişafetdiyinidiqqətəçatdıran
parlamentSədri,Transadriatikbo
rukəmərikimilayihələrinhəyata
keçirilməsini,beynəlxalqtəşkilat
larçərçivəsindəqarşılıqlıdəstəyin
bunasübutolduğunudedi.
MilliMəclisinSədrimünasibət
lərimizindərinləşməsindəparla
mentlərinrolunuvurğuladı.Söh
bətzamanıSpikerAzərbaycanın44
günlükVətənmüharibəsindəəldə
etdiyiböyükQələbəhaqqındamə
lumatverərək,bildirdiki,ölkəmiz
torpaqlarımızıerməniişğalından
azadetməkləbirsırabeynəlxalq
təşkilatlarınqəbuletdiklərisənəd
lərin,həmçininBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiniicraetdi.
Spikerbildirdiki,Ermənistan
ərazilərimiziişğalaltındasaxladığı
müddətdəoradakıbütünmaddi
mədənisərvətlərimizitalanedib,
şəhərlərimizivəkəndlərimizidağı
dıb.HazırdaAzərbaycanməcburi
köçkünlərinözdoğmayurdlarına
qayıtmasıüçünsürətlibərpaişləri
aparır.
MilliMəclisinSədribildirdiki,
Azərbaycanmünasibətlərinnor
mallaşdırılmasıüçünErmənistana
5maddədənibarəttəklifərirəli
sürüb.Artıqqarşıtərəfdənmüsbət
siqnallaralınmaqdadır.İnanırıqki,
tezlikləikiölkəarasındasülhmüqa
viləsiimzalanacaq,regiondadavam
lısülhvəsabitlikbərqərarolacaq.
Qonaqpərvərmünasibətəgörə
minnətdarlığınıifadəedənAlbani
yanınBaşnaziriEdiRamaölkə
sininAzərbaycanRespublikasıilə
münasibətlərininkişafınaböyük
önəmverdiyiniqeydetdi.O,Azər
baycanınözəraziləriniişğaldan
azadetməsininAlbaniyadamüs
bətdəyərləndirildiyinidiqqətə
çatdırdı.

Albaniyanümayəndəheyəti
nintərkibinədeputatlarındadaxil
olduğunudeyənqonaq,parla
mentlərarasındaqanunvericilik
sahəsindəəməkdaşlıq,qarşılıqlı
təcrübəmübadiləsininvacibliyi
barədəfikirlərinibölüşdü.Bildir
diki,AlbaniyaBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınqeyridaimiüzvükimi
həmişəAzərbaycanıdəstəkləyib.
Söhbətzamanıtərəfərimaraq
landırandigərməsələlərbarəsində
dəfikirmübadiləsiaparılıb.

Aprelin4dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanAvropaŞurasınınBaş
katibixanımMariyaPeyçinoviç
Buriçinrəhbərliketdiyinümayən
dəheyətiiləgörüşdü.
QonaqlarısalamlayanSpiker
SahibəQafarovabildirdiki,ötən
ilAzərbaycanınAvropaŞurasına
tamhüquqluüzvqəbuledilmə
sinin20ilitamamoldu.Ölkəmiz
üzvlüyüdövründəAvropaŞurası
vəonuninstitutlarıiləkonstruktiv
dialoqəsasındaaktivəməkdaş
lıqedir.MilliMəclisinAŞPAdakı
nümayəndəheyətininüzvləribu
təşkilatıntədbirlərində,onunko
mitələrininişindəyaxındaniştirak
edir.DeputatlarımızAŞPAnın
qurumlarındamüxtəlifaparıcı
vəzifələrəseçiliblər.Pandemiyaya
baxmayaraq,deputatlarımızhəmi
şəAŞPAnıntədbirlərinəonlaynvə
yaənənəviformatdaqatılıblarvə
sıxəməkdaşlığımızıbundansonra
dadavametdirməkniyyətindəyik.
MilliMəclisinSədridiqqətə
çatdırdıki,AzərbaycanlaAvropa
Şurasıarasında20222025ciilləri
əhatəedənFəaliyyətProqramı
qəbulolunduqdansonraəməkdaş
lığımızındahadadərinləşməsinə
köməkedəcəkdir.
Görüşdə44günlükVətənmü
haribəsibarədəməlumatverən
spikerbildirdiki,Azərbaycansülh
vəsabitliyintərəfdarıdır.Ölkəmiz

20 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2022

sülhdəndanışmaqistəyir.Azər
baycanınVətənmüharibəsində
qələbəsivə30iləyaxınErmənista
nınişğalıaltındaolantorpaqlarını
azadetməsiregiondayenireallıqlar
yaradıb.Ölkəmizərazilərinintez
likləminalardantəmizlənməsivə
30iləyaxınməcburiköçkünhəyatı
yaşamışvətəndaşlarınınözyurdla
rınaqayıtmasıüçünsürətlibərpavə
quruculuqişləriaparır.Ümidedirik
ki,ErmənistanÜçtərəfiBəyanatda
üzərinəgötürdüyüöhdəlikləritam
olaraqyerinəyetirəcək.sülhsazişi
ninimzalanmasıregionölkələrinin
inkişafınayenitəkanverəcəkdir.
ÖznövbəsindəAvropaŞurası
nınBaşkatibiMariyaPeyçinoviç
Buriçonuntəmsiletdiyitəşkilatla
Azərbaycanınuğurluəməkdaş
lıqetdiyiniqeydetdi.Bildirdiki,
AŞvəAzərbaycanarasındaqəbul
olunmasınəzərdətutulanyeni
FəaliyyətPlanıgələcəkəməkdaşlı
ğaöztöhfəsiniverəcəkdir.
Səfərçərçivəsindəkeçirdiyi
görüşlərbarədətəəssüratlarını
bölüşənqonaqmüzakirəolunan
məsələlərinəhəmiyyətiniqeyd
etdi.SöhbətzamanıAvropaŞurası
vəAzərbaycanarasındaəmək
daşlığınmüxtəlifsahələrivədigər
məsələlərbarədəfikirmübadiləsi
aparıldı.

Martın16daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaFransaRes
publikasınınölkəmizdəkifövqə
ladəvəsəlahiyyətlisəfiriZakari
Qroslagörüşdü.Səfirisalamlayan
Spikerbuilölkələrimizarasında
diplomatikmünasibətlərinqu
rulmasının30cuildönümünün
tamamolduğunuvurğuladı.
HazırdaAzərbaycanvəFransa
arasındasiyasi,iqtisadi,humanitar
vədigərsahələrdəmünasibətlə
rinmövcudolduğunudeyənMilli
MəclisinSədriqeydetdiki,bu
istiqamətdədahaböyükpotensial
mövcuddur.

RƏSMİ QƏBULLAR
SahibəQafarovaölkəmizləAv
ropaİtifaqıarasındaəməkdaşlıq
haqqındadanışaraqAzərbaycanın
Avropaİtifaqıiləbərabərhüquqlu
tərəfdaşlığaəsaslananmünasibət
ləriinkişafetdirməkdəmaraqlı
olduğunudiqqətəçatdırdı.Spike
rinsözlərinəgörə,Avropaİtifaqı
Azərbaycanınəsasticarəttərəfda
şıdır.Tərəfərarasındaenerjisahə
sindəəməkdaşlıqstratejixarakter
daşıyır.Azərbaycanneftləyanaşı,
həmdəAvropanınetibarlıqaztə
darükçüsünəçevrilib.
İkitərəfimünasibətlərininkişa
fındaparlamentlərarasıəlaqələrin
əhəmiyyətindəndanışanSahibə
Qafarovahərikiölkəninqanunve
riciorqanlarındadostluqqrupları
nınfəaliyyətgöstərdiyinibildirib
vəbuçərçivədə2020civə2021ci
illərdəFransadanolanparlament
nümayəndəheyətlərininölkəmi
zəsəfərləretdiklərini,busəfərlər
çərçivəsindəGəncəşəhərindəvə
Ağdamrayonundaolduqlarını
xatırlatdı.
GörüşdəMilliMəclisinSəd
riAvropaParlamentinin10mart
2022ciiltarixliqərəzliqətnaməsi
nədətoxunaraq,vurğuladıki,bu
qətnamətamamiləErmənistanın
vəAvropaParlamentindəkierməni
lobbisininbəslədiyiyalanməlu
matlaraəsaslanır,Azərbaycantor
paqlarının30illikişğalındanirəli
gələnreallıqlarıtəhrifedir.Spiker
bildirdiki,AvropaParlamentinin
buqətnaməsiAİrəhbərliyininCə
nubiQafqazdasülhün,sabitliyin
vətəhlükəsizliyinqorunmasıisti
qamətindəsonvaxtlargöstərdiyi
səylərədətamamiləziddir.
SöhbətzamanıSpikerAzərbay
canın44günlükVətənmühari
bəsindəəldəetdiyiböyükQələbə
haqqındadanışaraqErmənistan
tərəfindən30iləyaxınişğalaltında
saxlanılantorpaqlarımızdabütün
maddimədənisərvətlərimizitalan
edildiyinibirdahadiqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovaqeydedibki,
artıqQarabağmünaqişəsitarixə

qovuşubvəhazırdaAzərbaycan
məcburiköçkünlərinözdoğma
yurdlarınaqayıtmasıüçünazad
edilmişəraziləriniminalardantə
mizləyir,sürətlibərpaişləriaparır.
Səmimiqəbulüçünminnətdar
lığınıifadəedənFransanınAzər
baycandakısəfiriZakariQrosölkə
sininAzərbaycanRespublikasıilə
münasibətlərininkişafınaböyük
önəmverdiyinibildirdi.
Regiondasülhvətəhlükəsizli
yintəminolunmasındandanışan
səfirZ.Qrosnəqliyyatvəkommu
nikasiyalayihələri,“ŞərqQərb”
nəqliyyatdəhlizininəhəmiyyətin
dəndanışıb.
Görüşdətərəfərimaraqlandı
randigərməsələlərbarəsindədə
fikirmübadiləsiaparıldı.

MilliMəclisinSədriSahibəQa
farovamartın15dəparlamentin
iclasındansonraaliqanunvericilik
orqanınınfəaliyyətiniişıqlandıran
medianümayəndələriiləgörüşdü.
ParlamentinSədrijurnalistlə
riNovruzBayramımünasibəti
ilətəbrikedərək,onlaragələçək
peşəkarfəaliyyətlərindəuğurlar
arzuladı.Parlamentmediamüna
sibətləribarədəfikirlərinibölüşən
SahibəQafarovaölkəmizinson
illərPrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyialtındaqazandığıuğur
larından,Vətənmüharibəsindəki
Zəfərindən,parlamentdəgələcək
dəgörüləcəkişlərdən,ölkərəhbər
liyitərəfindənmediayagöstərilən
diqqətdəndanışdı.
Görüşdəçıxışedən,parlament
dəakkreditəolunmuşjurnalistlər
MilliMəclisinSədriniNovruz
Bayramımünasibətiilətəbrikedə
rək,pandemiyadövründəonların
fəaliyyətiüçünyaradılmışşəraitə
görətəşəkküretdilər.Aliqanun
vericilikorqanınfəaliyyətini,
ölkəninictimaisiyasihəyatındakı
rolunuyüksəkqiymətləndirdilər,
parlamentinişininişıqlandırılma

sıbarədəfikirlərinibölüşüdülər.
MilliMəclisinSədrinə,deputatlara
gələcəkfəaliyyətlərindəuğurlar
arzuladılar.
SondaMilliMəclisinsədriSahi
bəQafarovamedianümayəndələri
iləbirlikdəxatirəfotosuçəkdirib.

MilliMəclisinSədriSahibəQa
farovamartın11dəQırğızRes
publikasınınAzərbaycandakıföv
qəladəvəsəlahiyyətlisəfiriKayrat
Osmonaliyevləgörüşdü.
QonağısalamlayanSpiker
SahibəQafarovadeyibki,ölkə
lərimizarasındaçoxəsrliktarixi
köklərəmalikdostluqvəqardaş
lıqəlaqələrimövcuddur.Gələnil
AzərbaycanvəQırğızıstanarasın
dadiplomatikmünasibətlərinqu
rulmasının30illiyitamamolacaq.
SpikerSahibəQafarovaqeyd
etdiki,AzərbaycanQırğızıstan
ikitərəfiəməkdaşlığıqarşılıq
lıfaydalıtərəfdaşlıqvədostluq
münasibətlərinəsöykənir,siyasi,
ticarətiqtisadi,humanitar,mə
dənivədigərsahələrdəuğurla
inkişafedir.O,əlaqələrininkişa
fındadövlətbaşçılarınınqarşılıqlı
səfərlərininrolunuxüsusivurğu
ladı.SahibəQafarovahəmçinin
bildirdiki,ölkələrimizbeynəlxalq
təşkilatlarçərçivəsindədəuğurla
əməkdaşlıqedirlər.O,TürkŞurası
çərçivəsindəmünasibətlərixüsusi
qeydetdi.
İkiölkəninparlamentləri
arasındamünasibətlərdəndanı
şanMilliMəclisinSədridiqqətə
çatdırdıki,AzərbaycanvəQırğı
zıstanarasındaəlaqələrininkişa
fındaqanunvericiorqanlarında
özünəməxsusroluvar.Parlament
lərimizhəmikitərəfi,həmdəçox
tərəfiformatdasıxəməkdaşlıq
əlaqələrinəmalikdirlər.
SpikerSahibəQafarovaAzər
baycanın2020ciildə44günlük
Vətənmüharibəsihaqqındageniş
məlumatverdi.
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RƏSMİ QƏBULLAR
ÖznövbəsindəGörüşdəQır
ğızRespublikasınınölkəmizdəki
səfiriKayratOsmonaliyevxalqla
rımızarasındazəngintarixəmalik
dostluqvəqardaşlıqmünasibətlə
rinivurğuluyaraq,ölkələrimizin
beynəlxalqtəşkilatlar,həmçinin,
BMT,ŞanxayƏməkdaşlıqTəş
kilatı,MDB,ATƏT,Qoşulma
maHərəkatıçərçivəsində,Türk
Şurasıməkanındasıxəməkdaşlıq
etdiklərinidiqqətəçatdırdı.Sə
firölkəsininAzərbaycanınərazi
bütövlüyünəhərzamandəstək
verdiyiniqeydetdi.

MilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovamartın10daölkəmizdə
səfərdəolanGürcüstanınədliyyə
naziriRatiBreqadzeiləgörüşdü.
SpikerAzərbaycanvəGür
cüstanarasındaçoxəsrliktarixə
əlaqələrdənsözaçaraq,müstəqil
likdövründəəlaqələrimizindaha
dainkişafetdiyidiqqətəçatdırdı.
Qeydetdiki,ölkələrimizbuil
diplomatikəlaqələrimizinyaran
masının30cuildönümünüqeyd
edəcəklər.MilliMəclisinSədridiq
qətəçatdırdıki,UluöndərHeydər
Əliyevtərəfindənəsasıqoyulmuş
budostluqmünasibətləribugün
cənabPrezidentİlhamƏliyevtə
rəfindənuğurladavametdirilir.
ÖtənillərərzindəAzərbaycanvə
Gürcüstanarasındaimzalanmış
sənədlərmüxtəlifsahələrdəəmək
daşlığımızüçünmöhkəmhüquqi
bazayaradır.Buhüquqibazanın
dahadagenişləndirilməsiüçün
dahagenişimkanlarvar.Bugün
ikiölkəninƏdliyyəNazirlikləri
arasındaimzalanmışmemoran
dumdaəməkdaşlığımızındahada
inkişafınatöhfədir.
Spikerhəmçininbildirdiki,
GürcüstanAzərbaycanınhəyata
keçirdiyinəhəngbeynəlxalqlayi
hələrinfəaliştirakçısıdır.
İkiölkəninparlamentmünasi
bətlərindənsözaçanSahibəQafa

rovaparlamentlərimizinhəmiki
tərəfi,həmdəçoxtərəfiformatda
sıxəməkdaşlığınıvurğuladı.
SöhbətzamanıMilliMəclisin
SədriAzərbaycanın2020ciildə44
günlükVətənmüharibəsi,hazırda
bölgədəquruculuqişləribarədə
nəlumatverdi.Spikerbildirdiki,
Ermənistanərazilərimiziişğalal
tındasaxladığımüddətdəoradakı
bütünmaddimədənisərvətləri
mizitalanedib,şəhərlərimizivə
kəndlərimizidağıdıb.Təsadüfi
deyilki,həminəraziləri21ciəs
rinXirosimasıadlandırırlar..
Səmimigörüşüçüntəşəkkürü
nübildirənGürcüstanınədliyyə
naziriRatiBreqadzeAzərbaycan
haqqındatəəssüratlarınıbölüşdü,
beləsəfərlərinqarşılıqlıtəcrübə
mübadiləsibaxımındanəhəmiyyə
tinivurğuladı.Qarşılıqlıəməkdaş
lığıninkişafındaparlamentlərin
rolunuxüsusiqeydedəngürcüs
tanlınazirparlamentlərarasındakı
sıxmünasibətlərinqurulmasına
görətəşəkkürünübildirdi.Nazir
GürcüstanınhərzamanAzərbay
canınərazibütövlüyünüdəstəklə
diyinidiqqətəçatdırdı.
SöhbətzamanıRatiBreqad
zeikiölkəningəncləriarasında
əlaqələrininkişafı,diasporların
fəaliyyətibarədəfikirlərinibölüş
dü,Azərbaycanasülhvəsabitlik
arzularınıifadəetdi.

Martın9daMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaBöyükBritani
yaBaşnazirininAzərbaycanüzrə
ticarətelçisiBaronessaEmmaNi
kolsoniləgörüşdü.Qonağısəmi
miyyətləsalamlayanSpikerSahibə
Qafarova,onunlaəvvəlkigörüşlə
riniməmnunluqlaxatırladı.
BuilAzərbaycanlaBöyük
Britaniyaarasındadiplomatikəla
qələrinqurulmasının30illiyinin
qeydolunduğunusöyləyənMilli
MəclisinSədriikiölkəarasında
münasibətlərindostluqvəstrate
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jitərəfdaşlıqxarakteridaşıdığını
bildirdi.
SahibəQafarovaölkələrimiz
arasındakıəlaqələrininkişafın
daparlamentlərinmüsbətrolunu
vurğulayaraq,qeydetdiki,aliqa
nunvericiorqanlarımızınüzvləri
arasındaxoşmünasibətlərmöv
cuddur.
BöyükBritaniyaBaşnaziri
ninAzərbaycanüzrəticarətelçisi
BaronessaEmmaNikolsondaöl
kələrimizarasındamünasibətlərin
yüksəksəviyyəsiniqeydedərək,
30ilərzindəikitərəfiəlaqələr
dəəldəolunmuşnailiyyətlərdən
danışdı.O,həmçinin,parlament
lərarasımünasibətlərindəuğurlu
inkişafındanrazılığınıbildiridi.
Görüşdə44günlükVətənmü
haribəsindəAzərbaycantorpaqla
rınınişğaldanazadolunmasından
sonraregiondayaranmışyeni
vəziyyət,azadolunmuşərazilə
rimizdəaparılangenişbərpavə
quruculuqişlərihaqqındadamə
lumatverildi.MilliMəclisinSədri
bildirdiki,hazırdaAzərbaycaniş
ğaldanazadolunmuşəraziləridə
özimkanlarıhesabınagenişmiq
yaslıinfrastrukturunyaradılması,
yenimüasiryollarınsalınması,
elektrikenerjisiilətəminatişləri
iləyanaşı,ərazilərinminalardan
təmizlənməsiistiqamətindədə
tədbirlərhəyatakeçirir.Buişlər
məcburiköçkünlərinözyurdyu
valarınatəhlükəsizşəkildəqayıt
masıüçünçoxvacibdir.
Görüşdəhəmçininölkələrimiz
arasındaiqtisadi,ticarət,təhsil,
mədəniyyətvədigərsahələrdə
əməkdaşlığıngenişləndirilməsinə
dairfikirmübadiləsiaparıldı.

Martın3dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanTacikistanRes
publikasıAliMəclisiMilliMəc
lisininsədriRüstəmEmoməliilə
görüşdü.

RƏSMİ QƏBULLAR

GörüşdəMilliMəclisinSədri
ikiölkənindiplomatikəlaqələ
rininqurulmasının30illikyubi
leyinintamamolduğunuqeyd
edərək,siyasi,iqtisadi,mədəni
humanitarsahələrdəmünasibətlə
rininkişafındandanışdı.
SahibəQafarovaölkələrimiz
vəxalqlarımızarasındaəlaqələrin
dərinləşməsindədövlətbaşçıla
rınınqarşılıqlısəfərlərininəhə
miyyətinivurğuladı,imzalanan
sənədlərinəhatədairəsininge
nişləndirilməsiüçündahaböyük
potensialınolduğunubildirdi.
MilliMəclisinSədriAzərbay
canlaTacikistanparlamentləri
arasındamövcudəməkdaşlıq
əlaqələribarədəfikirlərinibölü
şərə,qarşılıqlıparlamentlərarası
dostluqqruplarınınfəaliyyətini
xüsusiqeydetdi.
SahibəQafarovaAzərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisiilə
TacikistanAliMəclisininMil
liMəclisiarasındaimzalanacaq
əməkdaşlıqhaqqındaSazişinqar
şılıqlımünasibətlərimizininkişa
fınaxidmətedəcəyinəəminliyini
bildirdi.

GörüşdəSahibəQafarovaAzər
baycanın44günlükVətənmüha
ribəsindəqazandığımöhtəşəm
Zəfərbarədəgenişməlumatverdi.
Diqqətəçatdırdıki,2020ciildə
AzərbaycanAliBaşKomandan
cənabİlhamƏliyevinrəhbərliyivə
şanlıOrdumuzunşücaətisayəsin
dəErmənistanın30illikişğalına
sonqoyaraq20faizərazisiniişğal
danazadedib,bununladaərazi
bütövlüyünüvəBMTnin4qətna
məsininicrasınıözütəminedib.
Spikerişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəaparılanbərpavə
quruculuqişləribarədəqonağa
genişməlumatverdi.Bildirdiki,
münaqişəartıqkeçmişdəqalıb.
İndiölkəmizbölgədəuzunmüd
dətlisülhünvəsabitliyintəmin
olunmasındamaraqlıdırvəbu
istiqamətdəlazımiaddımlaratır.
MilliMəclisinSədriişğaldanazad
olunmuşərazilərdəhəyatakeçi
rilənlayihələrin,Zəngəzurdəhli
zininfəaliyyətəbaşlamasınınre
gionundahadainkişafınaxidmət
edəcəyinəəminliyiniifadəetdi.
GörüşdəTacikistanRespubli
kasıAliMəclisiMilliMəclisinin

sədriRüstəmEmoməliölkəmizə
səfərədəvətəgörə,spikerSahibə
Qafarovayatəşəkkürünübildirdi.
O,spikervəzifəsindəAzərbay
canailkrəsmisəfərinietdiyini
diqqətəçatdıraraq,Azərbaycanın
zənginparlamentarizmtarixiol
duğunuqeydetdi.Nəzərəçat
dırdıki,TacikistanAzərbaycanla
tarixivəmədəniortaqlığaəsasla
nanənənəvidostluqəlaqələrini
yüksəkqiymətləndirir.Azərbay
canTacikistanınxaricisiyasətində
mühümyertutur.Əlaqələrimiz
həmikitərəfi,həmdəçoxtərəfi
əsasda,həmçininbeynəlxalqtəş
kilatlardaəməkdaşlıqçərçivəsin
dəuğurlainkişafedir.
Sonragörüşdəölkələrara
sındaiqtisaditicari,nəqliyyat,
təhsilvəmədəniyyətsahələrində
əlaqələrədairməsələlərmüzakirə
olundu.
GörüşdənsonraAzərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisiilə
TacikistanAliMəclisininMilli
MəclisiarasındaƏməkdaşlıqhaq
qındaSazişimzalandı.
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HESABAT

Milli Məclisdə Nazirlər
Kabinetinin hesabatı dinlənildi
Milli Məclisin martın 15-də ke
çirilən plenar iclasında hökumətin
hesabatı dinlənildi. Sədr Sahibə
Qafarova iclası açaraq bildirdi ki,
bu gün yaz sessiyasının beşinci
iclasıdır və Konstitusiyaya uyğun
olaraq, Nazirlər Kabineti 2021-ci
ildəki fəaliyyətinə dair hesabat
verəcək.
Spiker qeyd etdi ki, təqdim
olunmuş sənədlə tanışlıq Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin müəyyən
etdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strate
giyasına uyğun olaraq ötən il iqti
sadiyyatın bütün sahələrində artım
dinamikasının qorunub saxlanma
sını təmin etdiyi qənaəti yaradır.
Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin
möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyya

tın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sek
torunun inkişafı, ölkəmizin dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqa
mətində nəzərdə tutulan tədbirlər
ardıcıl şəkildə həyata keçirilir.
Parlamentin spikeri onu da
vurğuladı ki, Nazirlər Kabinetinin
illik hesabatlarının Milli Məclisdə
dinlənilməsi parlamentlə hökumət
arasında təmasların artmasına,
sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinin
obyektiv araşdırılmasında və həl
lində deputatların iştirakına şərait
yaradır.
Sonra Azərbaycan Respub
likasının Baş naziri Əli Əsədov
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə
fəaliyyəti haqqında hesabatı təq
dim etdi. O, bildirdi ki, Hökumə
tin parlamentə hesabat verməsi
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təcrübəsi konstitusion norma kimi
müəyyən olunub. Belə bir hesa
batlılıq hər iki qurum arasında
konstruktiv və işgüzar əməkdaşlı
ğa töhfə verir, hökumətin gördüyü
işləri deputatlarla birlikdə təhlil
etməyə və qarşıda dayanan vəzi
fələri bir daha dəqiqləşdirməyə
şərait yaradır.
Baş nazir vurğuladı ki, ötən
illərdə olduğu kimi, 2021-ci ildə də
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçi
rilən məqsədyönlü siyasət nəti
cəsində ölkəmizdə sosial-iqtisadi
inkişaf dinamikası davam edib.
Rəqabət qabiliyyətli milli iqtisadiy
yatın formalaşdırılması, dayanıqlı
iqtisadi artımın sürətləndirilməsi,
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inkişafdanhərbirvətəndaşınbəh
rələnməsi,işğaldanazadolun
muşərazilərəəhalininqayıdışının
təminedilməsiməqsədiləölkə
Prezidentitərəfindən“Azərbaycan
2030:sosialiqtisadiinkişafadair
MilliPrioritetlər”intəsdiqedil
məsihaqqında2021ciil2fevral
tarixliSərəncamimzalanıb.Sərən
camınicrasınıntəminedilməsivə
“20222026cıillərdəsosialiqtisadi
inkişafStrategiyası”nınhazırlan
masıməqsədiləNazirlərKabineti
tərəfindən5MilliPrioritetiəhatə
edən10altİşçiQrupuyaradılıb.
ƏliƏsədovqeydetdiki,2021
ciildəmakroiqtisaditarazlığın
qorunmasıbaşlıcaprioritetolub.
Pandemiyanınyenidalğasınabax
mayaraq,çeviktədbirləringörül
məsi,peyvəndlənməprosesinin
artımıvəsosialtəcridməhdudiy
yətlərinintədricənyumşaldılması
nəticəsindəiqtisadifəallıqbərpa
edilib.Diqqətəçatdırıldıki,2021ci
ildəölkədəÜmumiDaxiliMəhsul
5,6faiz,sənayeistehsalı5,2faiz
artıb.Ocümlədən,artımtempi
qeyrineftsektoruüzrə7,2faiz,
qeyrineftsənayesiüzrə18,9faiz,
kəndtəsərrüfatıistehsalında3,4
faiztəşkiledib.

Ötəndövrdəxariciticarətdöv
riyyəsitəxminən35,6milyardABŞ
dollarınaçataraqmüsbətticarət
saldosu12,1milyardABŞdollarını
ötmüşdür.Vergivəgömrükdaxi
lolmalarıüzrəyığımlarproqnozdan
1,7milyardmanatdançoxolmuş
durki,buvəsaitdə2022ciilin
dövlətbüdcəsininsosialyönümlü
xərclərininartımınayönəldilmiş
dir.Ölkəninstratejivalyutaehti
yatları53,0milyardABŞdollarını
ötmüşdürvəxaricibirbaşadövlət
borcunu7dəfədənçoxüstələyir.
2021ciilinsonunaxaricibirba
şadövlətborcununməbləği7,4
milyardABŞdollarıolub.Dövlət
büdcəsiningəlirləri25,4milyard
manatproqnozaqarşı26,4milyard
manattəşkiledib.2021ciildədöv
lətmaliyyəsininidarəolunmasının
təkmilləşdirilməsi,dövlətborcunun
idarəolunması,həmçininşəfafı
ğınvəhesabatlılığınartırılması,icti
maiyyətinvəvətəndaşcəmiyyəti
institutlarınınbüdcəproseslərində
iştirakınıngenişləndirilməsiistiqa
mətindəmühümaddımlaratılıb.
Başnazironudabildirdiki,
2020ciildəCOVID19pandemi
yasıvəneftqiymətlərininkəskin
aşağıdüşməsifonundameyda

naçıxanəlavəxərcehtiyaclarının
qarşılanmasıvəkontrtsiklikfiskal
siyasətinhəyatakeçirilməsizəru
rətiyaranmışdırki,budabirçox
ölkələrdəolduğukimi,Azərbay
candadabüdcəqaydasınıntətbi
qininmüvəqqətiolaraqdayandı
rılmasınışərtləndirmişdir.Büdcə
qaydasınıntətbiqi2022ciilyanvar
1dənbərpaolunub.
Diqqətəçatdırıldıki,ötənil
dünyaərzaqqiymətlərininyük
səlməkdədavametməsiiləəksər
ölkələrdə,ocümlədənəsastica
rəttərəfdaşlarımızdainfyasiya
təzyiqləriyüksəlib.DünyaBan
kınınəmtəəbazarlarınadairson
məlumatlarınaəsasən2021ciildə
əvvəlkiilləmüqayisədəenerjiqiy
mətləri77faiz,qeyrienerjiqiymət
ləri20faizdənçoxartıb.
Natiqçıxışındasöylədiki,2021
ciildəinfyasiyanınxariciamilləri
əhəmiyyətlidərəcədəaktivləşibvə
Azərbaycandaxaricimənşəliər
zaqinfyasiyasınıntəsiriçoxolub.
Təsadüfideyildirki,2021ciildə
ölkəmizdəəvvəlkiilləmüqayisədə
ortaillikinfyasiya6,7faiz,12aylıq
infyasiyaisə12faiztəşkiledib.
Ümumiinfyasiyanın60faiziərzaq
infyasiyanınpayınadüşüb.Mə
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zənnəsabitliyiinfyasiyaidxalına
vəinfyasiyagözləntilərinəazaldıcı
təsirgöstərib.Antiinfyasiyasiyasə
tihazırdahökumətiniqtisadisiya
sətininmühümistiqamətlərindən
biridirvəəhalininsosialrifahına
infyasiyanıntəsirlərininminimal
laşdırılmasıməqsədidaşıyır.
Məruzədəqeydolunduki,ötən
ilərzindəkəndtəsərrüfatıməhsul
larıistehsalçılarınadövləttərəfin
dənmaliyyədəstəyiolaraqərzaq
təhlükəsizliyinintəminedilməsi
iləbağlıtədbirlərinmaliyyələş
dirilməsiüçün455milyonmanat
vəsaitsərfedilibki,buda2020ci
illəmüqayisədə13faizçoxdur.Sa
hibkarlığınİnkişafıFondutərəfin
dənveriləngüzəştlikreditlərin59
faiziaqrarsektorayönəldilib.
Hesabatilindəəhalinin,xüsu
silədəaztəminatlıvəsosialcəhət
dənhəssaskateqoriyalardanolan
vətəndaşlarınsosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsiməqsədiləödəni
lənsosialödənişlərin,ocümlədən
əməkpensiyalarının,sosialmüavi
nətlərinvətəqaüdlərinməbləğləri
ninartırılmasıiləbağlıbirsıramü
hümqərarlarqəbulolunub.2022ci
ilinəvvəlindənölkədəəməkhaqla
rındanövbətiartımlaredilib.
Xüsusiolaraqqeydedildiki,
AzərbaycanRespublikasınınərazi

bütövlüyü,müstəqilliyivəmüda
fiəsiiləəlaqədarəlilolmuşşəxslə
rə,şəhidailələrinə,həmçininsosial
cəhətdənhəssastəbəqədənolan
digərailələrə2021ciildə3000
dənartıqmənziltəqdimedilib.
Qaçqınvəməcburiköçkünlərin
sosialmüdafiəsiüçün2021ciilin
dövlətbüdcəsindən354milyon
manatvəsaitayrılıb.44günlük
Vətənmüharibəsindəşəhidolmuş
hərbiqulluqçularınailəüzvlərinə,
xəsarətalmışvəəlilolmuşhərbi
qulluqçularabütövlükdətəqribən
55milyonmanatdançoxsığorta
ödənişləriverilib.Eynizamanda,
2021ciildədəölkəmizinmüdafiə
qabiliyyətinin,hərbiqüdrətinin
artırılmasıistiqamətindəəməliad
dımlaratılıb.Yenisilahlar,texnika
laralınıb,ordununmadditexniki
bazasıdahadamöhkəmləndirilib.
Başnazirdiqqətəçatdıdrıki,
2021ciilərzindəAzərbaycanPre
zidentininSərəncamlarıiləregion
larınsosialiqtisadiinkişafıüçün
dövlətbüdcəsininvəPrezidentin
ehtiyatfondundankifayətqədər
vəsaitayrılıb.Dövlətbaşçısının
müvafiqfərmanınaəsasəniqtisadi
rayonlarınyenibölgüsütəsdiqlə
nibvəölkədəiqtisadirayonların
sayı14əçatdırılıb,ocümlədən
QarabağvəŞərqiZəngəzuriqti
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sadirayonlarıyaradılıb.İşğaldan
azadolunmuşərazilərinbərpasıvə
yenidənqurulmasıiləbağlıötən
ilindövlətbüdcəsindənayrılmış
2,2milyardmanatvəsaitdemək
olarki,tamistifadəolunub.Qeyd
edilibki,ötənilistifadəyəverilən
FüzuliBeynəlxalqHavaLimanı,
Zəfəryolu,hazırdainşasıaparı
lanZəngilanvəLaçınbeynəlxalq
havalimanlarıvədigərmühüm
avtomobil,dəmiryolvəsosial
infrastrukturlayihələribölgənin
inkişafınaəhəmiyyətlitəkanverir.
MüzəfərAliBaşKomandancənab
İlhamƏliyevinbilavasitətəşəb
büsüiləgündəməgələnZəngə
zurdəhlizininhesabatdövründə
gerçəkləşməsiüçünəməlitədbirlər
görülübvəhazırdadavametdiril
məkdədir.Ölkəbaşçısınınfərman
larıiləAğdamSənayeParkıvə
ŞərqiZəngəzuriqtisadirayonun
da“ArazVadisiİqtisadiZonası”
SənayeParkıyaradılıb.Erməni
qəsbkarlarınıntəcavüzünəticəsin
dəmülkiəhaliyə,dövlətəmlakına,
infrastrukturobyektlərinə,sahib
karlıqfəaliyyətisubyektlərinədəy
mişziyanınaradanqaldırılmasıilə
bağlıPrezidentintapşırıqlarının
yerinəyetirilməsiistiqamətində
təxirəsalınmaztədbirlərdavamet
dirilir.11rayonvəşəhərdəziyanın
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aradan qaldırılması üçün indi
yədək 124 milyon manatdan çox
vəsait xərclənib.
Əli Əsədov çıxışında 2022-ci
ildə Hökumətin qarşısında duran
əsas vəzifələr və nəzərdə tutulan
işlər barədə də qısa məlumat verdi.
Cari ildə hökumətin “2022-2026-cı
illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strate
giyası”ndan irəl i gələn əsas priori
tetlərdən danışdı. Bu prioritetlər
sırasında dayanıqlı inkişaf, iqtisa
diyyatın şaxələndirilməsi, onun
rəqabət qabiliyyətinin artırılması,
makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi
nin qorunması, fiskal dayanıqlığın
təmin edilməsi, xərclərin opti
mallaşdırılması, qənaət rejimində
istifadəsi, biznes mühitinin yaxşı
laşdırılması, struktur dəyişikliklə
rinin sürətləndirilməsi, antiinhisar
siyasətinin, daxili bazarda qiymət
manipulyasiyası üzərində nəzarə
tin gücləndirilməsi, qlobal ərzaq
bazarlarında bahalaşmanın ölkə
nin ərzaq təminatına mənfi təsi
rinin qarşısının alınması və ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatı, əhalinin
sosial müdafiəsinin gücləndiril
məsi və digər mühüm vəzifələrin
dayandığını qeyd etdi.
Ölkənin strateji əhəmiyyətli
mallarla təchizatının dayanıqlığını
təmin etmək, daxili bazarda həmin
mallar üzrə qısamüddətli kəskin
qiymət dəyişmələrinin qarşısını
almaq və ərzaq təhlükəsizliyinin
təmini istiqamətində tədbirlər
görülməsi məqsədilə Prezidentin
2021-ci il 7 oktyabr tarixli Fərmanı
ilə “Azərbaycan Respublikası Döv
lət Ehtiyatları Agentliyi” yaradılıb.
Baş nazir nəzərə çatdırdı ki,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
bərpa-quruculuq işlərinin həya
ta keçirilməsi, tarixi, mədəni irsin
bərpası, orada əhali üçün layiqli
həyat şəraitinin yaradılması, döv
lət başçısı tərəfindən Hökumət
qarşısında qoyulan əsas prioritet
lər sırasındadır. Bu il Şuşa şəhəri
nin 270 illiyi qeyd edilir və dövlət
başçısının 2022-ci ilin “Şuşa İli”

elan edilməsi haqqında Sərəncamı
na əsasən, Nazirlər Kabineti tərə
findən “Şuşa İli” ilə bağlı tədbirlər
planı hazırlanıb və təsdiq edilib.
Regionda baş verən son hadisə
lər, xüsusilə də Ukraynadakı hadi
sələrin ölkəmizə mümkün təsirləri
ilə bağlı fikirlərini səsləndirən
Baş nazir Ukraynada yaşayan və
işləyən soydaşlarımızın təxliyəsi
məsələsinə də toxundu. Qeyd etdi
ki, Prezidentin tapşırığına əsasən,
bu prosesə bütün aidiyyəti qurum
lar cəlb olunub və soydaşlarımızın
təxliyəsi, həmçinin təhlükəsizliyi
nin təmin olunması istiqamətində
təxirəsalınmaz tədbirlər görülür.
Qeyd edildi ki, qonşu ölkələrin
maliyyə-bank sistemlərinin üzləş
diyi təzyiqlər Azərbaycana təsir
etməyib. Çünki bizim maliyyə sis
temimiz stabildir, milli valyutamız
dayanıqlıdır. Valyuta ehtiyatları
mız kifayət qədərdir.
Əli Əsədov bildirdi ki, Mil
li Məclis tərəfindən qəbul edilən
qanunlar sosial-iqtisadi və insti
tusional inkişafın hüquqi bazası
nı təmin edir. O, qanunvericilik
bazasının müasir çağırışlar fonun

da təkmilləşdirilməsinin əhəmiy
yətini qeyd edərək, bu istiqamətdə
Hökumətlə Milli Məclis arasında
əməkdaşlığın daha da gücləndiril
məsinin vacibliyini söylədi.
İclasda parlamentin İqtisa
di siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili
bildirdi ki, təqdim olunmuş hesa
bat struktur və məzmun baxımın
dan əhatəli və inklüzivdir. Sənəd
dövlət başçısı tərəfindən hökumət
qarşısında qoyulmuş vəzifələrin
yerinə yetirilməsi səviyyəsinin
ölçülməsi üçün ətrafl ı məlumatlar
la təchiz olunub. Hesabatda Milli
Məclisin deputatlarının təklif və
tövsiyələrinin icrasına da geniş yer
ayrılıb.
Hesabata münasibət bildirən
millət vəkilləri sənədin yüksək sə
viyyəli, əhatəli hazırlandığını, hö
kumətin fəaliyyət istiqamətlərinin
reallıqlara uyğun əks olunduğu
barədə fikirlərini açıqladılar.
Baş nazir Əli Əsədov deputatlar
tərəfindən qaldırılan bəzi məsələ
lərə münasibət bildirdikdən sonra
hesabat səsə qoyularaq nəzərə
alındı.
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Hesablama Palatasının 2021-ci il üzrə
hesabatı Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu

Aprelin 26-da Milli Məclisin növ
bəti iclası keçirildi. İclası açan Milli
Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azər
baycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şə
hərində keçirilən  Dünya Azərbaycan
lılarının V Qurultayı  barədə söz açdı.  
Sədr bildirdi ki, Qurultayın 44 günlük
Vətən müharibəsinin  son döyüşlərinin  
baş verdiyi bu şəhərdə keçirilməsinin
və “Zəfər qurultayı” adı daşımasının
dərin rəmzi mənaları var. Qurultay
Azərbaycan Respublikasının Cənu
bi Qafqazın lider dövləti olduğunu,
Azərbaycan xalqının öz sözünü qəbul
etdirə bilən mütəşəkkil bir qüvvə kimi
formalaşdığını və daim öz dövlətini
dəstəklədiyini  nümayiş etdirdi. Bu
gün Azərbaycan bölgənin geosiyasi
və geoiqtisadi mənzərəsini müəyyən
edən güc mərkəzi kimi dünyanın diq
qətini özünə cəlb edir.
Sahibə Qafarova bildirdi ki, Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin qurultaydakı
nitqi hər bir azərbaycanlı, bizim hər bi
rimiz üçün proqram xarakteri daşıyır.
Möhtərəm Prezident müzəffər xalqın
rəhbəri, qalib dövlətin başçısı kimi bir

daha  bəyan etdi: “Biz faşizmi məhv
etdik. Biz Cənubi Qafqazı faşizmdən
xilas etdik...
Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaq
da möhkəm dayanmışıq və heç kim
heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə
bilməz”.
Sahibə Qafarova deputatlara Milli
Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin in
kişafı baxımından vacib olan səfər və
görüşlər barədə qısa məlumat verərək,
aprelin 19-da və 20-də onun rəhbərliyi
lə Milli Məclisin nümayəndə heyətinin
Gürcüstanda rəsmi səfər zamanı keçi
rilən görüşlərdən söz açdı.
Azərbaycan parlamentinin sədri
aprelin 20-də ölkəmizdə rəsmi səfərdə
olan Qırğız Respublikasının Prezidenti
cənab Sadır Japarovla görüşündən də
danışdı. İki ölkənin dövlət başçılarının
imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq haqqın
da Bəyannamənin, Dövlətlərarası Şu
ranın yaradılması haqqında Memoran
dumun və digər sənədlərin əhəmiyyəti
vurğuladı.
Cari məsələlərdən sonra gündəli
yin birinci məsələsi olan Hesablama
Palatasının illik hesabatından danışan
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Spiker bildirdi ki, illik hesabatlarının
Milli Məclisdə dinlənilməsi parlament
nəzarətinin ən mühüm istiqamətlə
rindən biri olaraq dövlət vəsaitinin,
xüsusən dövlət büdcəsinin formalaşdı
rılması və xərclənməsi üzərində maliy
yə nəzarətinin səmərəliliyini təmin et
məyə yönəlib.  Hesabat Milli Məclisin
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin iclasında geniş müzakirə
edilib. Komitə iclasına parlamentdə
təmsil olunan bütün siyasi partiyaların
nümayəndələri dəvət olunublar.
İclasda Hesablama Palatasının
sədri Vüqar Gülməmmədov Palatanın
2021-ci il üzrə hesabatını təqdim etdi.
Qeyd olundu ki, Hesablama Palatası
nın 20 illiyinə təsadüf edən bu hesabat
“Hesablama Palatası haqqında” qanu
nun tələbləri və beynəlxalq miqyasda
qabaqcıl təcrübələrə uyğun hazırlanıb.
Palatanın  2021-ci il üzrə fəaliyyəti
nin hesabatı Strateji Planda nəzərdə
tutulmuş 2 yekun və 9 aralıq nəticə
üzərində qurulub. Planın əsas məqsə
di Hesablama Palatasının dövlətimiz,
ölkəmiz və vətəndaşlarımız üçün
güvənilən və etibarlı ali audit orqanına
çevrilməsidir. Hesabatda ilk dəfə ola
raq auditlərin dəyəri, dəyər zənciri ba
rədə məlumat verilməklə, Hesablama
Palatasının həyata keçirdiyi auditlərin
təsirlərinin ölçülməsi aparılıb.
Hesabatda əvvəlki illərdə nəzarət
obyekti olmuş qurumlarda yenidən
nəzarət tədbirinin keçirilməsi zamanı
təkrarlanan, eyni zamanda qabaqla
yıcı tədbirlərin görülməsi ilə aradan
qaldırılmış nöqsanlar barədə, habelə
nəzarət obyektinin adları göstərilmək
lə audit təsirinin məqbul və kafi olması
ilə bağlı məlumatlar verilib. Sənədə
dövlət maliyyəsində izlənmiş müsbət
meyillər barədə də məlumatlar daxil
edilib.
Diqqətə çatdırıldı ki, Milli Məclis
və Hesablama Palatası arasında əlaqə
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lərin SWOT analizini özündə ehtiva
edən sənəd hazırlanıb. Bu məqsədlə
ali audit orqanları və parlament ara
sında əməkdaşlıq üzrə təkmil təcrübə
araşdırılıb, beynəlxalq təcrübədə tətbiq
olunan alətlərdən istifadə edilməklə
əməkdaşlığın güclü və zəif tərəfləri
tədqiq edilib. Hesabat ilində nəzarət
tədbirlərinin nəticələri üzrə dövlət
vəsaitinin idarə olunması məsələlərini
tənzimləyən hüquqi aktların  təkmil
ləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət
davam etdirilib. Nəzarət tədbirlərinin
nəticələri üzrə aşkarlanmış nöqsanlar
və onların formalaşmasına səbəb olan
faktorlar təhlil edilməklə 8 tövsiyə
hazırlanaraq Milli Məclisə və Nazirlər
Kabinetinə təqdim edilib.
Nəzərə çatdırıldı ki, ötən il “He
sablama Palatası haqqında” Qanuna
uyğun olaraq hər 3 nəzarət tədbiri
forması tətbiq olunub və 42 audit, 2
monitorinq, 2 analitik fəaliyyət həya
ta keçirilib. Palata tərəfindən kənar
dövlət maliyyə nəzarət tədbirləri
keçirilərkən dövlət investisiyalarına,
dövlət satınalmalarına, maliyyə hesa
batlarına, dövlət proqramlarına,  real
sektorda nəqliyyat və yol infrastruktu
runa, “COVİD-19”a ayrılmış vəsaitlə
rə, məcburi köçkünlərin və müharibə
iştirakçılarının şəraitinin yaxşılaşdırıl
ması ilə bağlı sahələrə daha çox diqqət
ayrılıb.
Bildirildi ki, hesabat ilində Hesabla
ma Palatası tərəfindən 4 səmərəlilik, 11
maliyyə və 27 uyğunluq auditi həyata
keçirilib. Səmərəlilik auditi ilə bağlı
qeyd olunub ki, ötən il kənd təsərrüfa
tının rəqabətqabiliyyətliliyinin güclən
dirilməsinə dair layihə, daşınmaz tarix
və mədəniyyət abidələrinin bərpası
və qorunmasına dair dövlət proqramı,
meşələrin idarəedilməsi fəaliyyəti, təh
sil sisteminin informasiyalaşdırılması
prosesinin auditi həyata keçirilib, layi
hə, dövlət proqramı, eləcə də fəaliyyət
üzrə nəticəliliyin tam təmin edilmədiyi
aşkar olunub.  Maliyyə hesabatlarının
düzgün tərtib edilməsi, nöqsanların
ümumi sayının azaldığını göstərir.
Vüqar Gülməmmədov bildirdi ki,
aparılmış nəzarət tədbirləri nəticə

sində aşkar edilmiş maliyyə pozun
tularının məbləğinin 80,1 mln. manat
olduğu müəyyən edilib. Ümumilikdə,
2021-ci ildə aparılmış nəzarət tədbir
ləri ilə aşkar edilmiş pozuntu məblə
ğinin cəmi 35,7 mln. manatı üzrə pul
və natura ifadəsində bərpası ilə bağlı
tədbirlər müəyyən olunub. Həmin
məbləğin 30,8 mln. manatının hesabat
ilində bərpası təmin edilib, qalan 4,9
mln. manatının bərpası ilə bağlı həyata
keçiriləcək tədbirlər cari ildə diqqətdə
saxlanılmaqla məlumatlar növbəti he
sabata daxil ediləcəkdir.
Qeyd olundu ki, digər maliyyə
pozuntuları Vahid Büdcə Təsnifa
tı ilə müəyyən edilmiş istiqamətlərə
əməl edilməməsidir. Hesabat ilində
bu istiqamət üzrə maliyyə pozuntula
rı 9  obyekt üzrə qeydə alınmaqla 3,5
mln. manatı əhatə edib. Ümumilikdə
nəzarət tədbirləri keçirilmiş  qurumlar
tərəfindən hesabat ilində pul, əvəz
ləşmə və natura formasında olmaqla
32,0 mln. manat məbləğində vəsaitin
bərpası, hüquq-mühafizə orqanlarına
göndərilmiş materiallar üzrə dövlətə
dəymiş ziyanla bağlı 2,2 mln. manatın
ödənilməsi təmin edilib.
Palata sədri nəərə çatdırdı ki, ali
audit orqanları dünya təcrübəsində
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsin
də xüsusi rola malik orqanlardır və
Hesablama Palatası bu istiqamətdə
fəaliyyətini hesabat ilində də davam
etdirib.  2021-ci ilin İş planı ilə apa
rılmış auditlərdən 2-si üzrə material
lar prokurorluq orqanlarına təqdim
edilib.
Bildirildi ki, Palata vətəndaş
məmnunluğunu təmin etməyi daim
diqqətdə saxlayıb.  2021-ci ildə vətən
daşlar tərəfindən 279 müraciət daxil
olub. Müraciətlərin 46,2%-i vətən
daşların çalışdıqları və ya vaxtı ilə
çalışdıqları idarə və müəssisələrdə
hüquqlarının pozulması, nəzarət təd
birlərinin keçirilməsi ilə bağlı olub.
Qeyd olunub ki, maraqlı tərəflərlə
əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi məq
sədilə Kommunikasiya Strategiyası
qəbul edilib, habelə ictimaiyyətdə
məlumatlılığı artırmaq üçün tərtib

olunan rəylər, fəaliyyət hesabatı və
keçirilən nəzarət tədbirləri mətbuat
da işıqlandırılıb.
Vüqar Gülməmmədov cari il
də qarşıda duran vəzifələrdən də
danışdı. Bildirdi ki, ilk olaraq işğal
dan azad edilmiş ərazilərin yenidən
qurulması və bərpası işlərinə dövlət
tərəfindən dəstək tədbirlərinin ma
liyyə təminatının icraçı qurumlar tə
rəfindən istifadəsi ilə bağlı auditlərin
keçirilməsi planlaşdırılır. Həmçinin,
dövlət proqramlarının nəticəliyinin
qiymətləndirilməsi ilə yanaşı, səmə
rəlilik auditlərinin sayının artırılması
və əhatəliliyinin genişləndirilməsi
də nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı,
Palatanın fəaliyyətinin effektivliyini
yüksəltmək üçün metodoloji bazanın
təkmilləşdirilməsi, rəqəmsallaşdırma
meyillərinin yüksəldilməsi, icra və
qanunvericilik hakimiyyəti orqanları
ilə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün
bir sıra tədbirlər həyata keçiriləcək.
Sonra Milli Məclisin İqtisadi siya
sət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin
sədri Tahir Mirkişili Hesablama Pa
latasının hesabatı ilə bağlı komitənin
rəyini səsləndirdi. Bildirdi ki, təqdim
edilən Hesabat 2021-ci ildə Hesab
lama Palatasının iş planı ilə nəzərdə
tutulmuş və həyata keçirilmiş kənar
dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri,
büdcə qanunvericiliyinin tələb etdiyi
fəaliyyət, həmçinin palatanın hesabat
ilində cari fəaliyyəti ilə bağlı digər
məlumatları özündə əks etdirir.
Təqdim edilmiş hesabat verilən
təklif və tövsiyələrlə birlikdə ümumi
olaraq məqbul hesab edildi.
Komitə sədrləri Qənirə Paşayeva,
Siyavuş Novruzov, deputatlardan
Qüdrət Həsənquliyev, Rəşad Mah
mudov, Əli Məsimli, Musa Qasımlı,
Soltan Məmmədov, Vahid Əhmədov,
Naqif Həmzəyev, Vüqar Bayramov
hesabatla bağlı qeyd və təkliflərini
bildirdilər. Hesablama Palatasının
sədri Vüqar Gülməmmədov səslən
dirilən fikirlərə münasibət bildirərək
sualları cavablandırdı.
Hesablama Palatasının 2021-ci il
üzrə hesabatı nəzərə alındı.
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Parlamentdə Ombudsmanın
illik məruzəsi qəbul olundu
Martın 4-də Milli Məclisin Spi
keri Sahibə Qafarovanın sədrliyi
ilə parlamentin növbəti plenar
iclası keçirildi.   
İclasda qanunvericiliyə uy
ğun olaraq, İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilin (ombudsmanın) illik
məruzəsi dinlənildi. Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqla
rı üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva
Azərbaycan Respublikasında insan
hüquqlarının qorunması haqqında
2021-ci il üzrə məruzəni təqdim
etdi.
Hesabatda ötən müddət ərzin
də ölkəmizdə insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının daha
səmərəli müdafiəsi istiqamətində
mühüm addımlar atıldığı qeyd
olundu. Bildirildi ki, Müzəffər Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi altında
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
minatəmizləmə işlərinin aparıl
ması, müasir tələblərə cavab verən
çoxşaxəli infrastrukturun qurul
ması, tarixi, dini və mədəni abidə

lərin bərpası, dağıdılmış yaşayış
məntəqələrinin müasir tələblər
səviyyəsində yenidən qurulması,
Zəfər Yolunun və Füzuli Beynəl
xalq Hava Limanının istifadəyə
verilməsi, Zəngəzur dəhlizinin
təməlinin qoyulması və bir çox
digər mühüm layihələrin həyata
keçirilməsi Böyük qayıdışın tə
min olunması ilə yanaşı, öz doğ
ma  ocaqlarına qayıdacaq keçmiş
məcburi köçkünlərin uzun illərdir
pozulmuş hüquqlarının bərpasın
da xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Beynəlxalq hüquqla tanınan ərazi
bütövlüyünü təmin edən ölkəmiz
istər regional, istərsə də beynəlxalq
səviyyədə sülh və sabitliyin qoru
nub saxlanmasına, insan hüquqla
rının inkişafına böyük töhfə verib.
Qeyd edildi ki, koronavirus
pandemiyasına qarşı mübarizə
çərçivəsində iqtisadi, sosial sahə
lərdə cavab tədbirləri müalicə və
vaksinasiyanın hər kəsə əlçatan
olması infeksiyanın yayılmasının
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qarşısının alınmasına, pandemiya
ilə bağlı tətbiq olunan məhdudiy
yətlərin yumşaldılmasına, insan
sağlamlığının daha eff ektiv müha
fizəsinə imkan yaradıb. Əmək haq
larının, pensiya və müavinətlərin,
təqaüd və digər sosial ödənişlərin
artırılması, aztəminatlı ailələrin və
əhalinin həssas qruplarının sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi, şə
hid ailələri və müharibə əlillərinin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşı
laşdırılması üzrə tədbirlər həyata
keçirilib.
Hesabatda ötən dövrdə Om
budsmanın ünvanına ümumilik
də 271442, 2021-ci ildə isə 31092
müraciətin daxil olduğu, bunun
2020-ci illə müqayisədə 13  faiz  
çoxluğu vurğulandı. Bildirildi ki,
bu müraciətlərə müəyyən edilmiş
qaydada baxılıb, ərizəçilərə insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
ilə bağlı lazımi məsləhətlər verilib.
Nəzərə çatdırıldı ki, əhalinin
həssas qruplarının, o cümlədən
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şəhid ailələrinin, müharibə vete
ranlarının, ahılların, pensiya yaşına
çatmaqda olan vətəndaşların, aztə
minatlı və çoxuşaqlı ailələrin rifah
halı, məşğulluq vəziyyəti və işsizlik
hallarının həlli istiqamətində zəruri
tədbirlər həyata keçirilib. Ermə
nistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın yaşayış məntəqələri
nin raket atəşinə tutulması nəticə
sində şəhid olan mülki şəxslərin
ailə üzvlərinin, evləri dağıdılmış
vətəndaşların müraciətlərinə də
xüsusi həssaslıqla yanaşılıb, məsə
lələrin həlli üzrə müvafiq tədbirlər
görülüb. Koronavirus pandemi
yası şəraitində əmək hüquqlarının
müdafiəsinin, insanların işlə təmin
olunmasının xüsusi əhəmiyyət
kəsb etdiyini deyən ombudsman,
aztəminatlı ailələrin gəlir əldə
etməsi məqsədi ilə şəxsi təsərrüfat
ların yaradılmasına, kiçik biznesin
qurulmasına dəstək verilməsi üzrə
tədbirlərin, özünüməşğulluğun
genişləndirilməsinin bu ailələrin
yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasında,
dövlətin sosial yardımından asılı
lığın getdikcə aradan qaldırılma
sında vacibliyini qeyd etdi. İnsan
hüquqlarının daha səmərəli təmin
edilməsi məqsədilə əhalinin hüquqi
maarifləndirilməsinə, qanunverici
liyin təkmilləşdirilməsinə, vətəndaş

cəmiyyəti institutları və beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığa böyük
önəm verildiyi ifadə olundu.
Qeyd edildi ki, beynəlxalq
səfərlər çərçivəsində keçirilən gö
rüşlərdə ölkəmizdə insan hüquq
larının müdafiəsi sahəsində dövlət
tərəfindən həyata keçirilən tədbir
lər, 44 günlük Vətən müharibəsi
dövründə Ermənistanın törətdiyi
cinayətlər beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırıldı. Eyni zaman
da, müxtəlif vaxtlarda ölkəmizdə
səfərdə olan İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Ombudsmanlar Asso
siasiyasının, Türkiyə İnsan Hüquq
ları və Bərabərlik Qurumunun nü
mayəndə heyətləri işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə Ermənista
nın raket hücumlarına məruz qal
mış mülki yaşayış məntəqələrində
faktaraşdırıcı missiyalar həyata
keçirib, toplanmış faktlar əsasın
da hazırlanan hesabatlar müvafiq
beynəlxalq təşkilatlara göndərilib.
Vətən müharibəsi dövründən baş
layaraq ümumilikdə 14 hesabat, 21
bəyanat, 23 müraciət, 150-yə yaxın
mətbuat açıqlaması, 2 video-çarx
hazırlanaraq beynəlxalq təşkilat
lara göndərilib, təsisatın sosial
hesablarından yayımlanıb.
Sonra çıxış edən parlamentin
İnsan hüquqları komitəsinin sədri

Zahid Oruc cari ildə yaradılması
nın 20-ci ildönümünü qeyd edəcək
Ombudsman təsisatının mühüm
ictimai status qazandığını, dövlət
və vətəndaşlar arasında etibar
lı instituta çevrildiyini söylədi.
Qeyd edildi ki, məruzədə yüzlərlə
insanın şəxsi və onlayn platfor
ma üzərindən qəbulu, 31 mindən
artıq vətəndaşın müraciətlərinə
baxılması və müvafiq tədbirlərin
görülməsi, 184 dəfə cəzaçəkmə
müəssisələrinə baş çəkilməsi fakt
ları göstərilib.
Komitə sədri məruzənin bey
nəlxalq əməkdaşlıqla bağlı hissə
sində müharibə və post-müharibə
dövründə Ermənistan tərəfindən
insan haqlarının, beynəlxalq hu
manitar hüququn norma və prin
siplərinin pozulması faktlarının
müəyyən edilməsi ilə bağlı həyata
keçirilmiş tədbirləri  təqdirəlayiq
hesab edib.
İclasda İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilin məruzəsi ətrafında
geniş müzakirələr aparıldı. Millət
vəkilləri məruzə ilə bağlı fikirlərini
səsləndirdilər, sual və təklifl ərini
bildirdilər.
Müzakirələrin sonunda Azər
baycan Respublikasının insan
hüquqları üzrə müvəkkilinin illik
məruzəsi nəzərə alındı.
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Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati
nəzarəti həyata keçirən orqanın illik
məruzəsi müsbət qiymətləndirildi
Milli Məclisin Spiker Sahibə
Qafarovanın sədrliyi ilə aprelin
5-də  keçirilən yaz sessiyasının  
növbəti iclasında Bələdiyyələ
rin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti
həyata keçirən orqanın illik məru
zəsi dinlənildi.  Hesabatı ədliyyə
nazirinin müavini Vilayət Zahirov
təqdim etdi.
Nazir müavini çıxışında bildirdi
ki, Ümummilli lider Heydər Əliye
vin qurub yaratdığı müasir Azər
baycan dövləti 2021-ci ildə də ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edib.
Çıxışçı işğaldan azad olunmuş
torpaqlarda aparılan nəhəng bər
pa-quruculuq işlərində söz açdı,
doğma torpaqlarmızda Prezident
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsləri ilə
həyata keçirilən genişmiqyaslı ye
nidənqurma işləri barədə danışdı.
Nəzərə çatdırıldı ki, Ermənistanın
işğal dövründə torpaqlarımızda

törətdiyi vəhşiliklər barədə  Ədliy
yə Nazirliyi tərəfindən davamlı iş
aparılıb. Belə ki, 2021-ci ildə xarici
dövlətlərin ədliyyə nazirlərinə,
prokurorlarına və hakimlərinə,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara,
o cümlədən BMT-nin və Avropa
Şurasının rəsmilərinə, Beynəlxalq
Qırmızı Xaç Komitəsinin preziden
tinə, Beynəlxalq Antikorrupsiya
Orqanları Assosiasiyasına, Dünya
Bankına və digər qurumlara 70dən çox məktub göndərilib.
Məruzədə bildirildi ki, postkonflikt dövründə həyata keçirilən
ardıcıl tədbirlərdə Azərbaycan
bələdiyyələri də yaxından iştirak
ediblər, Vətən uğrunda canını fə
da etmiş şəhidlərimizin ailələrinə
və müharibə iştirakçılarına diq
qət və qayğı göstərilməsi, onların
problemlərinin həlli istiqamətində
məqsədyönlü işlər görülüb.
Vilayət Zahirov dedi ki, 2021ci ildə respublikamızda aparılan
hərtərəfli islahatlar çərçivəsində
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bələdiyyələrin fəaliyyətinin tək
milləşdirilməsi üzrə işlər görül
dü, onların maliyyə vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə dövlət
dəstəyi göstərildi.
Diqqətə çatdırıldı ki, ötən il
80359, o cümlədən Naxçıvan Mux
tar Respublikasının Ədliyyə Nazir
liyində 3116 bələdiyyə aktı hüquqi
ekspertizadan keçirilib, nəticədə
76720 (95,5%) akt qanunvericiliyə
uyğun hesab edilib. Habelə bələ
diyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı 4092
müraciətə baxılıb. Ümumilikdə
həm aktlar, həm də müraciətlər
üzrə inzibati nəzarət icraatı za
manı qanunvericiliyin tələblərinə
zidd olan 3286 aktla bağlı bələdiy
yələrə təkliflər verilib, onlardan
2232-si ləğv edilib, 732-si dəyişdiri
lib, təmin olunmayan 19 təklif üzrə
məhkəmələrdə iddia qaldırılıb.
Ədliyyə Nazirliyinin təklifləri və
ya məhkəmə iddiaları əsasında
bütövlükdə 9.096 ha torpaq sahə
sinin, o cümlədən 6.848 ha örüş
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sahəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə
və ya sahibliyinə qaytarılması tə
min edilib.
Bildirildi ki, dövlət başçısı
nın tapşırıqlarına uyğun olaraq,
vətəndaş müraciətlərinə xüsusi
qayğı və həssaslıqla yanaşılması
nəticəsində baxılmış müraciətlərin
294-ü, o cümlədən, xüsusi nəzarət
də saxlanılan şəhid ailə üzvlərinin,
müharibə iştirakçılarının müraciət
lərindən 96-sı təmin edilib.
Məruzədə qeyd olundu ki, 2021ci ildə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
549-cu maddəsinə əsasən bələdiy
yələrin 75 vəzifəli şəxsi inzibati
məsuliyyətə cəlb edilib. İnzibati nə
zarət icraatı qaydasında aparılmış
araşdırmalar zamanı 27 halda ciddi
qanun pozuntuları aşkar edilərək,
toplanmış sənədlər hüquqi qiymət
verilməsi üçün aidiyyəti üzrə istin
taq orqanlarına göndərilib. Həmin
materiallardan 15-i üzrə cinayət işi
başlanılıb.
Bununla yanaşı, 2021-ci ildə yerli
büdcənin əsas formalaşma mənbə
lərindən olan yerli vergi və ödə
nişlərin hesablanması, ödənilməsi
sahəsində problemlərin aradan
qaldırılması da diqqət mərkəzin
də saxlanılıb. İl ərzində uçotdan

kənarda qalan vergitutma obyekt
lərinin qeydiyyata alınması nəticə
sində bələdiyyə büdcələrinə yalnız
torpaq və əmlak vergisindən 2020-ci
illə müqayisədə təxminən 3,5 mil
yon manat çox vəsait daxil olub. O
cümlədən, Bakı şəhərində fəaliyyət
göstərən bələdiyyələr üzrə bu artım
təxminən 2,5 milyon manat təşkil
edib. Həmçinin torpaq icarə haqla
rından əvvəlki illər üzrə yaranmış
debitor borcların təqribən 2 milyon
manatdan çox hissəsinin yerli büd
cələrə ödənilməsi təmin edilib.
Ümumilikdə, 2021-ci il ərzində
həyata keçirilən tədbirlər ölkəmiz
də bələdiyyələrin fəaliyyətinin tək
milləşdirilməsinə, yerli özünüida
rəetmə orqanı kimi nüfuzunun
artırılmasına, o cümlədən bələdiy
yələrin maliyyə vəziyyətinin yaxşı
laşdırılmasına yönəlib.
Sonra iclasda Milli Məclisin Re
gional məsələlər komitəsinin sədri
Siyavuş Novruzov çıxış edərək
məruzə ilə bağlı komitənin rəyini
səsləndirdi. Məruzədə həm bələ
diyyələrin fəaliyyətinə inzibati nə
zarət üzrə, həm də onların fəaliyyə
tinin təşkilinə kömək və metodoloji
yardım üzrə ötən il ərzində həyata
keçirilən məqsədyönlü işlər barə

sində əhatəli məlumatlar verildiyi
bildirildi.
Bildirildi ki, 2021-ci ildə bə
lədiyyələrlə iş sahəsində bir çox
istiqamətlərdə müsbət irəliləyişlər
müşahidə olunur.  
Komitə sədri ötən il ərzində və
təndaşların müraciətlərinə xüsusi
qayğı və həssaslıqla yanaşıldığını,
şəhid ailələrinin, müharibə iştirak
çılarının müraciətlərinə diqqətin
daha da artırıldığını əhəmiyyətli
hesab edtdi.  Çıxışının sonunda
komitə sədri  qeyd etdi ki, 2021-ci
ildə Avropa Şurası Yerli və Re
gional Hakimiyyətlər Konqresinin
ölkəmizdə “Yerli özünüidarəetmə
haqqında Avropa Xartiyası”nda
müəyyən edilmiş öhdəlik və vəzifə
lərin icra vəziyyəti ilə bağlı növbəti
monitorinq prosesində Ədliyyə Na
zirliyinin  yaxından iştirak edib.
Məruzə ətrafında aparılan mü
zakirələrdə millət  vəkilləri çıxış
edərək bələdiyyələrin fəaliyyətinə
inzibati nəzarəti həyata keçirən
orqanın 2021-ci ildə gördüyü işləri
müsbət qiymətləndirdilər.
Müzakirələrin yekununda Bə
lədiyyələrin fəaliyyətinə inzibati
nəzarəti həyata keçirən orqanın illik
məruzəsi nəzərə alındı.
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Milli Məclisdə TÜRKPA
komissiyasının 9-cu iclası keçirildi

TÜRKPA-nın aprelin 21 və 22- 
də Milli Məclisdə keçirilən təd
birləri ilk olaraq qurumun Sosial,
mədəni və humanitar məsələlər
komissiyasının “Əhalinin sosial
cəhətdən həssas qruplarının sahib
karlıq fəaliyyətinə həvəsləndiril
məsi: reallıqlar və perspektivlər”
mövzusunda seminarı ilə başlan
dı. Tədbirə Milli Məclisin İqtisa
di siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili
moderatorluq etdi.
Seminarda pandemiyadan son
ra TÜRKPA-nın ilk canlı iclasına
ev sahibliyi edən Azərbaycan par
lamentinin dost və qardaş ölkələr
arasında qanunvericilik sahəsində
əməkdaşlığın və parlamentlərara
sı peşəkar münasibətlərin inkişaf
etdirilməsinə xüsusi önəm verdiyi
vurğulandı, dünyada texnologiya
ların inkişaf etməsi, əmək məhsul

darlığına yaranan tələblər konteks
tində əhalinin həssas qruplarının
qorunması, işsizliyin azaldılması,
yoxsulluğa qarşı mübarizənin
vacibliyindən danışıldı. Bu kon
tekstdə Azərbaycanda aparılan
sosial siyasətin əsas istiqamətləri,
onun qanunverici bazası, sosial
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,
təşviqi mexanizmlərinin yaradıl
ması, ünvanlı dövlət sosial yardım
və özünüməşğulluq proqramları
çərçivəsində görülən işlərdən  söh
bət  açıldı.
Azərbaycanın Birinci vitse-pre
zidenti Mehriban xanım Əliyeva
nın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda
sosial cəhətdən həssas qruplara
xüsusi qayğının göstərilməsi, on
ların əmək, məşğulluq və yaradıcı
potensialının gerçəkləşdirlməsi
istiqamətində yaradılan inklüziv
imkanlardan bəhs edildi.
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TÜRKPA-nın Baş katibi Meh
met Süreyya Er bu toplantının
Türk dünyası qardaşlığına, parla
mentlərarası əlaqələrə töhfə verə
cəyinə inamını bildirdi, tədbirin
gerçəkləşməsində göstərdiyi qo
naqpərvərliyə və hərtərəfli dəstə
yə görə Milli Məclis rəhbərliyinə
təşəkkürünü bildirdi.
Seminarın açılış hissəsində Da
yanıqlı və Operativ Sosial Təminat
Agentliyinin (DOST) İdarə Heyəti
nin sədri Fərid Məmmədov, Kiçik
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi
nin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədr
müavini Samir Hümbətov çıxış
etdilər.
Sonra seminar sessiyalarla
işini davam etdirdi. Sessiyalar
da “TÜRKPA-nın üzv ölkələrinin
əhalisinin sosial cəhətdən həssas
qruplarının sahibkarlıq fəaliyyə
tinə cəlb edilməsi problemləri və
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qanunvericilik səviyyəsində həlli
yolları”, “TÜRKPA-ya üzv ölkələr
də sosial sahibkarlığın inkişafının
stimullaşdırılmasına qanunverici
lik dəstəyi” mövzularında  ses
siyalarda təqdimatlar dinlənildi,
müzakirə edilən məsələlər barədə
qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparıldı.
Aprelin 22-də Milli Məclisdə
TÜRKPA-nın Sosial, mədəni və
humanitar məsələlər komissiyası
nın 9-cu iclası öz işinə başladı.
“TÜRKPA-nın üzv ölkələrində
sosial sahibkarlığın dəstəklənmə
si” mövzusuna həsr edilmiş iclasa
TÜRKPA-nın Sosial, mədəni və
humanitar məsələlər komissiyası
nın sədri, Qırğız Respublikasının

Joqorku Keneşinin üzvü Aybek
Osmonov moderatorluq etdi.
Tədbir çərçivəsində “TÜRK
PA-nın üzv ölkələrində sosial
sahibkarlığın dəstəklənməsinə
dair” komissiyanın hesabat layihə
sinə baxıldı, “Sosial sahibkarlığın
inkişafı haqqında” model qanun
layihəsi müzakirə  edildi. Sessiyada
Milli Məclisin deputatları Hikmət
Məmmədov, Nizami Cəfərov, Milli
Məclis Aparatının Sosial qanunveri
cilik şöbəsinin müdiri Adil Vəliyev,
Beynəlxalq münasibətlər şöbəsi
nin Parlamentlərarası əməkdaşlıq
sektorunun müdiri Mir Kamal
Əlizadə, TÜRKPA-ya üzv ölkələ
rin deputatları, TÜRKPA Katibli

yinin əməkdaşları və digər rəsmi
şəxslər iştirak etdilər. Toplantıda
TÜRKPA-nın Sosial, mədəni və hu
manitar məsələlər komissiyasının
2023-2028-ci illər üçün iclaslarının
mövzuları, həmçinin model qanun
ların adları da təsdiqləndi.
Tədbir çərçivəsində TÜRKPAnın Qadın Parlamentarilər Qru
punun görüşü keçirildi. Görüşdə
deputatlar Məlahət İbrahimqızı,
Sədaqət Vəliyeva  və Qazaxıstan
Məclisinin üzvü və Parlamentarilər
Qrupunun rəhbəri Lazzat Rama
zanova qrupun ilk iclasının keçi
rilmə tarixi, bununla bağlı təşkilati
məsələlər barədə fikir mübadiləsi
apardılar.
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Şuşada Milli Məclisin komitə iclasının
keçirilməsi Zəfərimizin növbəti təntənəsidir

Vüqar İsgəndərov
Milli Məclisin deputatı

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
siyasi iradəsi və əsgərlərimizin qanı-ca
nı bahasına düşmən tapdağından azad
edilən Şuşa bu gün bizim üçün sanki bir
qibləgahdır. Cənab prezidentin illərlə

yürütdüyü uzaqgörən siyasətin məntiqi
sonluğu kimi Qarabağın işğaldan azad
olunması Azərbaycan xalqının zamanın
da ən düzgün seçim etməsinin növbəti
sübutudur.
Azərbaycan parlamentinin deputatları
kimi aprelin 8-də Şuşa şəhərinə olan səfə
rimiz hər birimizin həyatında ən önəmli
və tarixi günlərdən biri oldu. İlk dəfə ola
raq Şuşa şəhərində Milli Məclisin Hüquq
siyasəti və dövlət quruculuğu, Müdafiə,
təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübari
zə komitələrinin birgə iclasının müstəqil
Azərbaycanın dövlət quruculuğunda
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 2018-ci ilin
prezident seçkilərinin 4-cü ildönümü ərə
fəsində keçirilməsi rəmzi məna daşıyırdı.
Dörd il əvvəl İlham Əliyev Azərbaycanın
Prezidenti seçildi və bu seçim həm də Qa
rabağın işğaldan azad olunmasına gətirib
çıxardı. Əsrlər boyu xalqımızın başına
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gələn və  gətirilən faciələrin sonunda sanki
Heydər Əliyev kimi bir dahi, İlham Əliyev
kimi görkəmli dövlət xadimi bəxş etməklə
Tanrı bizi mükafatlandırdı.
Ölkəyə rəhbərlik etdiyi 19 ildə İlham
Əliyev elə bir dövlət yaradıb ki, özünün
də söylədiyi kimi, Azərbaycan heç zaman
indiki kimi qüdrətli, güvənli və istiqrarlı
olmayıb. Bunu təkcə biz yox, beynəlxalq
reytinq təşkilatları da hər zaman açıqla
dıqları hesabatlarda qeyd edirlər.  İlham
Əliyevin prezidentliyinin son 10 illik döv
rü isə zamanı qabaqlayan inkişaf tempi ilə
bütün dünyanı heyrətləndirə bilir. Bu qısa
zaman ərzində yürütdüyü səlis siyasət
sayəsində ölkəmizi nəinki Cənubi Qafqaz
regionunda, ümumilikdə Avratlantik
geosiyasi arealında öz sözü və mövqeyi
olan, səmərəli iqtisadi təşəbbüslərin müəl
lifi kimi tanınan dövlətə çevirən İlham
Əliyev xalqın, dövlətin gələcək inkişafı ilə

ƏDALƏT
bağlı aydın baxışlara malik olduğunu açıq
göstərir. Qalib bir dövlət kimi Azərbayca
nın qarşısında bu gün çox böyük imkanlar
açılıb. İstər iqtisadi, istərsə də siyasi pro
seslər ölkəmizin xeyrinə işləyir. Azərbay
can postmüharibə və postböhran döv
ründə böyük uğurlar qazanmağa imkan
verən mükəmməl xarici siyasət kursuna
regionun lider dövləti kimi qədəm qoyub.
Əsrə bərabər bu 19 ilin zirvəsində təbii
ki, Ermənistanın işğalı altında olan torpaq
larımızın azad olunması, ərazi bütövlü
yümüzün bərpası ilə nəticələnmiş Vətən
müharibəsi dayanır. Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə qazanılmış Qarabağ Zəfəri xalqı
mızın qəhrəmanlıq tarixinə qızıl hərfl ərlə
yazıldı. Azərbaycan qalib ölkəyə, xalqımız
qalib xalqa çevrildi. Bu Qələbə sayəsində
regionda yeni reallıqlar yarandı.

əməllər törətməklə özlərini yenilməz or
dusu olan xalq adlandıran qorxaq ermə
nilər əsgərlərimiz qarşısında diz çökdü.
Onlar uzun illər işğal altında  saxladıqları
Şuşada  yersiz  əyləncələr  təşkil edir, yallı
gedirdilərsə,  bu gün Azərbaycan bu qə
dim və tarixi qala şəhəri Türk dünyasının
mədəniyyət paytaxtına çevirdi.
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı,
Qafqazın incisi, gözəllər gözəli olan Şuşa
şəhərində parlamentin komitə iclaslarının
keçirilməsi, əlbətt ə, tarixi bir hadisədir.
Sevindirici haldır ki, həmin o şərəfl i gü
nü  yaşayanların içində mən də var idim.  
Millət  vəkili, komitə üzvü kimi bu iclasda
iştirak etdim və öz təkliflərimi səsləndir
dim. Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki,
Milli Məclisin VI çağırışının deputatı kimi
son illərdə bir çox tarixi hadisələrin canlı
şahidi olmuşam.  

heyrətamiz idi. Şəhərdə çox sürətli bərpa
və tikinti işləri gedir.  Şuşa dirçəldilir,
yenidən qurulur,  Prezidentin də tez-tez
söylədiyi kimi, əsl cənnətə çevrilir. Şuşa
şanlı, qürurlu və müzəffər günlərini ya
şayır.
Bu gün İlham Əliyevin nəinki
regional hətt a dünya səviyyəsində
praqmatik bir siyasətçi kimi tanınması
Azərbaycanın da beynəlxalq nüfuzunu
xeyli gücləndirib. Ötən dövr Azərbay
canda bütün sahələrin inkişaf etməsi
ölkəmizin bölgədə və dünyada mövqelə
rini gücləndirməsi ilə müşayiət olunub.
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü
siyasət Azərbaycanın mütt əfiqlərinin və
dostlarının sayını artırıb. Ölkəmiz BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üz
vü seçilib. Özündə 120 ölkəni birləşdirən
və BMT-dən sonra dünyada ən böyük

Milli Məclisin Hüquq siyasəti və döv
lət quruculuğu, Müdafiə, təhlükəsizlik
və korrupsiya ilə mübarizə komitələrinin
birgə iclasının Şuşada baş tutması Müzəf
fər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində
əldə olunmuş tarixi Qələbənin nəticələrin
dən biridir. Biz 44 günlük Vətən mühari
bəsində “dəmir yumruq” olduq və bütün
xalq  və ordu cənab Prezidentin ətrafında
sıx birləşdi.  Bütün bu illər  ərzində yük
sək vəzifəli məmurundan tutmuş sıravi
vətəndaşına kimi hər birimiz Qarabağın
işğaldan azad olunacağına inandıq və bu
xoşbəxt günləri Ali Baş Komandan bizə
yaşatdı. Vaxtilə bizə qarşı qıcıqlandırıcı

Azərbaycan parlamentinin komitə  ic
laslarının Şuşada  keçirilməsi  ilə biz həm
də düşmənlərimizə yeni bir mesaj vermiş
olduq. Demək istədik ki, siz Şuşada par
lament binası yaratmaq istəyirdiniz. Am
ma  heç vaxt  sizə  aid  olmayan yerdən,
torpaqlarımızdan qovuldunuz. Biz isə
qeyrətli Vətən oğullarının canı-qanı baha
sına  dustaqlıqdan, işğaldan azad  edilən  
şəhərdə  qalib xalq kimi Azərbaycan parla
mentinin komitə iclasını keçiririk. Bunları  
yaşamaq çox gözəl hisslər idi. Bütün həm
karlarımızın keçirdikləri daxili qürur  və  
iftixar hissi gözlərindən süzülürdü.
Şuşada gördüklərimiz, müşahidə  
etdiyimiz  mənzərələr də  qürurverici və

siyasi təsisat olan Qoşulmama Hərəkatı
na sədrlik Azərbaycana keçib. Təşkilata
sədrlik müddətinin daha bir il artırılması
Prezident İlham Əliyevin qlobal liderlik
səylərinə verilən yüksək qiymətdir.
Düşünürəm ki, ölkəmiz hazırda çox
böyük tarixi proseslərin burulğanından
keçir. Bəlkə də içində olduğumuzdan biz
bu dövrün tarixi əhəmiyyətini o qədər
də hiss edə bilmirik. Amma gələcək bizə
ölkə başçısının atdığı hər bir addımla
müasir Azərbaycanın ölməz tarixini yaz
masının şahidi olduğumuzun qürurunu
uzun illər yaşadacaq.  Biz əsrə bərabər
bu 19 ili yaşamış  vətəndaşlar olduğu
muz  üçün  çox  şanslıyıq.
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Üç ayın yekunu-

Vətən müharibəsindəki qələbənin davamı

Elşad Mirbəşiroğlu
Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər doktoru, professor   

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
sədrliyi ilə 2022-ci ilin birinci rübü
nün yekunlarına həsr olunmuş mü
şavirədə səsləndirilən fikirlər, mü
zakirə olunan məsələlər bir daha
aydın göstərir ki, həqiqətən də öl
kəmiz bütün müstəvilərdə tamam
fərqli bir obrazda çıxış etməkdədir.
Belə ki, Vətən müharibəsindəki
inamlı qələbəmiz sonrakı mərhələ
də də ölkənin mövqelərinin möh
kəmlənməsini, uğurlarının davamlı
olmasını şərtləndirdi. Ümumi
yanaşmış olsaq, postmünaqişə
mərhələsində əsasən iki istiqamət
də fəaliyyət göstərilməsi prioritet
təşkil etmişdir. Birincisi, işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdə tikinti
və quruculuq işlərinin həyata keçi
rilməsi. İkincisi isə, Azərbaycanın
yaratmış olduğu yeni reallıqların
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beynəlxalq səviyyədə qəbul etdiril
məsi. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin müşavirədə əsaslandırdı
ğı kimi, hər iki istiqamətdə həyata
keçirilmiş fəaliyyət kifayət qədər
uğurlu olmuşdur.  
Otuz illik işğal dövründə Ermə
nistanın Azərbaycan torpaqlarında
hansı dağıntıları, vandalizmi və
terrorları həyata keçirməsi haq
qında dünyada aydın təsəvvürlər
mövcuddur. Buna baxmayaraq, nə
beynəlxalq təşkilatlar, nə də aparıcı
dövlətlər səviyyəsində Ermənista
nın cinayətləri etiraf olunmur. Ək
sinə, bir çox hallarda Azərbaycana
qarşı əsassız iradlar irəli sürülür,
ittihamlar səsləndirilir. İkili stan
dartlar siyasəti hələ də öz aktuallı
ğını saxlamaqdadır. Dövlətimizin
başçısı cənab İlham Əliyev bu
məsələyə də ayrıca toxundu. Pre

GÜNDƏM
zident vurğuladı ki, azad edilmiş
ərazilərin bərpası tam olaraq öz gü
cümüz hesabına həyata keçirilmək
dədir. Kənardan heç bir vəsait cəlb
edilmədən işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə dinamik tikinti-qurucu
luq işləri görülməkdədir. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdə inf
rastruktur quruculuğunun mühüm
istiqamətlərindən biri kimi elektrik
stansiyalarının inşasına xüsusi diq
qət yetirilir. Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev xatırlatdı ki,
mənfur düşmən torpaqlarımızı tərk
edərkən 30-dan artıq elektrik stan
siyasını dağıdaraq, yandıraraq ya
rarsız hala salıb. Bu mənada Laçın
və Kəlbəcər rayonlarındakı erməni
vandalizmi daha aşkar müşahidə
olunurdu. Bu istiqamətdə böyük
dinamikliklə işlər həyata keçiril
məkdədir. Ötən ildən başlayaraq
dağıdılmış elektrik stansiyalarının
bərpasına başlanılıb. Prezident mü
şavirədə vurğuladı ki, bu il ümumi
gücü 27 mqVt-a bərabər olacaq beş
elektrik stansiyası bərpa ediləcək.
Bundan əlavə azad edilmiş ərazi
lərdə artıq 4 su elektrik stansiyası
inşa edilmişdir ki, onların da gücü
20 mqVt-a bərabərdir. Prezident di
gər elektrik stansiyalarının bərpası
işində sahibkarları fəallığa çağır
dı və bunun əlverişli investisiya
imkanı olduğunu bildirdi. Belə ki,
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
dedi: “Mən hesab edirəm ki, sahib
karlar üçün bu, çox cəlbedici ola
bilər. Mən bilirəm ki, İqtisadiyyat
Nazirliyi və Prezident Administ
rasiyası bu işlə məşğuldurlar və
təkliflər də verildi. Hesab edirəm
ki, hər bir stansiya üzrə təkliflər
verilsin və bəlkə bu müşavirədən
sonra sahibkarlar da bu məlumatı
məndən eşidib daha da həvəsli ola
caqlar. Yaxşı olar ki, bu məsələ ilə
maraqlanan sahibkarlar üçün qalan
stansiyaların yerləri ilə bağlı xüsusi
bir təqdimat keçirilsin, təkcə ermə
nilər tərəfindən dağıdılmış stansi
yalardan söhbət getmir. Hazırda
xüsusilə, Kəlbəcər, Laçın rayonla

Prezident belə bir fikri də vurğula
dı: “Əgər bu gün həm limana, həm
dəmir yollarına, həm hava limanla
rına, avtomobil yollarına və digər
infrastruktura bu böyük investisi
yalar qoyulmasaydı, Azərbaycan,
əlbəttə ki, yeni yaranan bu imkan
lardan məhrum ola bilərdi. Ancaq,
əksinə, biz bu gün öz nəqliyyat
infrastrukturumuzu maksimum işə
sala bilərik. Gəmiqayırma zavo
dunda yeni yük gəmiləri, tanker
lər inşa edilir. Yəni, bütün bunlar
vaxtında atılmış addımlardır. Əgər
biz gəmiqayırma zavodunu inşa et
məsəydik, bu gün bu imkanlardan
istifadə edə bilməzdik. İndi isə biz
heç kimdən asılı deyilik”.
Prezident işğaldan
“Biz heç nəyi unutmamışıq və unutmayacağıq.
azad edilmiş ərazilər
də yaşayış məskənləri
Ona görə müharibədən dərhal sonra bütün
nin salındığını, tarixi və
başqa bərpa işləri ilə bərabər, biz həmişə
mədəni abidələrin bərpa
olduğu kimi hərbi sahəyə də fikir vermişik.
olunduğunu, digər istiqa
Bildirməliyəm ki, müharibədən sonra Türkiyə
mətlərdə geniş miqyaslı
və İsrail şirkətləri ilə yeni, böyük kontrak
işlərin tam gücü ilə da
tlar imzalandı. Bəzi kontraktların icrası
vam etdirildiyini nəzərə
başlanmışdır, bəzi kontraktların icrası başa
çatdırdı. Bu il artıq Ağalı
kəndində məskunlaşma
çatmışdır, bəzilərinin isə icrası davam edir”.
nın həyata keçiriləcəyinin
Prezident İlham Əliyev
anonsu da ölkə Prezi
denti tərəfindən verildi.
Füzulinin bir neçə kəndini birləş
findən diqqətə çatdırıldı. İşğaldan
dirəcək və Ağalı kəndindən daha
azad edilmiş ərazilərimizdə geniş
böyük yaşayış məskəsini olacaq
nəqliyyat kommunikasiyası şəbə
Dövlətyarlı kəndinin salınmasına
kəsinin yaradılması sahəsində də
isə bu il başlanılacağı bildirildi.
dinamik işlərin getdiyini deyən öl
Şuşa şəhərində həyata keçiril
kə Prezidenti Zəngəzur dəhlizinin
miş layihələr haqqında danışan
də açılmalı olduğunu bir daha vur
ölkə Prezidenti görüləcək işlərlə
ğuladı. O, bildirdi ki, aprel ayının
bağlı tapşırıqlarını da verdi. Qeyd  
6-da Brüsseldə baş tutmuş görüş
edildi ki, bütün bu işlər yalnız öl
zamanı Zəngəzur üzərindən həm
kəmizin daxili resursları hesabına
dəmir yolunun, həm də avtomobil
həyata keçirilib və keçirilməkdədir.
yolunun çəkilməsi məsələsi ətrafın
Lakin, mövcud təcrübədə bir qay
da geniş müzakirələr aparılıb. Ölkə
da olaraq, beynəlxalq təşkilatlar,
Prezidentinin fikirlərinə əsasən
donor təsisatları müharibələrdən,
Naxçıvana İranla razılaşdırılmış
dağıntılardan sonra bərpa işlərində
yeni yolun çəkilişi ilə yeni beynəl
yaxından iştirak edirlər. Prezident
xalq nəqliyyat dəhlizi yaranmış
bu mənada İkinci dünya müha
olacaq. Ölkəmizdə nəqliyyat inf
ribəsindən sonra Marşal planı
rastrukturu quruculuğu sahəsində
üzrə Avropanın bərpa olunmasını
bütün planların vaxtlı-vaxtında ye
nümunə göstərdi və bildirdi ki,
rinə yetirildiyini vurğulayan cənab

rında külək elektrik stansiyalarının
tikintisi ilə bağlı xarici şirkətlər
bizə müraciət edirlər. Əgər xarici
şirkətlər üçün bu, maraqlıdırsa, de
məli, burada mənfəət olacaq”.  
Ölkə Prezidenti Cəbrayıl və
Zəngilan rayonlarında Günəş
Elektrik enerjisinin potensialının
kifayət qədər böyük olduğunu və
bu imkanlardan səmərəli istifadə
olunmasının, ölkənin ümumi enerji
balansında bərpaolunan enerji növ
lərinin payının 30 faizə çatdırılma
sının vacibliyini vurğuladı. Bunun
gələcəkdə Azərbaycanın elektrik
enerjisi üzrə ixrac imkanlarını ge
nişləndirəcəyi də Prezident tərə
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bu plan tətbiq edilməsəydi, Avro
pada bu dövr kifayət qədər uzana
bilərdi. Azərbaycana isə, nə işğal
dövründə, nə də işğaldan sonra
heç bir yardım göstərilmir. Ölkəmi
zə qarşı ögey, ədalətsiz münasibət
aydın müşahidə olunur. Prezident
bununla yanaşı onu da söylədi ki,
heç bir  dövrdə beynəlxalq təşki
latlar, ayrı-ayrı dövlətlər münaqişə
vəziyyəti ilə bağlı obyektiv mövqe
sərgiləmirdilər. Heç Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin
işğal edilməsini də fakt kimi qəbul
etmək istəmirdilər. İlham Əliyev
müşavirədə beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində qəbul edilən bəyanna
mələrə Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyü prinsipinin salınması üçün nə
qədər səylər göstərildiyindən söz
açdı. Beynəlxalq təşkilatlara, insan
hüquqları ilə məşğul olanlara, əda
lət prinsiplərini rəhbər tutanlara
ikili standartlardan kənar durma
ları,  ölkəmizə də diqqət yetirməli
olduqlarını xəbərdarlığını etdi.
Prezident bildirdi ki, Azərbay
canın işğal altında olmuş ərazilə
rindəki bütün şəhərlər  “Qafqazın
Xirosiması” adlandırılan Ağdam

kimi tamamilə dağıdılmışdır. Am
ma ərazilərini kənardan dəstək al
madan bərpa edir. Belə bir hal isə
ədalətsizlikdir, bununla barışmaq
olmaz. İlham Əliyev müşavirədə
mesaj xarakterli fikirlər səsləndirə
rək, beynəlxalq təşkilatların, böyük
fondların, xeyriyyəçi qurumların
işğal altında olmuş Azərbaycan
ərazilərinin bərpa olunması məsə
ləsinə diqqət yetirəcəklərinə hələ
də ümid etdiyini dedi. Ərazilərin
minalardan təmizlənməsi işlərini
də ölkəmizin öz resursları he
sabına həyata keçirdiyini deyən
Prezident, müvafiq beynəlxalq ins
tansiyaların bu məsələdə kömək
etməli olduqlarını diqqətə çatdırdı.
Vurğulandı ki, müharibə bitdik
dən sonra minaların partlaması
nəticəsində 200-dən artıq insan
həyatını itirib və ya ağır yaralanıb.
Minatəmizləmə işləri üçün lazım
olan bütün texnika və avadanlıqla
rı Azərbaycan özü alıb. Ölkədə bu
sahə üzrə mütəxəssis çatışmazlığı
da var. Məhz bu istiqamətdə dəstə
yə  ehtiyacın olduğu cənab Prezi
dent tərəfindən dilə gətirildi. Ölkə
Prezidenti bir daha Qarabağın və
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Zəngəzurun vətəndaşlarının rahat
və firavan yaşayacağı nümunəvi
bir bölgəyə çevriləcəyini səslən
dirdi.  
Azərbaycanın dövlət başçısı
vurğuladı ki, Ermənistanın bü
tün cəhdləri boşa çıxdıqdan sonra
sülhdən danışmağa başladı. Post
münaqişə dövründə Azərbaycan
hər zaman sülh təşəbbüsləri ilə
çıxış edib. Ermənistana sülh bağ
lamaq üçün beş maddədən ibarət
təklif ünvanlanıb. Ötən il dekabrın
ortasında Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçili
yi ilə ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevlə Ermənistanın baş naziri
arasında baş tutmuş görüş zamanı
sonuncu Azərbaycanın təklifləri ilə
razı olduğunu bildirmişdir. Bu il
aprel ayının 6-da baş tutmuş görüş
zamanı isə Ermənistanın mövqeyi
daha aydın bilindi. İlham Əliyev
buna bir daha əmin olmaq istəyini
də  dilə gətirdi.  Çünki, Ermənis
tanın baş naziri Nikol Paşinyan
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanıdığını artıq açıq mətnlə ifadə
etməyə,  xüsusən də Qarabağın
Azərbaycana məxsus olduğunu
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və bununla barışmağın vacibliyini
bildirməyə başlayıb. Dövlətimizin
başçısı bu vəziyyəti müsbət qiy
mətləndirdi və hazırkı mərhələdə
Ermənistanın son şanslara malik
olduğunu bildirdi.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli
sürülən yeni əməkdaşlıq forma
tı ilə bağlı fikirlərini bölüşən ölkə
Prezidenti qeyd etdi ki, ölkəmiz
real addımların tərəfdarıdır. “3+3”
əməkdaşlıq platforması ilə bağlı
artıq müəyyən hərəkətlilik müşa
hidə olunmaqdadır. Bu  platfor
mada ilk görüş keçirilib, növbəti
görüş gözlənilir ki, həmin tədbirə
Azərbaycan konkret təkliflərlə ge
dəcək. Ermənistan öz növbəsində
mövcud olan şanslardan istifadə
etməsə, daha da ağır vəziyyətə
düşəcək.
Beynəlxalq münasibətlər müstə
visində ölkəmizin qazanmış oldu
ğu uğurlar da Prezidentin dəyər
ləndirdiyi məqamlardan oldu. Belə
ki, postmünaqişə mərhələsinin
reallıqlarını beynəlxalq təşkilatlar
və ayrı-ayrı dövlətlər qəbul etmiş
lər. Ölkə Prezidenti Azərbaycanla
BMT əlaqələrinin 30 illiyi münasi
bəti ilə Şuşada tədbirin keçirilmə
sini təşkilatın Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə hörmətlə yanaşması
faktı kimi səciyyələndirdi.
Prezident müşavirədə Qoşul
mama Hərəkatı təşkilatı çərçi
vəsində də ölkəmizə olan inam,
etibar və hörmətdən bəhs etdi.
Azərbaycan BMT-dən sonra ikinci
ən böyük təşkilat olan Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan dövlətlərlə
kifayət qədər konstruktiv mü
nasibətlər qurmağı bacarmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, 2012-2013-cü
illər üçün Azərbaycan BMT TŞ-nin
qeyri-daimi üzvü seçilən zaman ən
böyük dəstəyi məhz Qoşulmama
Hərakatına üzv olan dövlətlər
dən almışdı. Quruma  2011-ci ildə
üzv qəbul olunmuş Azərbaycanın
artıq 2016-cı ildə təşkilata sədrliyi
müzakirə predmetinə çevrilmişdi.
2019-cu ilin oktyabrında Qoşulma

mövqelərinin dəstəklənməsi kimi
qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müşavirədə Azərbaycan-ATƏT
münasibətlərinə toxunması xüsu
silə maraqlı idi. Ölkə Prezidenti
Mink qrupuna mandat vermiş
ATƏT-in yeni reallıqları tam qəbul
etdiyini bildirdi. Bunun əlamətdar
hadisə olduğunu deyən Prezident
ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliy
yətinə də obyektiv qiymət verdi.
ATƏT-in Minsk qrupu 28 il fəaliy
yətdə oldu, lakin heç bir nəticə
olmadı. Ölkə Prezidenti münaqişə
nin artıq mövcud olma
dığını və bundan sonrakı
“Xarici ticarət dövriyyəmiz 60 faizdən çox artıb.
mərhələdə Azərbaycanİxracımız təxminən iki dəfə artıb. Əlbəttə, bura
Ermənistan münasibətlə
da neftin artan qiymətləri də nəzərə alınmalıdır.
rinin normallaşdırılması
Ancaq qeyri-neft ixracımız da kifayət qədər artıb
ilə bağlı təşəbbüslərin
– 45 faiz. Bu da məhz aparılan islahatlar nəticə
qəbuledilən olması me
sajını vermiş oldu.
sində baş vermiş hadisədir. Mən başqa ölkələr
Avropa İttifaqı ilə
lə Azərbaycanı heç vaxt müqayisə etməmişəm.
Azər
baycan arasındakı
Amma inanmıram ki, bir çox ölkələrdə buna oxşar
təmasların xarakterindən
statistika olsun. Əlbəttə, xarici ticarət dövriyyə
razılığını bildirən ölkə
miz artıb və xarici dövlət borcumuz azalıb. Əgər
Prezidenti mövqelərimi
keçən ilin aprel ayı ilə müqayisə etsək, görərik ki,
zin qəbul edildiyini dedi.
keçən ilin aprelində xarici dövlət borcumuz ümu
Belə ki, Brüsseldə baş
tutmuş iki görüş zamanı
mi daxili məhsulun 18 faizini təşkil edirdi, hazırda
“Dağlıq Qarabağ” ifadəsi
cəmi 12,5 faizini təşkil edir”.
işlədilmədi və yekun sə
Prezident İlham Əliyev
nəddə də bu ifadəyə yol
verilmədi. Bütün bunlar
bir daha sübut edir ki, Azərbayca
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində
nın yaratmış olduğu yeni reallıqlar
Azərbaycanın mövqeləri və nüfu
dünya miqyasında qəbul edilir.
zu haqqında səsləndirdiyi fikirlər
Bu ilin üç ayının nəticələrinə həsr
əsaslı və əhəmiyyətli idi.
olunmuş müşavirədə ölkə Prezi
Azərbaycanla İslam Əməkdaş
dentinin səsləndirdiyi fikirlər bir
lıq Təşkilatı əlaqələrinə toxunan
daha əminlik yaradır ki, Azər
ölkə Prezidenti təşkilatın istər
baycan prosesləri tam nəzarətdə
münaqişə, istərsə də postmüna
saxlayır. Beləliklə, həm işğaldan
qişə dövründə ölkəmizi dəstəklə
azad edilmiş ərazilərimizdə həyata
diyini vurğuladı. Qeyd edildi ki,
keçirilən sürətli quruculuq işləri,
təşkilat çərçivəsində Ermənistanın
həm də beynəlxalq siyasi arenada
işğalçılıq siyasəti, Azərbaycanın
kı uğurlarımız göstərir ki, Vətən
torpaqlarını uzun illər işğal altın
müharibəsindəki tarixi qələbəmiz
da saxlaması hər zaman qətiyyətlə
bundan sonra da ölkəmizə davam
pislənmişdir. Təşkilatın rəhbərliyi
lı uğurlar qazandıracaq.
nin işğaldan azad edilmiş ərazilərə
səfər etmələri də ölkəmizin haqlı
ma Hərəkatının Zirvə toplantısı
Bakıda baş tutdu və Azərbaycan
sədrliyi öz üzərinə götürdü.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki,
Bakıda keçirilmiş Zirvə toplantı
sında qəbul olunmuş dörd qət
namədən üçündə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü açıq mətnlə tam
dəstəklənmişdi. Təsadüfi deyil
dir ki, quruma üzv olan dövlətlər
Azərbaycanın əlavə olaraq bir il
də təşkilata sədrlik etməsini xahiş
etmişdilər. Bütün bunlar Azər
baycana və dövlət başçımıza olan
böyük inam və ehtiramın təzahürü
idi. Bu baxımdan, İlham Əliyevin
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Şuşanın Novruz təntənəsi Cıdır düzündə bayram tonqalı
AzərbaycanxalqınıntarixindəNovruzunözünəməxsusyerivəroluvardır.Əsrlərdirxalqımızbu
bayramıbütünmilliadət-ənənələrəuyğunşəkildəfəxrləqeydedir.Ammason30ildəhərbir
azərbaycanlıNovruzbayramındayalnızbirdiləktuturdu,birarzuedirdi-Tarixitorpaqlarımız
işğaldanazadolunsun,NovruzbayramınıntonqalıŞuşada,Cıdırdüzündəalovlansın.

Tamam Cəfərova
MilliMəclisindeputatı

UluÖndərHeydərƏliyev1998
ciildəNovruzbayramıtədbirində
çıxışızamanıbelədemişdir:“Gün
ogünolacaqki,Novruzbayramı
nıbirdəfəŞuşada,obiriilLaçın
da,obiriilKəlbəcərdə,Ağdamda,
Füzulidə,Cəbrayılda,Zəngilanda,
Qubadlıdakeçirəcəyik.Əminəm
ki,belədəolacaqdır.Mənbuna
inanıram,buinamlayaşayıram,
buinamlaişləyirəmvəbuinamla
daAzərbaycanxalqınarəhbərlik
edirəm.”Dahişəxsiyyətçıxışların
dadönədönəAzərbaycanxalqının
heçvaxtişğallabarışmayacağını,
yenidənotorpaqlaraqayıdıbməs
kunlaşacağını,bubayramlarıyenə
doğmaQarabağımızdakeçirəcə
yimizivurğulayırdıvəbunuhər
zamanəminliklədeyirdi,dərindən

inanaraqsöyləyirdi.Çünkibilirdi
ki,yürütdüyüəslAzərbaycançılıq
siyasətiuğurladavametsə,həmin
arzularvəqələbəmütləqşəkildə
reallaşacaq.
Ümummilliliderinbuvəsiy
yətinivəAzərbaycanxalqınınən
böyükarzusunu2020ciildəPrezi
dent,MüzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevözsarsılmaziradəsi,
idarəetməqabiliyyəti,dərindaxi
livəxaricisiyasəti,eynizamanda
rəşadətliOrdumuzungücüiləreal
laşdırdı.Onunrəhbərliyialtında
şanlıAzərbaycanOrdusudoğma
torpaqlarımızıqarışqarışerməni
işğalındanazadetdi.
Artıq2ildirki,30illikhəsrət
dənsonradoğmaQarabağımızda
Novruzbayramıqeydedilir,süf
rələraçılır,tonqallarqalanır.Tarixi
Zəfərdənsonrabeləbirbayram
ənənəsiformalaşıbki,cənabAliBaş
KomandanİlhamƏliyevvəBirinci
vitseprezidentMehribanƏliyeva
Novruzbayramınıazadedilmiş
ərazilərimizdəqarşılayırlar.
ÖtənilcənabPrezidentİlham
Əliyevözailəüzvləriiləbirlikdə
NovruzbayramınıŞuşadaCıdır
düzündəqeydetdi,oradanAzər
baycanxalqınamüraciətedərək,
bayramtəbrikiniçatdırdı.Bu
hadisəbütünhəmvətənlərimizin
hədsizsevincinəsəbəboldu,hər
kəsdövlətbaşçısınınŞuşadanxal
qınaünvanladığıtəbrikləriböyük
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qürurhissiiləqəbuletdi.Builisə
ölkəbaşçısıbayramtonqalınıTərtər
rayonununSuqovuşanqəsəbəsində
alovlandırdı,xalqımızıbaharıngəli
şininmüjdəsiolanNovruzbayramı
münasibətilətəbriketdivəənülvi
arzularınıçatdırdı.
Şübhəsizki,milliadətənənə
lərimizingüzgüsüolanNovruz
bayramınıntarixiAzərbaycantor
paqlarındaqeydolunmasıhərbir
azərbaycanlıüçünsevincvəqürur
mənbəyidir.CənabPrezidentin
Suqovuşandanxalqımızamüraciət
etməsiolduqcamühümbirhadi
səolmaqlayanaşı,özündəbirçox
önəmlimesajlarıdaehtivaedirdi.
Suqovuşandabayramtonqalını
şölələnənalovlarıfonundasəslə
nənxalqamüraciətşəhidlərimizin
canıqanıbahasınaazadediləntor
paqlarınyenidəndirçəldilməsi,xal
qımızınmillimənəvidəyərlərinin
vəadətənənələrininyaşadılması
baxımındanolduqcamühümhadi
sədir.Həmçinin,Prezidentİlham
Əliyevindəözxalqına,millətinə,
torpağınanəqədərdəyərverdiyi
nin,Qarabağınonunüçünhədsiz
doğmavəəzizbiryerolduğunun
göstəricisidir.
MüzəfərAliBaşKomandan
həminmüraciətindəSuqovuşan
qəsəbəsinintarixinəvəQarabağın
düşmənişğalındanazadolunması
naxüsusilədiqqətçəkərəkbildirdi:
“…Azərbaycandövləti,Azərbay
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can Ordusu, bütün Silahlı Qüvvə
lərimiz bu tarixi missiyanı 2020-ci
ildə yerinə yetirdi. Biz döyüşərək,
qan tökərək, şəhidlər verərək doğ
ma diyarımızı erməni işğalından
azad etdik və Qarabağa qayıtdıq.
Biz artıq burada yerləşmişik, biz
buraya qayıtmışıq, doğma diyarı
mıza qayıtmışıq. Bütün Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur bölgəsində çox
genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır,
şəhərlər yenidən qurulur, kəndlər
yenidən salınır. Əlbəttə ki, bizim
əsas vəzifəmiz keçmiş məcburi köç
künləri tezliklə bu doğma diyara
qaytarmaqdır.” Cənab Prezidentin
çıxışında qeyd etdiyi kimi, Suqovu
şan tarixi Azərbaycan torpağıdır.
Əsrlər boyu bu torpaqlarda soydaş
larımız yaşayıb. Buna baxmayaraq,

1923-cü ildə Qarabağda qanunsuz,
heç bir hüquqi əsası olmadığı halda
keçmiş “Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayəti” adlı qondarma qurumun
yaradılması nəticəsində tarixi tor
paqlarımız, o cümlədən Suqovuşan
qəsəbəsi də bu qurumun tərkibinə
daxil edildi. Şühəsiz ki, bu, Azər
baycan xalqına qarşı növbəti haqsız
və ədalətsiz münasibətin bir təza
hürü idi. Bütün bunlara baxmaya
raq, Azərbaycan dövlətinin gücü və
iradəsi, xalqın birliyi və həmrəyliyi
bu haqsız və ədalətsiz işğala son
qoydu. Tarixi torpaqlarımız XalqOrdu-Dövlət birliyinin sarsılmazlı
ğı nəticəsində işğaldan azad olun
du. Müzəffər Azərbaycan Ordusu
“dəmir yumruğ”un gücünü bütün
dünyaya nümayiş etdirdi.

30 illik həsrətdən sonra tarixi
torpaqlarımızda gördüyümüz mən
zərə isə ancaq erməni vəhşiliyinin,
vandallığının dəhşətli nümunələri
oldu. Mənfur düşmən işğal döv
ründə bütün şəhərlərimizi, kənd
lərimizi yerlə-yeksan etmiş, bütün
tarixi abidələrimizi dağıtmışdılar.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki
67 məsciddən 63-ü ermənilər tərə
findən tamamilə məhv edilmişdi.
İndi bu abidələr, tarixi  memarlıq  
nümunələri,  məscidlər Heydər Əli
yev Fondunun yaxından iştirakı ilə
yenidən qurulur, bərpaetmə işləri
aparılır.
Qarabağda 30 ildən sonra mü
qəddəs və ən əziz bayramımız
olan Novruz ənənələrinin bərpa
olunması həm də azad edilmiş tor
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paqlarımızda həyatın qaynadığını,
quruculuq-bərpa işlərinin daha bö
yük ruh yüksəkliyi ilə irəlilədiyini
göstərir.
Cənab Prezidentin bayram
günlərində Qarabağa səfəri zamanı
yeni obyektlərin açılışının və bəzi
müəssisələrin əsasının qoyulduğu
nun da şahidi olduq. Dövlət başçısı
uzun illər baxımsız vəziyyətdə
qalan Suqovuşana yeni həyat və abhava gətirdi, qəsəbədəki tam orta
məktəb binasının əsaslı təmiri üçün
tapşırıqlarını verdi, yeni məscidin
təməlini qoydu. Suqovuşana işıq
gətirən elektrik infrastrukturunun,
35 kilovoltluq müasir izolyasiyalı
kabel xəttinin açılışını etdi. Suqo
vuşan qəsəbəsində fərdi evlərdə
aparılmış təmir-bərpa işləri ilə tanış
oldu.

Bu gün işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə həyata keçirilən
yenidənqurma işləri ən yüksək
standartlara uyğun, müasir texno
logiyalarla həyata keçirilir. Bu ba
xımdan qeyd etməliyik ki, burada  
qurulan elektrik şəbəkəsi ən müa
sir texnologiyalara əsaslanır ki,
bu da həmin ərazilərdə şəbəkənin
həm iqlimin təsirlərindən qorun
masına,  həm də fasiləsiz elektrik
təminatına imkan yaradır.
Suqovuşanda öz yurdlarına
qayıdacaq vətəndaşlarımız üçün
ən müasir evlər tikilir. Yeni tikilən
yaşayış məhəlləsindəki ilk ev bura
da yaradılacaq şərait və infrastruk
turun dogma ocaqlarına qayıdacaq
insanların yaşayışının ən yüksək
səviyyədə təmin edilməsinə işıq
tuturdu.  Demək, 30 il qaçqın
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və məcburi kökçün həyatı yaşa
mış, olmazın əziyyətlərini çəkmiş
vətəndaşlarımız ən müasir stan
dartlara  uyğun yaşayış  imkanları  
qazanacaqlar.  
Bu ərazilərdə təhsil sisteminin
formalaşdırılması da prioritet isti
qamətlərdən biridir. Ona görə də
Suqovuşan qəsəbəsinə insanlar qa
yıtmamış qəsəbədəki ikimərtəbəli
orta məktəbin binasının əsaslı şə
kildə yenidən qurulmasına başla
nılmışdır. İlham Əliyev Suqovuşan
qəsəbəsində çıxışı zamanı qeyd
edib: “Bu gün bu gözəl mənzərəli
yerlərə baxdıqca bir daha görü
rəm, diyarımız nə qədər gözəldir,
dağlarımız nə qədər əzəmətlidir.
Bütün bu tarixi gözəlliyə biz gö
zəllik qatacağıq, zövq qatacağıq
və burada azərbaycanlılar rahat
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yaşayacaqlar, sülh, əmin-amanlıq,
təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaq
lar. Sülhün və təhlükəsizliyin tə
minatçısı Azərbaycan dövlətidir və
Azərbaycan Silahlı Qüvvələridir”.
Bəli, ölkə başçısının da qeyd
etdiyi kimi, Azərbaycan bölgədə
sülhün və təhlükəsizliyin təmi
natçısıdır. Bu baxımdan işğal
dan azad olunmuş ərazilərimizin
müdafiə qabiliyyətinin artırılması
üçün yeni hərbi hissələr yaradılır.
Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl
cənab Prezident Hadrutda Koman
da ordu hərbi hissəsinin açılışını
etmişdi. İndi isə Suqovuşanda N
saylı hərbi hissənin açılışı oldu.
Yeni tikilən hərbi hissələrdə əsgər
və zabitlərimizin Vətənə xidmət
göstərməsinin yüksək səviyyədə
təşkili üçün hər bir şərait yaradılır.

Ordu quruculuğumuzun güc
ləndirilməsi gələcəkdə də davam
etdiriləcəkdir. Ordumuz ən müasir
silahlarla təchiz olunur. Bu, o
deməkdir ki, Azərbaycan Ordusu
nun gücü 44 günlük müharibədə
nümayiş etdirdiyimizdən daha da
yüksək səviyyədədir. Ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün təmin edil
məsi və qorunması baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu
məsələ hər zaman Ali Baş Koman
danın xüsusi diqqətindədir.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
həyata keçirilən bərpa-quruculuq
işləri onu deməyə əsas verir ki,
xalqımızın bu ərazilərə qayıdışı tez
liklə reallaşacaq. Dövlət başçımızın
şəxsi nəzarəti və tapşırıqları ilə bu
ərazilər tezliklə ən müasir şəkildə
yenidən qurularaq istifadəyə verilə

cəkdir. Şübhəsiz ki, 10 min kvadrat
kilometrdən çox olan ərazinin ye
nidən böyük səmərə və keyfiyyətlə
qurulması yalnız sarsılmaz xalq və
iqtidar birliyi, milli həmrəylik nəti
cəsində reallaşa bilər.
Əminliklə deyə bilərik ki, cənab
Prezident İlham Əliyevin uğurlu
siyasəti, qətiyyəti və xalqın ona
olan inamı sayəsində milli birli
yimiz hər gün daha da möhkəm
lənir. Onun rəhbərliyi ilə müasir
standartlarla qurulmuş Şərqi
Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi ra
yonlarını təqdim etməklə bütün
dünyaya Azərbaycanın gücünü və
bu torpaqların azərbaycanlılara
məxsusluğunu bir daha nümayiş
etdirmiş olacağıq. Çünki torpaq  
yalnız öz sahibində olanda canla
nır və çiçəklənir.
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Müstəqil Dövlətlər Birliyi
Parlamentlərarası Assambleyası
fəaliyyətinin 30-cu ildönümünü qeyd edir

Afət Həsənova
Milli Məclisin deputatı

Ölkəmiz Prezident İlham Əliye
vin rəhbərliyi altında müstəqil, öz
milli maraqlarına əsaslanan çoxşa
xəli, eyni zamanda düşünülmüş və

balanslaşdırılmış siyasət yürüdür.
Bu da öz növbəsində Azərbayca
nın beynəlxalq arenada rolunun və
nüfuzunun yüksəlməsinə, region
ölkələri, dünyanın güc mərkəzlə
ri ilə etibarlı və qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan münasibətlər qurmağa və
onu inkişaf etdirməyə imkan verir.
Dövlətlərarası münsibətlərini iki
tərəfli qaydada həyata keçirməklə
bərabər, ölkəmiz bir sıra beynəlxalq
və regional təşkilatlar çərçivəsində
də əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu
baxımdan Azərbaycanın Müstəqil
Dövlətlər Birliyində (MDB) təmsil
olunması da düşünülmüş siyasətin
bir hissəsidir.   
Postsovet məkanında yerləşən
ölkələrin bir çoxunu birləşdirən MDB
ittifaqın faktiki dağılmasından sonra
ilkin olaraq 3 dövlət - Rusiya, Ukray
na, Belarusiya tərəfindən 1991-ci il
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dekabrın 8-də yaradılmışdır. Qə
rargahı Minsk şəhərində yerləşən
Birliyin yaradılmasında məqsəd üzv
dövlətlər arasında siyasi, iqtisadi,
mədəni əlaqələri davam etdirmək,
genişləndirmək, eyni zamanda SSRİnin mülklərini keçmiş İttifaq ölkələri
arasında paylaşdırmaq olmuşdur.
Sonradan Azərbaycan, Ermənis
tan (qurucu), Qazaxıstan (qurucu),
Qırğızıstan (qurucu), Moldoviya, Ta
cikistan, Türkmənistan (müşahidəçi
qismində), Özbəkistan isə Almaatada
Rusiya, Ukrayna və Belarusiya (qu
rucu) ilə  birlikdə MDB-yə qoşulmaq
haqqında razılığa gəlmişlər. Azər
baycan parlamenti bu qərarı yalnız
1993-cü ilin sentyabrında ratifikasiya
edərək MDB-nin tamhüquqlu üzvü
olmuşdur.
Lakin 2008-ci ilin avqust ayında
Gürcüstanla Ukrayna qurum üzvlü
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yündən ayrıldılar.
Qrumun fəaliyyət dairəsinə in
san hüquq və azadlıqlarının təmin
olunması, xarici siyasət fəlaiyyətinin
əlaqələndirlməsi və inkişaf etdiril
məsi, əhalinin sağlamlığının və ətraf
mühitin qorunması, sosial və immiq
rasiya siyasəti məsələləri, mütəşəkkil
cinayətkarlıqla mübarizə, müdafiə
siyasətində və xarici sərhədlərin mü
hafizəsində əməkdaşlıq kimi sahələr
daxildir.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
strukturuna Dövlət başçıları şurası,
Hökumət başçıları şurası, Xarici işlər
nazirləri şurası, Müdafiə nazirləri
şurası, Sərhəd qoşunları komandan
ları şurası, Parlamentlərarası As
sambleya və İqtisadi Məhkəmə kimi
7 nizamnamə orqanları, İqtisadi şura,
Birliyə üzv olan dövlətlərin daimi sə
lahiyyətli nümayəndələrinin Şurası,
İcraçı komitə olmaqla 3 icraçı orqan,
həmçinin Antiterror Mərkəzi, Dövlət
lərarası Bank, Dövlətlərarası statis
tika komitəsi və s. kimi əməkdaşlıq
orqanları daxildir.
Ali orqan olan Dövlət başçıları
şurası birliyin ən vacib məsələlərini
müzakirə edir. Burada bütün dövlət

lər yüksək səviyyədə təmsil olunur,
MDB orqanlarının fəaliyyəti haqqın
da hesabatlar dinlənilir, orqanlara
rəhbərlərin təyin edilməsi və s. kimi
məsələlərə dair qərarlar qəbul olunur.
1992-ci ildə isə qurumun Par
lamentlərarası Assambleya orqa
nı yaradılmışdır. Hazırda 30 illik
fəaliyyət tarixinə malik bu orqana ilk
üzv olan dövlətlər Belarus, Qazaxıs
tan, Qırğızıstan, Ermənistan, Rusiya,
Tacikistan və Özbəkistan olmuş
dur. Sonradan 1993-1995-ci illərdə
Azərbaycan, Gürcüstan və Moldo
va, 1999-cu ildə isə Ukrayna da bu
quruma üzv olmuşlar. Rusiyanın
Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən
və işçi dili rus dili olan Assambleya
qarşılıqlı maraq kəsb edən müxtəlif
məsələlərin müzakirəsi, layihə və
sənədlərin baxılması üçün məşvərət
çi struktur kimi yaradılmışdır. Onun
fəaliyyətini, Assambleya Şurası
təşkil edir. Qurum parlamentlərara
sı məşvərətlər keçirir, birlik çərçi
vəsində əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə edir, milli parlamentlərin
fəaliyyəti sahəsində birgə təkliflər
işləyib hazırlayır. Parlamentlərarası
Assambleya, parlament nümayən

dəliklərindən ibarətdir. 1995-ci ildə,
Azərbaycan, Ermənistan, Belarus,
Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Rusiya və Tacikistan Parlamentlə
rarası Assambleya haqqında Kon
vensiya imzaladılar. 1997-ci ildə, bu
konvensiyaya Moldova da qoşulur.
Sənədə əsasən, Parlamentlərarası As
sambleya dövlətlərarası orqan kimi
tanınmışdır. MDB Parlamentlərara
sı Assambleyası, BMT və ATƏT-lə
birgə regional münaqişələrin sülh
yolu ilə həlli prosesində də fəal işti
rak etmişdir. Belə ki, yeni yarandığı
dövrlərdə MDB PA-nın fəaliyyəti nə
ticəsində, 1994-cü ildə Bişkek proto
kolu imzalanmışdır ki, bu protokola
əsasən də Azərbaycanla Ermənistan
arasında atəşkəs elan olunmuşdur.
MDB PA digər beynəlxalq parlament
təşkilatları ilə də əlaqələri mövcud
dur. 1997-ci ildə MDB PA və Avropa
Şurası Parlament Assambleyası (AŞ
PA) arasında, 1998-ci ildə isə MDB
PA və ATƏT PA arasında əməkdaş
lıq haqqında müqavilə imzalanmış
dır. Həmçinin, analoji müqavilələr
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı PA, Mərkəzi Amerika Par
lamenti ilə də bağlanmışdır.
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Sön dövrlərdə MDB PA tərəfindən
həyata keçirilən yeni ideyalar və la
yihələr, mühüm beynəlxalq tədbirlər
nəticəsində Assambleyaya olan diq
qət daha da artmaqda, onun nüfuzu
beynəlxalq aləmdə güclənməkdədir.
Belə ki, regionda ictimai-siyasi vəziy
yətin sürətlə dəyişdiyi, yeni-yeni real
lıqların yarandığı bir vaxtda Assamb
leya da fəaliyyətini günün tələblərinə
uyğun olaraq daha aktiv şəkildə
həyata keçirməkdədir. Dünyanın
pandemiya şəraitində olmasına, tət
biq edilən məhdudiyyətlərə baxma
yaraq, Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi də qurumun Parlament
lərarası Assambleyası çərçivəsində
aktiv fəaliyyət göstərir. Azərbaycan
parlamentinin üzvləri Assambleyanın
çoxsaylı onlayn və əyani tədbirlərin
də iştirak edir, ayrı-ayrı komissiyala
rın rəhbərliyində təmsil olunurlar.
Siyasi, hüquqi, iqtisadi, humanitar
və digər sahələrdə fəaliyyətini davam
etdirən Parlamentlərarası Assamble
ya artıq bu il 30 illiyini qeyd edir.
Yubiley təqvimi ilə əlaqədar ola
raq martın 29-da Qazaxıstanın Alma
tı şəhərində MDB PA-nın 30 illiyinə
həsr olunmuş iclas keçirildi. Azər
baycan Respublikasının Milli Məc
lisinin Sədri Sahibə xanım Qafarova
Qazaxıstana işgüzar səfəri zamanı
MDB PA Şurasının iclasında iştirak

etdi. İclasda tədbir iştirakçılarını
Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlament
lərarası Assambleyasının yaradılma
sının 30 illiyi münasibəti ilə təbrik
edən Spikerimiz eyni zamanda Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına
olan müraciətini də nümayəndə he
yətinin diqqətinə çatdırdı.
Milli Məclisin Sədri öz çıxışında
həmçinin Azərbaycan torpaqlarının
Ermənistanın işğalından azad edil
məsi nəticəsində Cənubi Qafqazda
yaranmış yeni reallıqlar haqqında
da söhbət açdı. O, ölkəmizin sülh
tərəfdarı kimi Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan liderlərinin imzala
dıqları 2020-ci il 10 noyabr tarixli
Üçtərəfli Bəyanatın yerinə yetirilmə
sində qətiyyətli mövqe nümayiş et
dirdiyini, Ermənistan tərəfindən də
həmin bəyanat çərçivəsində üzərinə
götürdüyü öhdəliklərin icra edilmə
sinin vacibliyini xüsusi vurğuladı.
Sədr Sahibə Qafarova Ermənis
tan parlamentinin spikeri Simonya
nın iclasda iştirakını nəzərə alaraq
xatırlatdı ki, biz hələ də Birinci
Qarabağ müharibəsi zamanı itkin
düşmüş 4 minə yaxın azərbaycan
lının taleyi barədə Ermənistandan
cavab gözləyirik.
Görünür Azərbaycan parla
mentinin Sədri Sahibə Qafarovanın
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həqiqətləri tədbir iştirakçılarına
çatdırması Ermənistan parlamen
tinin spikeri Alen Simonyanının
narahatçılığına səbəb olub. Milli
Məclisin sədrindən sonra çıxış edən
A.Simonyan guya Azərbaycanın
atəşkəs rejimini pozması haqqın
da iddialar irəli sürdü. Azərbaycan
parlamentinin rəhbəri Sahibə Qafa
rova isə dərhal söz alaraq, bildirdi
ki, Ermənistan spikerinin iddiaları
həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyi artıq bəyan etdi
ki, ölkəmizin suveren ərazisi olan
Qarabağda mövqelərin və dislo
kasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi
aparılır. Lakin buna baxmayaraq
martın 26-sı səhər saatlarında qey
ri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin
üzvləri Azərbaycan Ordusunun
bölmələrinə qarşı təxribat törətmə
yə cəhd göstərdi. Dərhal görülən
tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni
erməni silahlı dəstələrinin üzvlə
ri geri çəkilməyə məcbur edilib.
Milli Məclisin Sədri bir daha qeyd
etdi ki, Azərbaycan 2020-ci il 10
noyabr tarixli üçtərəfli bəyanata
sadiqdir. Lakin həmin bəyanatın
4-cü bəndinə uyğun olaraq, Ermə
nistan ordusunun qalıqlarının və
qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələ
rinin Azərbaycan ərazilərindən tam
olaraq çıxarılması indiyə qədər icra
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edilməmişdir. Buna görə bəyanatın
müddəalarını pozan Azərbaycan
deyil, məhz Ermənistandır. Spiker
həmçinin dedi ki, “Dağlıq Qarabağ”
adlı inzibati ərazi vahidi yoxdur.
Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırdı
ki, Azərbaycan üçtərəfli bəyanata
uyğun olaraq bütün hərbi əsirləri
Ermənistana təhvil verib. 10 noyabr
tarixli bəyanat imzalandıqdan sonra
Azərbaycan ərazisinə daxil olan
erməni silahlı birləşmələrinin hərbi
qulluqçuları Cenevrə konvensiya
sına uyğun olaraq hərbi əsir kimi
tanınmır. Sahibə Qafarova bir daha
bəyan etdi ki, Azərbaycan Ermənis
tana münasibətlərin normallaşması
ilə bağlı 5 maddədən ibarət sənəd
göndərib və qarşı tərəfdən cavab
gözləyir.
Danılmaz həqiqətdir ki, MDBnin əsas qurucu dövləti olan Rusiya
Azərbaycanın qonşusu və dünya
nın ən güclü ölkələrindən biridir.
Rusiyada milyonlarla azərbaycanlı
yaşayır və işləyir. Vətən müharibə
sində əldə etdiyimiz zəfərdən sonra
Cənubi Qafqazda yeni iqtisadi-si
yasi mühit formalaşmaqdadır. Bu
gün regionda yaranmış yeni konfi
qurasiyanın əsas oyunçuları Azər

baycan, Türkiyə və Rusiyadır. Bu
mənada, hər iki ölkə ilə müttəfiqlik
bəyannamələrinin imzalanması bu
yeni konfiqurasiyanın göstəricisidir.
Azərbaycanın regionda yaratdı
ğı yeni reallığın tam olaraq qəbul
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Dünyada dəyişkən xarakter
daşıyan situasiyalar fonunda bütün
güc mərkəzləri ilə əlaqələri yük
sək səviyyədə saxlamaq əlbəttə ki,
ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin
təmin olunmasına da müsbət təsir
göstərir. Azərbaycan digər tərəfdaş
larla münasibətləri daha da inkişaf
etdirmək üçün səylərini davam et
dirməkdədir. Moskva Bəyannaməsi
ilə Azərbaycan və Rusiya arasında
münasibətlər keyfiyyətcə yeni müt
təfiqlik səviyyəsinə yüksəlmişdir.
2022-ci il  fevralın 22-də Azər
baycan Respublikası və Rusiya
Federasiyası prezidentləri arasında
imzalanmış Moskva Bəyannaməsi
nin əsas məramını hər iki ölkənin
müttəfiqlik fəaliyyətini bir-birinin
müstəqilliyinə, dövlət suverenliyi
nə, ərazi bütövlüyünə,  sərhədlərin
toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət
etmək, bir-birinin daxili işlərinə
qarışmamaq, qarşılıqlı fayda, güc

tətbiq etməmək və hədələməmək
prinsipləri təşkil edir. Bəyannamədə
vacib məqamlardan biri də Qafqaz
regionu və Xəzərdə sabitliyin və
təhlükəsizliyin təmin edilməsində
qarşılıqlı fəaliyyətin zəruriliyinin
qeyd olunması, həmçinin tərəflərin
bir-birinin maraqlarına zərər vuran
istənilən iqtisadi fəaliyyətin həyata
keçirilməsindən çəkinmək öhdəliyi
nin götürülməsidir.
Bu gün müasir Azərbaycan Res
publikası özünün ən şərəfli dövrünü
yaşayır. Bu dəyişən dünyada super
dövlətlərin maraq dairəsində olan
ölkəmizin həyata keçirdiyi siyasət
davamlı və milli maraqlara hərtərəfli
uyğunluq tələb edir. Dövlət başçımı
zın yürütdüyü siyasət də məhz döv
lətimizin və xalqımızın tərəqqisinə,
təhlükəsizliyinə, parlaq gələcəyə he
sablanmışdır. Prezident İlham Əliyev
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
ideyalarını uğurla inkişaf etdirməklə
yanaşı, düşünülmüş daxili və xarici
siyasət həyata keçirir. Bunun nəticəsi
dir ki, ölkəmiz müstəqil dövlət olaraq
günü-gündən daha da güclənir,
dünya miqyasında söz sahibi olan,
konkret mövqe sərgiləyən nüfuzlu
dövlətə çevrilir.
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qüdrətli Azərbaycan bölgədə
sülhün və inkişafın tərəfdarıdır
Regiondabaşverənhadisələrəsasəndövlətimizintəhlükəsizliyinəolantəhd
 idlərin
qarşısınınalınmasıvəbeynəlxalqsəviyyəlilayihələrinreallaşmasıistiqamətindəPrezidentİlhamƏliyevinapardığısiyasətintərkibhissəsikimisəciyyələndirilir.Əsasməqamlaranəzərsalsaqgörərikki,buproseslərçoxmühüməhəmiyyətkəsbedir.

Arzu Nağıyev
MilliMəclisindeputatı

Azərbaycanlaİranarasındata
rixisənədimzalandı.Tərəfərara
sındabağlanananlaşmamemoran
dumunaəsasənİranərazisindən
keçməkləŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonuiləNaxçıvanMuxtarRes
publikasıarasındayenikommuni
kasiyabağlantılarıyaradılacaq.Bu
sənədçoxmühümtarixiəhəmiy
yətdaşıyır.
Buhəmdəregionda“3+3”for
matındaəməkdaşlıqüçünmüxtəlif
dövlətlərincəlbedilməsinin,eyni
zamandaİranınbuproseslərdə
iştirakınınlabüdolmasınıyeni
dəngündəməgətirib.Erməni
lərmüharibədənilyarımsonra
Zəngəzurdəhliziiləbağlımüxtəlif
bəyanatlarversədəbirmənalışə
kildəonunicramexanizminitapa
bilmədilərvəbununladaözləri

təcridoldu.Birvacibməsələdə
odurki,NaxçıvanvəAzərbayca
nıbirləşdirənbudəhlizİrandan,
eynizamandaArpaçayüzərindən
keçərəkhərgüntəxminən1000ə
yaxınavtomobilingirişçıxışını
tamtəminedəbiləcək.
HəmindəhlizvasitəsiləTürki
yəyə,oradanisəAvropayaçıxış
yaradılacaq.Bu,AzərbaycanPrezi
dentininbirmənalışəkildəapardı
ğıxaricisiyasətinbariznümunə
sidirvəbuuğurludiplomatiyabir
qələbəkimiqeydolunmalıdır.Bir
əsasməqamdadəhlizinErmənis
tansızişləməsidir.Ermənistanbu
proseslərdəözünütəcridhalına
saldı.Çünkiistərşərqləqərb,istər
sədəşimallacənubarasındaolan
buyollarErmənistanərazisindən
keçsəydi,onuntənəzzüləuğramış
iqtisadivəziyyətimüəyyənqədər
düzələ,qonşuluqsiyasətimüsbət
həllolunabilərdi.LakinErmənis
tanbunuetmədi.Azərbaycanın
beləbiraddımı,eynizamandaİran
tərəfindənbununmüsbətqarşılan
masıvəmemorandumunimzalan
masıtəkcəregionaldeyil,beynəl
xalqdaşınmalardadaənmühüm
əhəmiyyətkəsbedənlogistik
layihədir.
Qeydetməklazımdırki,məhz
diplomatiyamızınbuuğurunu
bütündövlətlər,regionalvəbey
nəlxalqqurumlarmüsbətaddım
kimişərhetməlidirlər.Bu,cənab
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Prezidentinbaşlatdığıislahatla
rındavamıdırvəbundansonrada
“3+3”formatınındavametdirilmə
silabüddür.
Əhəmiyyətlihadisələrdənbiri
dəBrüsseldəAvropaİtifaqıŞura
sınınPrezidentiŞarlMişelinvasi
təçiliyivəiştirakıiləAzərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
ƏliyevvəErmənistanBaşnaziri
NikolPaşinyanarasındakeçiri
ləngörüşdür.Bugörüşregionda
vədünyadabaşverənhadisələrin
fonundaənməhsuldarvəAzər
baycandiplomatiyasının,dövlət
başçısınınxaricisiyasətininuğuru
kimidəyərləndirilməlidir.
TərəfimizdənErmənistana
5maddədənibarəttəklifərirə
lisürülmüşdü.Bunlarqarşılıqlı
torpaqiddialarınıirəlisürməmək,
BMTçərçivəsində,yənibeynəlxalq
səviyyədəsərhədlərintanınma
sı,qarşılıqlıgücnümayişetdi
rilməsindənimtina,sərhədlərin
delimitasiyavədemarkasiyası,
kommunikasiyaxətlərinin,əsasən
dənəqliyyatxətlərinaçılmasıvə
yabərpasıməsələsidir.Təbiiki,
Ermənistangörüşdənöncəverilən
açıqlamalardaqondarmaqurumla
bağlıbirsıraiddialardasəsləndi
rirdi.Lakingörüşdənəstatus,nə
dəkiseparatçıqurumlabağlımöv
zuyatoxunulmadı.Buisəənvacib
məsələlərdənbiridir.Görüşün
nəticəsikimidelimitasiyavəde

ZƏFƏR

markasiya məsələsini qeyd etmək
olar. Məsələ ilə bağlı bu il aprel
ayının sonunadək Birgə Sərhəd
Komissiyası formalaşaraq fəaliy
yətə başlamalıdır. Digər mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən
biri də kommunikasiya, əsasən
da avtomobil və dəmir yollarının
açılması ilə bağlıdır. Çünki burada
artıq tək iki dövlət deyil, beynəl
xalq qurumların və dövlətlərin  da
özəl maraqları mövcuddur. Bir da
ha qeyd etmək lazımdır ki, Azər
baycan və Ermənistan liderlərinin
Brüssel görüşü, Azərbaycanın ma
raqlarına tam cavab verir, regionda
gərginliyin azalması üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir və sülh mü
qaviləsinin imzalanmasına ciddi
zəmin yaradır.
Növbəti addım Brüssel danışıq
larında nəzərdə tutulan maddələrə
əsasən delimitasiya və demarkasi
ya ilə bağlı komissiyaların  yaradıl

ması ola bilər. Bu isə məhz Avropa
İtt ifaqı tərəfindən Ermənistandan
tələb edilməli və icrasına nail olun
malıdır. Lakin erməni tərəfinin son
bəyanatları və təşkil olunan mi
tinqlər bir daha göstərir ki, erməni
tərəfi status-kvonun saxlanmasının
tərəfdarıdır. Bundan başqa Rusiya
nın ATƏT-in Minsk Qrupu üzv
lüyündən çıxarılması təklifləri və
ümumiyyətlə, qurumun ləğv edil
məsi Rusiya tərəfindən böyük qıs
qanclıqla qarşılanır. Artıq bununla
bağlı açıqlamalar da verilməkdə
dir. Ermənilərin gərginliyi artır
mağa çalışmaları və sülh müqavi
ləsinin imzalanmasını bilərəkdən
gecikdirmələrinin səbəbi də elə
budur. Qarabağ klanının planının
tərkib hissəsi olan bu məsələ on
ların törətdikləri qanunsuzluqları
ilə bağlı həbslərin qaçılmazlığının
qarşısını almaq məqsədi güdür.
Öz növbəsində Azərbaycan heç

də gözləmə mövqeyi seçməyəcək
dir, çünki ölkənin təhlükəsizliyi,
suverenliyinin qorunması böyük
qayıdışın əsas meyarıdır. Ölkə
miz yaranmış şəraitə uyğun olaraq
hərbi məsələləri davam etdirir və
etdirəcəkdir. Fərrux dağı istiqamə
tində keçirilən əməliyyatdan sonra
ermənilərin təşvişi də bununla
bağlıdır.
Cənub istiqamətində yerləşən
strateji əhəmiyyətə malik Qarakol
luq  və Daşbaşı yüksəkliklərinin
alınması ətraf kəndlərə və Ağdərə
yə gedən yolun bizim nəzarətimizə
keçməsi deməkdir. Bu əməliyyat
lar ordumuzun 10 noyabr bəyan
naməsindən sonra Qarabağda çox
ciddi hərbi irəliləyişdir.
Bu gün “Dağlıq Qarabağın
müstəqilliyi” Paşinyan hakimiyyə
tinin gündəliyində yoxdur, bunu
onlar özləri də Xarici İşlər Nazirli
yi səviyyəsində etiraf edirlər.
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Azərbaycan tərəfi Qarabağ
məsələsində öz sözünü deyir və
proses sona yaxınlaşmaq üzrədir.
Ermənilərlə onların havadarları
bundan nə qədər gərginlik keçir
sələr də postların boşaldılması,
iqtisadi tənəzzül, separatçı rejimin
keçirdiyi qorxu hissləri, qondar
ma fövqəladə rejim tətbiqi  və s.
məqamlar göstərir ki, proseslər
Azərbaycanın diqtə etdiyi  kimi
gedir və buna görə heç bir dövlət  
regionda, eləcə və yaxın ərazilər
də baş verən hadisələrdən nəticə
çıxararaq müdaxiləyə yol vermə
yəcəkdir.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi
fonunda ATƏT-in Minsk Qrupu
nun həmsədrliyi, eyni zamanda
Rusiyanın bir sıra beynəlxalq təşki
latlarda təmsilçiliyi ləğv olunmalı
idi. Bu proses məhz Qərblə Rusiya
arasında olan gərginliyin, “soyuq
müharibə”nin təzahürüdür. Əsas
məqam ondan ibarətdir ki, Minsk
Qrupunun həmsədrləri ötən illər
ərzində Qarabağ məsələsi ilə bağlı
deklorativ bəyanatlardan başqa
heç nə ilə yadda qalmayıb. Bu gün
baş verən hadisələr, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə mina proble
mi, “Böyük Qayıdış”ın gecikməsi

birmənalı olaraq ATƏT-in Minsk
Qrupu həmsədrlərinin fəaliyyət
sizliyi ilə bağlıdır. Həmin təşki
lat proseslərə vaxtında müdaxilə
etsəydi, Azərbaycan hərbi yola əl
ataraq problemi tək başına həll
etməzdi.
Altı il bundan  əvvəl ən vacib
tarixi hadisələrdən biri də 2016-cı
ilin aprel döyüşləri idi. Aprel dö
yüşləri 1994-cü ildə razılaşdırılmış
atəşkəsdən sonra Azərbaycan or
dusunun təmas xətt ində apardığı,
eyni zamanda, ümumiyyətlə, orda
baş verən ən böyük hərbi qarşı
durma idi. Döyüşlər Azərbaycan
silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə
nəticələndi. Müzəff ər ordumuz
Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yük
səkliyini, Cocuq Mərcanlını, Tərtər
rayonunun Qazaxlar və Suqovu
şan kəndləri istiqamətində yolları
düşməndən azad etdi.
Talış kəndi ətrafında yüksək
liklər və bu istiqamətdə Azərbay
can tərəfi 2 min hektarlıq ərazini
tam azad etmişdi. Baxmayaraq ki,
ermənilər bunu azaldıb, 800 hek
tar deyir. Faktiki olaraq 5 apreldə
atəşkəs imzalanandan sonra da
atışma davam edib və təbii ki, bu
hadisədə Azərbaycan özünü qalib

Xocalı rayonunun Fərrux kəndi
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kimi tarixə yazdı. Azərbaycan or
dusu nəyə qadir olduğunu dün
yaya göstərdi. Əsas məqam ondan
ibarətdir ki, bir sıra xarici kütləvi
informasiya vasitələri Azərbay
canın döyüşlərdə ilk dəfə İsrail
istehsalı olan HAROP komikadze
pilotsuz uçan aparatlardan istifadə
etməsi barədə xəbərlər yaydılar.
Dünyaya göstərdik ki, öz suveren
liyimizi qorumaq üçün  hər cür
imkanlarımız var, hazırlıqlı orduya
malikik və bu ordu qələbə əzmi
ilə yaşayır. Biz aprel döyüşləri ilə
gələcək qələbəmizin təməlini qoy
duq. Ermənistanda yüksək hərbi
vəzifədə olan şəxslərin istefası, on
ların işdən azad olunması, həbsləri
məhz aprel hadisələrindən sonra
başladı. Həmin hadisələrindən
sonra, demək olar ki, ermənilər öz
orduları haqqında yaratdıqları mi
fin necə sındığının şahidi oldular.
Böyük qələbə idi və düşünürəm ki,
44 günlük zəfər tarixi öz başlan
ğıcını məhz aprel döyüşlərindən
götürdü.
Prezident İlham Əliyevin tap
şırığına əsasən, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə Birinci Qarabağ
müharibəsi zamanı itkin düşmüş
Azərbaycan vətəndaşlarının mə

DİALOQ
zar yerlərinin müəyyən edilməsi
ilə bağlı axtarış tədbirləri həya
ta keçirilir. Müharibədə əsir və
girovluqda olmuş şəxslərin şahid
ifadələrinə uyğun olaraq  Kəlbə
cərdə, Xocavənd rayonunun Edilli
kəndində və Füzuli şəhərində, Fər
rux dağında  kütləvi məzarlıqlar
aşkar edilib.
Kütləvi məzarlıqlarla bağlı mə
sələ daim Əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyasının
nəzərindədir. Məlumatlara əsa
sən, Birinci Qarabağ Müharibəsi
zamanı 4000-ə yaxın azərbaycanlı
itkin düşüb. Əsir və girovlarımızın
taleyi hələ də məlum deyil. Bu in
sanlar kütləvi məzarlıqlarda dəfn
edilmiş də ola bilər, aralarından
sağ qalanlar da ola bilər.
Avropa Birliyinin rəhbəri ilə
keçirilən görüşlərdə də cənab Pre
zidentin təkidi ilə Paşinyan bu işlə
ciddi məşğul olacağını və kütləvi
məzarlıqların yerinin veriləcəyi
ni qeyd edib, eləcə də beynəlxalq
səviyyəli digər görüşlərdə də bu
məsələ mütəmadi olaraq qaldırı
lıb. Vacib məqam ondan ibarətdir
ki, məzarlıqlar tapıldıqca və DNK
testləri aparıldıqca, cinayətlərin
üstü açılır. Məhz bu cinayətlərlə
bağlı qərarlar qəbul ediləcək.
Təbii ki, bunu istəməyənlər
də var, çünki hər bir ayrıca hal
üçün cinayət işləri qaldırılacaq və
bunları həyata keçirənlərlə bağlı
qərarlar veriləcək. Elə buna görə
də, ermənilər kütləvi məzarlıqların
gizlədilməsində maraqlıdırlar. La
kin beynəlxalq təşkilatların təzyiqi
ilə Paşinyan öz öhdəliyini yerinə
yetirməlidir.
Ermənistanın Azərbaycana təh
vil verdiyi 108 nəfərin meyitinin
qalıqları bəzi faktların üstünü açır.
Bəlli olur ki, ermənilər Birinci Qa
rabağ Müharibəsində əsir düşmüş,
girov götürülmüş şəxsləri Ermə
nistana aparıb onları orada işlə
dərək, istismar etmişlər. Bunu Er
mənistanın baş nazirinin dedikləri

də təsdiqləyir. Məlum məsələdir
ki, Ağdam və digər regionlarımıza
minaların daşınmasında, onların
basdırılmasında da azərbaycanlı
əsirlərdən istifadə olunub. Fik
rimcə, həmin 108 nəfər birmənalı
şəkildə erməni təcavüzünə, istis
marına məruz qalmış azərbaycan
lılardır. Bunlar müharibədən sonra
Ermənistana aparılıblar və beynəl
xalq hüququn tələblərini pozaraq,
Azərbaycana qaytarılmayıblar.
Əks halda necə ola bilər ki, həmin
qalıqlar Ermənistandan çıxır?
2020-ci ilin noyabrından işğal
dan azad edilmiş ərazilərimizə
öz əsgərlərimiz nəzarət edir. Bir
də sülhməramlıların nəzarətin

də olan ərazilər mövcuddur ki,
oradan hansısa bir şəxsin qalıqla
rının tapılması haqqında məlumat
verilməyib. Demək ki, bu qalıqlar
Ermənistanda olanlardır və onlar
la bağlı da müvafiq araşdırmalar
aparılacaqdır.
Hər bir vətəndaşımızın tale
yi bizim üçün, dövlətimiz üçün
önəmlidir və dövlət başçısının
siyasətidir. Çünki Prezident İlham
Əliyevin siyasətinin əsası xalqımı
zın rifahı, onun qüruru , dövləti
mizin daha da qüvvətlənməsidir.
Müzəff ər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanı
mühüm hədəfl ərə, məqsədlərə nail
olacaqdır.
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Azərbaycan-türkiyə münasibətləri
digər türk dövlətləri üçün örnəkdir
Rubrikamızın bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Türkiyə Cümhuriyyətində fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Rəşad Məmmədovdur. Qardaş ölkədə bu təmsilçiliyi məsuliyyətlə
həyata keçirən diplomatımız müxtəlif aspektlərdə suallarımızı cavablandırdı.

- Rəşad müəllim, Azərbaycanın qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində səfiri kimi sizinlə
ilk dəfə görüşürük. Gec də
olsa bu münasibətlə sizi
təbrik edirik. Əminik ki, bu
ölkədə fəaliyyətinizlə bağlı
heç bir çətinlik yoxdur.
Təşəkküredirəm,çoxsağ
olun.Azərbaycanınxaricisiyasə
tindəənmühümyerlərdənbirini
tutanTürkiyəkimibirölkədəsəfir
olmaqtəbiiki,cənabPrezident
tərəfindəngöstərilmişböyüketi
maddır.Buetimadıdoğrultmağa
çalışırıq.
- Ölkələr arasında əlaqələrin
daha da güclənməsində dip-

lomatların xüsusi rolu var.
Bu baxımdan siz diplomatik
fəaliyyətinizdə prioritet istiqamətləri necə müəyyənləşdirmisiniz?
Bəli,çoxdoğruqeydetdiniz.
İkitərəfimünasibətlərininkişafet
dirilməsindədiplomatlarınüzərinə
önəmlivəzifələrdüşür.Bizdəbu
istiqamətdəfəaliyyətimizidövləti
mizinmaraqlarınauyğunqururuq.
Üzərimizədüşənməsulvəzifələri
həyatakeçirməküçünprioritet
istiqamətləridövlətrəhbərliyinin
təlimatlarınauyğunolaraqmüəy
yənləşdiribicraedirik.
- Tarixi dostluq, qarşılıqlı etimad, səmimi və yüksək sə-
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viyyəli əməkdaşlıq əsasında
qurulan Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələri daim möhkəmlənməkdədir. Bu əməkdaşlığın
bundan sonrakı inkişafını
necə görürsünüz?
AzərbaycanTürkiyəmüna
sibətləridərintarixə,dil,dinvə
mədəniyyətbirliyinəəsaslanır.
Tarixinmüəyyəndövrlərindədöv
lətlərimizbirbirindənsünişəkildə
qoparılsada,xalqlarınqəlbində
birbirinəqarşısəmimivəqar
daşmünasibəthərzamandavam
etmişdir.1991ciildəmüstəqil
liyimiziyenidənbərpaetdikdən
sonrabiziilktanıyandövlətməhz
Türkiyəolmuşdur.Müstəqilliyi
mizinyenidənbərpasındansonra
ikitərəfimünasibətlərimizTürkiyə
RespublikasınınqurucusuMus
tafaKamalAtatürkün“Azərbay
canınsevincibizimsevincimiz,
kədəribizimkədərimizdir”və
ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
“İkidövlət,birmillət”prinsipləri
əsasındadaimyüksələnxətləinki
şafetmişdir.Ötəniliyunun15də
Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
Şuşadaimzalanan“ŞuşaBəyanna
məsi”iləmünasibətlərimizstrateji
mütəfiqliksəviyyəsinəqalxmışdır.
Buxüsusda,Parlamentlərarasıəla
qələrimizidəxüsusiqeydetmə
liyəm.Parlamentlərarasıdostluq
qruplarının,MilliMəclisinkomitə
üzvlərininmütəmadiqarşılıqlısə
fərlərihərikidövlətinqanunverici
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orqanları arasında əməkdaşlıq və
beynəlxalq arenada birgə fəaliyyət
istiqamətlərinin müəyyənləşmə
sində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu
gün Azərbaycan və Türkiyə bütün
beynəlxalq və regional platfor
malarda uğurla əməkdaşlıq edir.
Hazırda Azərbaycan və Türkiyə
arasında imzalanmış beynəlxalq
müqavilələrin sayı 300-ə yaxındır
və bu say artmaqda davam edir.
İqtisadi əlaqələrimiz də yüksək
səviyyədədir. Türkiyə Azərbayca
nın ən böyük ticarət tərəfdaşların
dan biridir. Ticarət dövriyyəmiz
ildən-ilə artır. Bakı-Tiflis-Ceyhan
neft boru kəməri, Bakı-Tiflis-Ər
zurum qaz kəməri, TAP, TANAP
kimi birgə layihələrimiz sadəcə
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinə
deyil, beynəlxalq enerji təhlükə
sizliyinə də mühüm töhfə verir.
Türkiyə Azərbaycanın ikinci ən
böyük ticarət tərəfdaşıdır. 2021-ci
ildə ikitərəfli ticarət dövriyyəsi 4
milyard ABŞ dollarından artıq ol
muşdur və 2023-cü il üçün dövlət

başçıları tərəfindən bu göstəricinin
15 milyard ABŞ dollarına çatdırıl
ması hədəflənir. İnvestisiyalar sa
həsində də uğurlu əməkdaşlığımız
mövcuddur. Türkiyə Azərbaycan
iqtisadiyyatının qeyri-neft sek
toruna ən çox investisiya yatıran
ölkədir. Öz növbəsində Azərbay
can Türkiyədə müxtəlif sahələrə
19 milyard ABŞ dollarından çox
investisiya yatırmışdır. Bu gün
Türkiyə şirkətləri Azərbaycanın
işğaldan azad olunan bölgələrində
aparılan bərpa və yenidənqurma
işlərində yaxından iştirak edir. Ya
xın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin
fəaliyyətə başlaması da hər iki ölkə
ilə yanaşı, ümumilikdə bölgə üçün
yeni imkanlar yaradacaqdır.
Mədəni, humanitar, media
sahəsində əməkdaşlığımız da
əhəmiyyətli şəkildə inkişaf etmək
dədir.
Səfirliyin çoxşaxəli fəaliyyət
istiqamətlərindən biri də dövlət
qurumları arasında əməkdaşlı
ğın həyata keçirilməsinin daha da

sistemləşdirilməsi, imzalanmış
sazişlərin və əldə olunmuş razı
laşmaların ölkələrimiz arasındakı
əməkdaşlığın ruhuna uyğun və
səmərəli şəkildə icrasına yardım
edilməsidir.
Azərbaycan-Türkiyə münasi
bətlərinin bu yüksək səviyyəsinin
gələcəkdə də artaraq davam edəcə
yinə, ölkələrimizin hər zaman dost
və qardaş ölkə olaraq birgə addım
layacağına əminəm.
- Təyinatınız ölkəmizin həya
tında çox şərəfli bir zamana
təsadüf edirdi. Azərbayca
nın müzəffər ordusu Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 30 il erməni
işğalında olan torpaqlarımızı
geri qaytarmış, ərazi bütöv
lüyümüzü bərpa etmişdi. 44
günlük Vətən müharibəsi
zamanı Türkiyə Azərbayca
na çox böyük dəstək verdi
və xalqımızın yanında oldu.
Qardaş ölkədə bu qələbə
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əhvali-ruhiyyəsi necə hiss
olunurdu?
- Türkiyə 44 günlük Vətən
müharibəsində siyasi və mənəvi
dəstəyi ilə Azərbaycanın yanında
oldu, beynəlxalq platformalarda
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini
yüksək səslə müdafiə etdi. Tür
kiyə dövləti ilə yanaşı, türk xalqı
da Azərbaycanla həmrəyliyini
nümayiş etdirərək, müharibənin
hər anını bizimlə birlikdə yaşadı.
Bu dövrdə Türkiyə Azərbaycanla
bağlı xəbərlərə xüsusi həssaslıqla
yanaşaraq müharibəni anbaan iz

lədi. Vətən müharibəsinin Azər
baycanın möhtəşəm qələbəsi ilə
başa çatması Türkiyədə də böyük
sevinclə qarşılandı və hər bir yerdə
qeyd edildi.
Cənab Prezident İlham Əliyev
də Türkiyənin, ölkə başçısı Rə
cəb Tayyib Ərdoğanın ölkəmizə
dəstəyini yüksək qiymətləndirdi.
Təsadüfi deyil ki, 2020-ci ilin de
kabrında Bakıda keçirilən Qələbə
paradında iki ölkə başçısı bərabər
iştirak etdilər, Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının açılışını da birgə
həyata keçirdilər.
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2021-ci ildə Vətən müharibəsi
nin ildönümünü qeyd etdiyimiz
zaman Türkiyə dövləti və xalqının
ölkəmizə diqqətini, qələbəmizə
sevindiklərini və fəxr etdiklərini
daha yaxından gördük.
- Azərbaycanla Türkiyə ara
sında hərbi əməkdaşlıq hər
zaman prioritet təşkil edib.
Bu regionda sülh və təhlü
kəsizlik prosesinə olduqca
müsbət təsir göstərir. İki ölkə
arasında hərbi əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsi
üçün yeni addımların atılma
sı gözlənilirmi?
- Azərbaycanla Türkiyə ara
sında prioritet əməkdaşlıq sahə
lərindən biri də məhz müdafiə
sahəsində əməkdaşlıqdır. Bununla
bağlı iki dövlət arasında çoxsaylı
sazişlər də imzalamışdır. Türkiyə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
nin modern şəkildə qurulmasına
yaxından köməklik göstərmiş,
azərbaycanlı zabitlər Türkiyənin
fərqli təhsil-tədris müəssisələrində
təhsil almış və çoxsaylı ortaq təlim
lərdə iştirak etmişlər. Azərbaycan
Ordusunun da Türk Silahlı Qüv
vələri modeli üzərində qurulması
üçün lazımi dəstək davam etdirilir.
Bir sözlə, Azərbaycan və Türkiyə

SƏFİR

arasında müdafiə sahəsində əmək
daşlıq dayanmır. Deyə bilərik ki,
bu gün bizim hərbi əməkdaşlığı
mız yalnız ölkələrimizin müdafiə
qabiliyyətinin artmasına deyil,
həmçinin ümumilikdə regional
təhlükəsizliyin təmininə mühüm
töhfə verir.
- Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı münasibətlərin
kökləri çox dərindir. Heç
kəsə sirr deyil ki, bu bağlılıq
beynəlxalq aləmdəki erməni
pərəst qüvvələri ciddi nara
hat edir, bu qardaşlıq müna
sibətlərindən siyasi təzyiq və
şantaj vasitəsi kimi istifadə
olunur. Bu barədə fikirləriniz
maraqlıdır.
- Qeyd etdiyim kimi, Azərbay
canla Türkiyənin münasibətləri

analoqu olmayan xüsusi bir xarak
ter daşıyır. Dünya ölkələrinin heç
birində bu səviyyədə dövlətlər və
xalqlar arasında hörmət və sevgi
ilə müşayiət olunan münasibətlər
yoxdur. İkitərəfli münasibətlə
rimiz digər türk dövlətləri üçün
də örnək təşkil edir. Bu uğurlu
qardaşlıq modelinin faydaları göz
önündədir. Çünki hər iki dövlətlə
yanaşı, ümumi regiona sülh, əminamanlıq və iqtisadi dirçəliş gətirir
və yeni imkanlar açır. Müharibə
bitdikdən sonra Azərbaycan və
Türkiyə ilə Ermənistan arasında
münasibətlərin normallaşma
sı, qarşılıqlı ərazi bütövlüyünün
tanınması, ərazi iddialarından
imtina, böyük sülh müqaviləsinin
imzalanması, iqtisadi əlaqələrin
qurulması və bütün kommunika
siyaların açılması regionda daya

nıqlı sülh üçün əsas amillərdir.
Qeyd edilən fəaliyyət Azərbaycan
və Türkiyə arasında daimi dialoq
və koordinasiya şəklində həyata
keçirilir.
44 günlük Vətən müharibəsin
də Azərbaycanın şanlı qələbəsi
və Türkiyənin dəstəyi Azərbay
can-Türkiyə birliyinin gücünü
bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Bu da öz növbəsində ermənidən
artıq erməni olmağa çalışan bir
sıra qüvvələr tərəfindən qısqanc
lıqla qarşılanır, ölkələrimizə qarşı
ikili standartlar tətbiq olunur.
Lakin bütün bunlar bizi ruhdan
sala və ya qardaşlığımıza xələl
gətirə bilməz. Çünki biz bilirik ki,
Azərbaycan-Türkiyə münasibət
ləri dövlətlərimizin mənafelərinə
xidmət edir və heç bir dövlətin
əleyhinə yönəlməyib.
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“qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun
ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə
etibarlı təminatının bazasıdır
Milli Məclisdə geniş müzakirə olunan “Qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun layihəsi ölkə əhalisinin sağlamlığının qorunmasında, genofondumuzun formalaşmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin sədri qoşqar təhməzli “Milli Məclis” jurnalının suallarını cavablandırdı.

- Qoşqar müəllim, bugünədək
ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi
ilə bağlı məsələlər müxtəlif qanunvericilik aktları ilə
tənzimlənirdi. Yeni Qanun
layihəsinin hazırlanması hansı zərurətdən meydana gəldi
və sənəd hazırlanarkən hansı
təcrübədən istifadə olundu?
AzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevtə

rəfindənmüasirdövrünçağırışla
rınauyğunolaraq,həyatakeçirilən
irimiqyaslıtədbirlər,iqtisadiyyatın
bütünsahələrindəböyükəzmvə
qətiyyətləaparılanislahatlarqeyri
neftsektorunun,kəndtəsərrüfatı
vəqidasənayesininyüksəlişinə,
sahibkarlığıninkişafınazəmin
yaratmışdır.Eynizamandaölkədə
qidatəhlükəsizliyisistemininins
titusionalolaraqformalaşdırılması
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istiqamətindəardıcılvəməqsəd
yönlütədbirlərhəyatakeçirilmək
dədir.
Sonillərdəölkəmizdəqida
təhlükəsizliyisahəsindəaparılan
islahatlarəhalinindahatəhlükəsiz
qidaməhsullarıilətəminedil
məsinə,kəndtəsərrüfatıvəqida
məhsullarınınixracpotensialının
artırılmasınamühümtöhfələrver
mişdir.Həyatakeçiriləntədbirlər
qidasənayesisektorundamüasir
standartlarıntətbiqinə,yerliisteh
lakçılarınhüquqlarınınmüdafiəsi
vəidxalixracprosesizamanıqida
məhsullarınıntəhlükəsizliyinin
təminolunmasınamüsbəttəsirini
göstərmişdir.
Ötəndövrərzindəmövcud
hüquqibazaçərçivəsindəqidatəh
lükəsizliyisistemininqurulması
istiqamətindəəhəmiyyətlinəticə
lərəldəedilmiş,müasirtələblərə
cavabverənlaboratoriyainfrast
rukturununyaradılması,kadrvə
elmipotensialıngücləndirilməsi,
beynəlxalqəməkdaşlığıngeniş
ləndirilməsi,qidatəhlükəsizliyi
sahəsindəictimainəzarətinstitu
tununtəkmilləşdirilməsi,elektron
informasiyasistemininqurulması
vəsahibkarlaraelektronxidmət
lərintəşkili,qidazənciriüzrə
nəzarəttəşkiletməkləistehlaka
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yararsız məhsulların dövriyyəsinin
qarşısının alınması təmin edil
mişdir. Eyni zamanda bu dövrdə
qida zənciri üzrə həyata keçirilən
nəzarət və tənzimləmə tədbirləri
nin nəticələri təhlil edilmiş, qida
məhsullarının təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi sahəsində qabaqcıl
beynəlxalq təcrübədə mövcud olan
yanaşmalar öyrənilmiş və tətbiqinə
başlanılmışdır.
Hazırkı dövrdə qida təhlükə
sizliyi sisteminin qurulması istiqa
mətində prioritet kəsb edən məsələ
mövcud sistemin yeni çağırışlar
əsasında beynəlxalq tələblərə tam
uyğunlaşdırılması və yekun məh
sulların təhlükəsizliyi səviyyəsinin
yüksəldilməsidir. Bu xüsusda yeni
“Qida təhlükəsizliyi haqqında” Qa
nunun qəbuluna zərurət yaranmış
dı ki, bu da işlərin daha səmərəli
təşkili mexanizmlərinin formalaş
masını nəzərdə tutur. Bu günə qə
dər qida sahəsi ilə nəzarət tədbirləri
məhz həmin sənədlər çərçivəsində
bu və ya digər formada tənzimlənə
rək həllini tapırdı. Bununla yanaşı,
ölkədə gedən genişmiqyaslı iqtisadi
islahatlar bu sahədə də yeni mər
hələnin başlanğıcını, qida təhlükə

sizliyi sisteminin daha da təkmil
ləşdirilməsini zərurətə çevirirdi.
Uğurla davam etdirilən iqtisadi
proseslər fonunda bu islahatlarla
ayaqlaşan, ölkədə gedən iqtisadisiyasi proseslərin tələblərinə daha
adekvat cavab verə biləcək yeni və
mütərəqqi qanunvericilik aktlarının
hazırlanmasına ehtiyac duyulur
du. Həmçinin qida təhlükəsizliyi
sahəsində bütün dünyada izlənilən
konseptual dəyişikliklər və müasir
çağırışlar da yeni bir mərhələyə ke
çidi sürətləndirirdi. Bu zərurətdən
irəli gələrək, ölkəmizdə qida təhlü
kəsizliyi sahəsi dərindən və diqqətli
şəkildə təhlil edilməklə, beynəlxalq
aktlar və qabaqcıl təcrübəyə əsas
lanan Qanun layihəsi hazırlandı.
Ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə
etibarlı və yüksək səviyyədə təmi
natı dövlətin sosial-iqtisadi siyasə
tində hər zaman prioritet və strateji
xətt olmaqla, mühüm istiqamətlər
dən birini təşkil edir. Yeni Qanun
da özündə bu mühüm aspektləri
birləşdirir, eyni zamanda istehlak
çı kimi hər birimizin maraqlarına
cavab verəcək hüquqi sənəddir.
Qanunun ali məqsədi bu sahədə
müasir qanunvericilik bazasının

formalaşdırılması ilə yanaşı, möv
cud boşluq və çatışmazlıqların ara
dan qaldırılmasına, istehlakçıların
daha təhlükəsiz qida məhsulları ilə
təmin olunmasına nail olmaqdır.
Qanunun hazırlanmasında
Agentliyin əməkdaşları ilə yanaşı,
beynəlxalq qurumların, o cümlədən
Avropa İttifaqı, BMT-nin Ərzaq və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Dünya
Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Kor
porasiyasının mütəxəssis və eks
pertləri yaxından iştirak etdilər.
Layihə sahibkarlar, istehlakçılar,
ictimaiyyət və aidiyyatı qurumların
nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş
ictimai müzakirələrə çıxarıldı.
- Yeni Qanun layihəsində yem
məhsulları təhlükəsizliyinin
nəzarət sahəsinə aid edildi
yini görürük. Ümumiyyətlə,
qanunun tətbiq sahələri han
sılardır?
- Qanun layihəsində qida zənci
rinin bütün mərhələlərinə nəzarəti
ehtiva edən bir sıra yeni yanaş
malar müəyyənləşib ki, onlardan
biri də məhz yem məhsullarının
təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu gün
istehlak etdiyimiz qida məhsulla
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rının mühüm bir hissəsini heyvan
mənşəli məhsullar tutur və bunu
nəzərə alaraq sözügedən sahəyə
nəzarətin gücləndirilməsinin vacib
liyi daha aydın hiss olunur. Digər
tətbiq sahələrinə gəlincə, Qanunda
qida və yem məhsullarının istehsalı
və emalı zamanı onların təhlükə
sizliyinə dair mütərəqqi tələblərin
müəyyən edilməsi, bəzi növ qida
məhsullarının dövlət qeydiyyatına
alınması mexanizmlərinin yaradıl
ması, qida məhsullarının izlənmə
sisteminin tətbiq edilməsi və s. mə
sələlər də öz əksini tapır.
- Yeni Qanunda qida zənciri
boyu nəzarət sisteminin qu
rulması planlaşdırılır. Bunun
əsas mahiyyəti və tətbiqi
mexanizmləri barədə nə deyə
bilərsiniz?
- Uzun illər ölkəmizdə qida
məhsulları üzərində dövlət nəza
rəti yalnız yekun məhsul üzərində
qurulmuşdu. Qanun layihəsi isə
bu sahədə köklü dəyişikliyə və
yeniliyə imza ataraq, qida zənciri
yanaşmasını önə çəkir. Bu yanaş
ma “tarladan süfrəyədək” prinsipi
əsasında qida məhsullarının ilkin

istehsalı, emalı, qablaşdırılması,
saxlanması, daşınması və istehlakı
mərhələlərində bir-biri ilə əlaqə
ləndirilmiş fəaliyyətlərin icrasına
nəzarət olunmasına imkan yaradır.
Bu yenilik qida zəncirinin bütün
mərhələlərində profilaktik tədbir
lərin görülməsini gündəmə gətirir.
Reallaşan nəzarət mexanizmlərinin
səmərəli tətbiqi, o cümlədən pre
ventiv tədbirlər qida zəncirinin son
mərhələsində rast gəlinə biləcək
riskləri qabaqlamaqla yanaşı, qida
təhlükəsizliyinin etibarlı təminatına
töhfə vermiş olacaq. Məsələ onda
dır ki, qida məhsulunun istehsa
lında istifadə olunan heyvanların
ətində və ya südündə olan zoonoz
xəstəliklər, steroidlər, antibiotik
qalıqları və bitkilərdə olan toksiki
maddələr, ağır metallar, pestisid
lərin qalıq miqdarları emal prose
sindən sonra da yekun qida məh
sulunda mövcud ola bilir. Bu da
istehlak zamanı insanlarda bir sıra
xəstəliklərin baş verməsinə səbəb
olur. Bunun qarşısının alınması
üçün qida zəncirinin bütün mərhə
lələri üzrə tələblər müəyyənləşdir
məklə yekun məhsulun təhlükə
sizliyinə nail olmağa imkan verən
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hüquqi baza yaradılmalı idi. Məhz
qida zənciri boyu nəzarətin tətbiqi
bu cağırışlara cavab verən unikal
bir sistemdir ki, onun sayəsində də
istehlaka təhlükəli və yararsız qida
məhsullarının təqdim edilməsi qey
ri-mümkün olmaqla, belə məhsul
ların dərhal aşkarlanmasına şərait
yaranacaq.
- Qanundakı yeniliklərdən
biri də Qida Təhlükəsizliyi
Reyestrinin yaradılmasıdır.
Bu reyestrə hansı məlumat
lar əlavə olunacaq və onun
istehlakçılara və sahibkarlara
nə kimi faydaları olacaq?
- Yeni yanaşmalardan biri də
qida və yem məhsullarının təhlü
kəsizliyinin təmin edilməsi üçün
həmin məhsulların təhlükəli hesab
edilməsinə əsas verən halların
Reyestrinin yaradılmasıdır. Bu
halların aşkar edilməsi zamanı hə
min məhsulların ilkin və ümumi
istehsalı, emalı və dövriyyəsinin
qadağan edilməsi nəzərdə tutu
lub. Reyestr bütün ictimaiyyət, o
cümlədən istehlakçı və sahibkarlar
üçün açıq olacaq. Eyni zamanda
ictimai məlumatlılıq səviyyəsinin
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artırılması, maarifləndirmənin güc
ləndirilməsinə xidmət edən reyestr
təhlükəli məhsul və həmin məhsul
ların təhlükəliliyinə səbəb olan hal
lar barədə ətraflı məlumat almağa,
istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi
nə imkan yaradacaq.
- Qanun layihəsində aktual
məsələlərdən biri də qida
məhsullarının zənginləşdi
rilməsidir. Bu nəyi nəzərdə
tutur və belə qida məhsul
larının təhlükəsizliyinə dair
tələblər nədir?
- Bu gün beynəlxalq səviyyədə
aparılan araşdırmalar, o cümlədən
UNICEF-in mikroelementlər üzrə
Təşəbbüs qrupunun əldə etdiyi
nəticələr göstərir ki, qidalarda vi
tamin və mineralların çatışmazlığı
dünya əhalisinin üçdə bir hissəsinin
sağlamlığına ciddi zərər vurur. Bu
problemdən qaynaqlanan xəstə
liklər gələcək nəsillərin sağlamlığı,
insan genofondunun qorunma
sı, iqtisadi məhsuldarlığın təmin
olunmasında öz mənfi nəticələrini
göstərməkdədir. Azərbaycanda
da əhali arasında müəyyən qida
mənşəli mineralların, vitamin və
digər nutriyentlərin çatışmazlığı
səbəbindən müxtəlif xəstəliklə
rin yaranması halları baş verir.
Bu baxımdan, qida mənşəli xəstə
liklərin nəzərəçarpacaq dərəcədə
azaldılmasında təsirli müdaxilə
tədbirlərindən biri gündəlik isti
fadə olunan yeyinti məhsullarının
zənginləşdirilməsidir. Qida məh
sullarının zənginləşdirilməsi - qida
dəyərinin yüksəldilməsi və nutri
yent (vitamin, mineral, zülal, yağ,
karbohidratlar) çatışmazlığına qarşı
profilaktik məqsədlə məhsullara
müəyyən xüsusiyyətlərin verilməsi
üçün onlarda yetərincə olmayan,
yaxud emal prosesində itirilmiş bir
və ya daha artıq inqridiyentlərin
əlavə olunmasıdır. Qanun layihə
sində qida məhsullarının həmin
nutriyentlərlə zənginləşdirilməsinə
dair yeni müddəalar nəzərdə tu

tulmuşdur. Bu müddəaların tətbiqi
əhali arasında əsas vitamin, mineral
və digər nutriyent çatışmazlıqları
təhlil edilərək, qida məhsullarının
zənginləşdirilməsi yolu ilə insan
ların orqanizmində balansın bərpa
edilməsinə və bir sıra xəstəliklərin
qarşısının alınmasına təkan ve
rəcək. Məlumat üçün bildirim ki,
mövcud qanunvericilikdə yalnız
duzun yodla zənginləşdirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, “Yod
çatışmazlığı xəstəliklərinin kütlə
vi profilaktikası məqsədilə duzun
yodlaşdırılması haqqında” Azər
baycan Respublikası Qanununa
əsasən, qida və yem üçün istifadə
olunan duzun yodla zənginləşdiril
məsi həyata keçirilir.
- Bilirik ki, HACCP sistemi bey
nəlxalq təcrübədə qida təh
lükəsizliyinin idarə edilməsi
üçün ən çox istifadə olunan
mexanizmdir. Yeni Qanun
layihəsində ölkəmizdə qida

subyektlərində HACCP siste
minin tətbiqi nəzərdə tutulur
və sistemin tətbiq edilməsi
üçün keçid müddətlər müəy
yən edilib. Qida subyekt
lərinin bu sistemə keçməsi
qida təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına hansı töhfələr ve
rəcək?
- İlk növbədə qeyd edim ki,
HACCP (Təhlükənin Analizi və
Kritik Nəzarət Nöqtələri) qida və
yem məhsullarında təhlükə amil
lərinin müəyyən edilməsi, qiy
mətləndirilməsi və onlara nəzarət
olunması sistemidir. Sistem bütün
mümkün təhlükə və risklərin qiy
mətləndirilməsi, nəzarətə götü
rülməsi və qida mənşəli xəstəlik
və ya zəhərlənmə halları riskləri
ni aradan qaldırmağı hədəfləyir.
Təhlükəli faktor insan sağlamlığı
üçün təhlükə mənbəyi olan, qida və
yem məhsullarında yer alan bioloji,
kimyəvi və fiziki agent və ya qida
məhsulunun vəziyyətidir. Kritik

Qida təhlükəsizliyi sahəsində laboratoriya üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssis
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nəzarət nöqtəsi isə təhlükəli fakto
run qarşısını almaq, aradan götür
mək və onu məqbul həddə salmaq
üçün nəzarətin zəruri olduğu
istehsal zəncirinin mərhələsidir. Bu
nəzarət mexanizmi qida zəncirinin
bütün mərhələlərini əhatə etmək
lə vahid sistem halında fəaliyyət
göstərir. Qida təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinin ən səmərəli və
etibarlı təminatı istehlak bazarında
hazır məhsula nəzarət etmək deyil,
qida məhsulları istehsal zəncirinin
bütün mərhələlərində belə bir qida
təhlükəsizliyinin idarə edilməsi me
xanizminin yaradılması və tətbiqini
zəruri edir. Bu baxımdan, ölkəmiz
də də qida və yem məhsullarının
istehsalı və emalı ilə məşğul olan
qida subyektləri HACCP prinsiplə
rinə əsaslanan prosedurları tətbiq
etməli və bu prinsiplərə əsaslanan
qida təhlükəsizliyinə nəzarət siste
minə malik olmalıdır. Eyni zaman
da Qanun layihəsində sistemin
tətbiq edilməsi üçün keçid müd
dətləri müəyyən edilmişdir. Belə

ki, HACCP sistemlərinin tətbiqinin
məcburiliyi “Sahibkarlıq fəaliyyəti
haqqında” Azərbaycan Respubli
kasının Qanununa əsasən, iri qida
sahibkarlığı subyektlərində həmin
Qanun dərc olunduğu gündən iki
il, orta və kiçik qida sahibkarlığı
subyektlərində isə dörd il sonra
üçün təsbit edilmişdir.
- Qanun layihəsində idxal olu
nan qida və yem məhsulları
na, eləcə də qida məhsulları
ilə təmasda olan material və
məmulatlara dövlət nəzarə
ti ilə bağlı yeni yanaşmanın
tətbiqi nəzərdə tutulub. Bu
proses özündə nəyi əks etdi
rir və təcrübədə necə tətbiq
ediləcək?
- Qanun layihəsində idxal olu
nan adıçəkilən məhsullara daha
sistemli və səmərəli dövlət nəza
rət sisteminin yaradılması nəzər
də tutulub. Bu da nəticədə idxal
olunan həmin məhsulların dövlət
nəzarətindən kənar qalmasının
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qarşısını alacaq. Qanun layihəsin
də Azərbaycan Respublikasının
gömrük ərazisinə idxal olunmuş
qida və yem məhsullarına, habelə
qida məhsulları ilə təmasda olan
material və məmulatlara nəzarət
tədbirlərinin sənəd, eynilik və fiziki
nəzarət olmaqla, üç istiqamətdə
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sözügedən nəzarət formaları risklə
rin qiymətləndirilməsi nəticələrin
dən və məhsulun risk səviyyəsin
dən asılı olaraq müəyyən ediləcək.
Sənəd nəzarəti, eynilik nəzarəti
və fiziki nəzarət gömrük rəsmi
ləşdirilməsinin aparıldığı gömrük
sahəsində yerləşən qida təhlükəsiz
liyi nəzarəti məntəqələrində və ya
idxalatçıların məhsullarının saxlanc
yerlərində həyata keçiriləcək və qi
da təhlükəsizliyi sahəsində tələblə
rə cavab verdikdə, idxal sağlamlıq
aktı veriləcək. İndiki mərhələdə isə
bu sahədə nəzarət tədbirləri yalnız
idxalatçıların saxlanc yerlərində hə
yata keçirilir. Qanun qəbul edildik
dən sonra gömrük rəsmiləşdirilmə

STRATEGIYA
sinin aparıldığı gömrük sahəsində
qida təhlükəsizliyi məntəqələrinin
yaradılması təmin ediləcək.
- Yeni Qanunda nəzərdə tutu
lan qida məhsullarının izlən
mə sisteminin tətbiqi sahib

karlıq subyektləri qarşısında
nə kimi öhdəliklər yaradır?
- Qida məhsullarının izlənmə
sistemi istehlakçıya istehlak olunan
məhsul haqqında ən dolğun infor
masiyanın ötürülməsinə xidmət
edəcək. İzlənilmədə əsas məqsəd
istehlakçıların qida məhsulu barədə
“tarladan süfrəyədək” prinsipinə
uyğun olaraq, bütün mərhələlərdə
maarifləndirilməsi və qida məhsul
ları barədə dəqiq və ətraflı məlumat
əldə etmək imkanının təmin edil
məsidir. Həmçinin prosedur məh
sulların izlənməsinə imkan verən
məlumat sistemlərinin mövcudlu
ğu əsasında qanunsuz ticarətin və
saxtalaşdırılma hallarının qarşısının
alınmasına, məhsulların tədarükü
zamanı şəffaflığın təmin edilməsi
nə yönəlib. Məhsulların izlənilməsi
sistemi formalaşdırıldıqdan sonra
Azərbaycan Respublikasının ticarət
tərəfdaşı olduğu ölkələrin eyni sis

temləri arasında bağlanmış müqa
vilələr (memorandumlar) əsasında
inteqrasiyanın həyata keçirilməsi
də təmin edilə bilər. Öhdəliklərə
gəlincə, indiyə qədər həm istehlak
çı, həm də sahibkarlarda belə bir
yanaşma formalaşmışdı ki, qida

ması yolu ilə kənar dövlət nəzarə
tinin daha çox tənzimləyici rolda
çıxış etməsinə imkan verən hüquqi
bazaya ehtiyac var. Bundan əla
və, qida sahəsində on minlərlə
subyektin fəaliyyət göstərməsi və
qida məhsulunun qida zəncirinin

Ölkədə heyvan sağlamlığının və təhlükəsiz hey

təhlükəsizliyinin təmin
van mənşəli qida məhsulları istehsalının təmin
edilməsi geniş nəzarət hə
olunması məqsədilə zəruri məlumatların elektron
yata keçirməklə müvafiq
məlumat bazasında toplanması davam etdiri
dövlət orqanlarının üzərinə
lir. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi
düşür. Bu isə istehlakçılar
Agentliyinin (AQTA) təşkilatçılığı, Dünya Bankının
tərəfindən lazımi ictimai
nəzarətin həyata keçirilmə
dəstəyi ilə aparılan heyvanların identifikasiyası
məsinə, sahibkarlarda mə
və qeydiyyatı prosesi Bakı, Sumqayıt şəhərləri və
suliyyət hissinin azalma
Abşeron rayonunu əhatə edib. 2021-ci il 15 de
sına və onların mütəmadi
kabr - 2022-ci il 18 mart tarixlərində sözügedən
olaraq dövlət nəzarəti
ərazilərin ailə-kəndli və fermer təsərrüfatlarında
tədbirlərindən yayınmağa
34313 sayda iribuynuzlu heyvan identikləşdirilə
çalışmasına gətirib çıxarır
rək, həm təsərrüfat, həm də heyvanlar haqqında
dı. Ancaq müasir yanaş
malara görə bu sistemdə
məlumatlar elektron sistemə daxil edilib.
qida təhlükəsizliyinin əsas
təminatçısı sahibkarlardır
istənilən mərhələsində, o cümlədən
və istehlakçıların ictimai nəzarə
istehlak prosesində təhlükə riski ilə
ti onların əsas çəkindirici amilinə
qarşılaşması bu sahədə risk əsaslı
çevrilməlidir. Dövlət nəzarət orqanı
yanaşmanın tətbiq edilməsini və
isə bu prosesdə əsasən tənzimləyi
resursların daha çox yüksək riskli
ci funksiyasını yerinə yetirməlidir.
məhsullara yönləndirilməsini zəru
Məhz bu səbəbdən sahibkarların
ri edir.
daxili nəzarət sisteminin formalaş
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Ailə qanunvericiliyi - 22 il

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

Ailə özü-özlüyündə mürəkkəb
anlayışdır və onun çoxtərəfli funksi
yaları mövcuddur. Bu funksiyalar bir
tərəfdən ailə - cəmiyyət, digər tərəf
dən ailə - şəxsiyyət qarşılıqlı təsirlər
sistemini əks etdirir. Ailə əxlaqi və ir
si keyfiyyətlərin uşaqlara köçürüldü
yü əhəmiyyətli bir müəssisə, fərdin
ilk təhsil və tərbiyəsini aldığı təşkilat,
şəxsiyyətin və xarakterin formalaşdı
ğı başlanğıc mühitdir. Bu baxımdan
dövlətin öz vətəndaşına olan münasi
bətinin əsas tərkib hissəsi ailəyə olan
yanaşmadır. Cəmiyyətdəki qarşılıqlı
münasibətlərdə olduğu kimi, ailədə
də hər bir insan özünəməxsus statu
sa, qayda-qanuna, əlaqə və prinsiplə
rə riayət etməlidir.
Vaxtı ilə Ümummilli lider Heydər
Əliyev ailənin cəmiyyətdəki rolunu
xüsusi olaraq belə qeyd edirdi: “Ailə
dəyərləri, ailə ənənələri, milli-mənə
vi dəyərlərimizə sədaqət, uşaqların
müasir səviyyədə tərbiyəsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir”. Hər bir ailə
üzvü öhdəsinə düşən funksiyaları ye
rinə yetirməli, ailə üzvlərinə hörmət
və qayğı göstərməli, ailənin sevin

cini və kədərini birgə yaşamalı, bu
sahədə mövcud olan ümumi ənənə
və qaydalara sadiq olmalıdır. Ailə
İnstitutunun möhkəmliyi cəmiyyə
tin və dövlətin güclənməsinə, inkişaf
etməsinə zəmin yaradır. Ulu Öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və dəs
təyi ilə ailənin möhkəmləndirilməsi,
qadın və uşaq hüquqlarının müda
fiəsi sahəsində Azərbaycan mühüm
beynəlxalq Konvensiyalara qoşulmuş
və respublikamızda müvafiq qanun
lar qəbul edilmişdir.
Müstəqil dövlətimizin ali sə
nədinin - Konstitusiyanın müəllifi
olan Heydər Əliyev burada ailənin
mahiyyətini, ailə üzvlərinin vəzifə
və hüquqlarını da xüsusi maddələrlə
müəyyən etmişdir. Azərbaycan Res
publikası Konstitusiyasının “Dövlətin
əsasları” adlı II fəsil, “Ailə, uşaqlar
və dövlət” 17-ci maddəsində deyi
lir:  “Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə
dövlətin xüsusi himayəsindədir”.
Həmçinin, “Əsas insan və vətən
daş hüquqları və azadlıqları fəslinin
34-cü “Nikah hüququ” maddəsində
qeyd olunur ki, “Hər kəsin qanunla
nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda ailə
qurmaq hüququ vardır. Nikah könül
lü razılıq əsasında bağlanılır. Heç kəs
zorla evləndirilə (ərə verilə) bilməz.
Nikah və ailə dövlətin himayəsində
dir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla
mühafizə edilir. Dövlət çoxuşaqlı
ailələrə yardım göstərir. Ər ilə ar
vadın hüquqları bərabərdir. Uşaq
lara qayğı göstərmək, onları tərbiyə
etmək valideynlərin həm hüququ,
həm də borcudur. Valideynlərə hör
mət etmək, onların qayğısına qalmaq
uşaqların borcudur. 18 yaşına çatmış
əmək qabiliyyətli uşaqlar əmək qabi
liyyəti olmayan valideynlərini saxla
mağa borcludurlar”. Bu maddələrin
hər biri ailə institutunun vacib kom
ponentləridir və özündə hüquqi əsas
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la yanaşı, milli mənəviyyatımızın, ailə
dəyərlərimizin mühüm xüsusiyyətlə
rini əks etdirir.
22 il bundan əvvəl, 2000-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Ailə
Məcəlləsi qəbul olunmuşdur. Bu
məcəllə Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında nəzərdə tutulan
əsas insan və vətəndaş hüquqlarına
və azadlıqlarına uyğun olaraq ailə
münasibətlərinin yaranmasının və
möhkəmlənməsinin, onlara xitam
verilməsinin prinsiplərini, ailə mü
nasibətlərinin iştirakçılarının hüquq
və vəzifələrini, dövlət orqanlarının
bu sahədə vəzifələrini, habelə və
təndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət
qeydiyyatı qaydalarını tənzimləyən
normaları müəyyən edir. Zamanla
Ailə Məcəlləsinə edilən dəyişiklik
əsasında qızlar və oğlanlar üçün ni
kah yaşı 18-ə qaldırılmışdır. Azərbay
can Respublikası Cinayət Məcəlləsin
də yetkinlik yaşına çatmayan qızları
nikaha daxil olmağa məcbur etməyə
görə xüsusi maddə ilə məsuliyyət
müəyyən edilmişdir. Nikah bağlayan  
tərəflərin nikahdan əvvəl məcburi
tibbi müayinədən keçməsi ilə bağlı
Ailə Məcəlləsinə  edilən dəyişiklik isə
həm ailələrimizin, həm də gələcək
nəsillərin sağlamlığına xidmət edir.
Bununla yanaşı övladlığa götürmə,
qəyyumluqla bağlı bir sıra əlavə və
dəyişikliklər olunmuşdur. Bu dəyi
şikliklə bağlı digər hüquqi-normativ
aktlarda uyğunlaşdırmalar aparılmış
dır. Azərbaycan həm MDB məkanın
da, həm də bir çox Avropa ölkələrin
dən əvvəl gender (kişi və qadınların)  
bərabərliyinin təminatları haqqında”
və “Məişət zorakılığının qarşısının
alınması haqqında” Qanun qəbul
etmişdir. Lakin bununla yanaşı, yeni
reallıq və çağırışlar həmin sənədlə
rin davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi
zərurətini yaradır. Eyni zamanda, bir
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çox  məsələlər, o cümlədən, nikahla
rın azalması, boşanmaların artması,
ailədaxili münasibətlərin düzgün
tənzimlənməməsi, valideyn-övlad
ünsiyyətində yaranmış problemlər,
ailə-məişət zəminində baş verən zo
rakılıqlar, gender əsaslı zorakılıqlar,
zərərli vərdişlər, İKT-nin təsiri və
digər məsələlər bir daha göstərir ki,
zamanın yaratdığı  tələblər, dünyada
gedən proseslər və çağırışlar, yenə də
qanunvericiliyi nəzərdən keçirmək
zərurətini yaradır.  
2015-ci ildə Milli Məclisin Ailə,
qadın və uşaq məsələləri komitəsi ya
radıldı. Komitə ailə münasibətləri, o
cümlədən himayəçilik və qəyyumluq,
qadın və uşaq hüquqlarının müda

çətinliklər”, “Gender (kişi və qadınla
rın) bərabərliyinin təminatları” haq
qında Qanunun icra vəziyyəti, eləcə
də “Azərbaycan Ailə Strategiyasının
formalaşması hüquq müstəvisində”,
“Ailə qanunvericiliyi: ənənəvilik və
müasirlik” mövzularında dinləmələr
keçirilmişdir. Qanunvericilik nöqte
yi-nəzərindən və ən yaxşı təcrübələ
rin öyrənilməsi və tətbiq olunması
baxımından bir çox ölkələrin  model
qanunları nəzərdən keçirilir, bu  sə
nədlərin bizim ailə institutumuza
uyğunluğu hərtərəfli öyrənilir. Ailə
institutunun  möhkəmləndirilməsi
məqsədi ilə qanunvericilik bazası
nın daha da güclənməsi ilə yanaşı,
mövcud qanunların düzgün dərk

sinin, Vətəninin, dövlətinin xoş və
firavan gələcəyinə töhfə verməlidir.
Ailə nə qədər güclüdürsə, cəmiyyət
də bir o qədər möhkəm və toxunul
maz olur. Biz güclü ailə deyəndə, ey
ni zamanda, ailədə uşaqlara verilən
tərbiyəni nəzərə almalıyıq. 44 günlük
Vətən müharibəsində döyüşən, öz
torpağını qoruyan, kənd və şəhər
lər, hətta bir qarış torpaq üçün şəhid
olan gənclərimiz əsl vətənpərvərlik
ruhunda böyümüşdülər. Onların bir
çoxu atalarını, doğmalarını Birinci
Qarabağ müharibəsində itirmişdilər.
Qarabağı heç vaxt görməyən, lakin
şəhid olan Vətəninə, xalqına və ailə
sinə görə bu müqəddəs mübarizəyə
qalxan gənclər 30 illik yurd-torpaq

fiəsi və həyata keçirilməsi, gender (ki
şi və qadınların) bərabərliyinin təmin
edilməsi, məişət zorakılığı ilə bağlı
qanun layihələrini hazırlayır və ya
təqdim olunmuş qanun layihələrinə
dair rəy verir. Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin və ya parlament
sədrinin tapşırığı ilə qanun və qərar
layihələrində ailə, qadın və uşaq
məsələlərinə dair rəy verir. Davamlı
olaraq ailə, qadın və uşaq problemləri
istiqamətində aktual mövzularla bağ
lı dinləmələr və konfranslar keçirir,
mövcud qanunvericilik bazasının da
ha da təkmilləşdirilməsi və gücləndi
rilməsi sahəsində təhlillər aparır, tək
liflər hazırlayır. Ötən müddət ərzində
“Ailənin sosial-psixoloji təminatı və
mövcud problemlər” (pandemiya və
post-müharibə dövrü), “Gənc ailələr
lə bağlı mövcud vəziyyət: imkan və

edilməsi sahəsində ardıcıl və sistemli
maarifləndirici işlərin aparılması  çox
vacibdir.  Bu gün ölkə rəhbərliyinin
balanslı, güclü iqtisadi dəstəyi nəti
cəsində Azərbaycanda ailələrimizin
harmonik inkişafı üçün real imkanlar
yaradılmışdır.  Prezident İlham Əli
yev tərəfindən ailə institutunun möh
kəmləndirilməsi, onun sosial rifahı
nın yaxşılaşdırılması, ailə üzvlərinin
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində  
çox mühüm qanunlar qəbul edilmiş,
dövlət proqramları və digər hüquqi
sənədlər təsdiq olunmuşdur. Eyni
zamanda, Respublikanın Birinci vit
se-prezidenti, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti Mehriban Əliyeva hər
zaman qadınların cəmiyyətdə layiqli
iştirak etməsinə xüsusi dəstək verir.
Ailədə böyüyən insan, bir şəxsiy
yət kimi, bir vətəndaş kimi öz  ailə

həsrətimizə, mənfur erməni  işğalına
son qoydu, bütün şəhidlərin ruhunu
şad etdilər.   Cənab İlham Əliyev də
fələrlə çıxışlarında bildirib ki, müasir
müstəqil Azərbaycan dövləti millimənəvi dəyərlər üzərində qurulub.
Biz bu dəyərləri qoruyub saxladıqca,
dövlətimiz daha da qüdrətli olacaq,
xalqımız da əbədi azad, müstəqil
xalq kimi yaşayacaq. Bir-birinə hör
mət, böyüklərə ehtiram, kiçiklərə
qayğı, qadına diqqət, bərabərlik, və
tənpərvərlik, mehribançılıq, bunlar
hamısı bizim mədəniyyətimizin əsas
dayaqlarıdır. Bizim ailə dəyərləri
mizdir.
Bu baxımdan ailədə rolların düz
gün bölüşdürülməsi, milli dəyərlərə
sadiqlik, dövlətlə bərabər cəmiyyətin
bu məsələyə diqqəti çox böyük əhə
miyyət kəsb edir.
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VAHİDƏHMƏDOV-75
Hörmətli Vahid müəllim!
SiziMilliMəclisindeputatını,tanınmışiqtisadçınıanadanolmağınızın75illiyimü
nasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm!
Sizhələtələbəlikillərindənəməkfəaliyyətinəbaşlayaraq,Səttarxanadınamaşınqayır
mazavodundasexustası,sexrəisi,başmühəndisişləmiş,dahasonraisəbirsıramüsbət
keyfiyyətlərinizsayəsindəBakıNeftMədənavadanlıqlarıİstehsalatBirliyininKeşləma
şınqayırmazavodununbaşdirektoruvəzifəsinədəkyüksəlmisiniz.19891992ciillərdəSiz
AlmaniyanınBonnMenecmentİnstitutundadatəhsilalaraqMenecmentiqtisadçıbey
nəlxalqdiplomunalayiqgörülmüsünüz.
Siz19921993cüillərdəAzərbaycanRespublikasıBaşnazirininmüavini,sonraisə
birincimüavinikimimühümvəzifələrdəçalışmısınız.

66 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2022

YUBİLEY

Ölkəmizdəmaşınqayırmasahəsindətexnologiyanıninkişafındakıxidmətlərinizdöv
lətimiztərəfindənyüksəkqiymətləndirilərəkSizəAzərbaycanRespublikasınınƏmək
darmühəndisifəxriadıverilmişdir.
Sizin“Sahibkarmenecment”adlıdərslikkitabınızvə300dəkelmiməqalənizöl
kəmizdəiqtisadçılar,millisahibkarlarvəmenecerlərüçündəyərlimənbələrdir.1995
2005ciillərdəAzərbaycanSənayeçilərvəSahibkarlarİttifaqınınprezidentikimiölkə
mizdəsənayeninvəsahibkarlığıninkişafınadəstəkvermisiniz.
Siz19901995ciillərdəölkəparlamentininüzvüolmuş,2005ciilseçkilərindəisə
seçicilərinizinSizəolanetimadısayəsindəyenidənqələbəqazanaraqIII,sonraisəIV,V
vəVIçağırışMilliMəclisindeputatıseçilmisiniz.
BugünmüstəqilAzərbaycanınVIçağırışparlamentinindeputatı,MilliMəclisin
İqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsininüzvükimitəqdirəlayiqfəaliyyətgös
tərir,qanunyaradıcılığıişinəözlayiqlitöhfəniziverirsiniz.Xidmətlərinizdiqqətdən
kənardaqalmamış,ölkəmizinAlimükafatlarındanolan“Şöhrət”Ordeniilətəltifolun
musunuz.
SizhəmçininAzərbaycanKüveytparlamentlərarasıişçiqrupununrəhbəri,Türkiyə,
Rusiya,Almaniya,BöyükBritaniya,ABŞ,Çin,İsveçrə,İtaliya,XorvatiyavəTürkmə
nistanlaparlamentlərarasıişçiqruplarınınüzvükimiMilliMəclisinbeynəlxalqmü
nasibətlərinininkişafındayaxındaniştirakedirsiniz.
HörmətliVahidmüəllim!
Sizi75illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,yaşınızınbu
müdrikçağındaSizəuzunömür,cansağlığıvəyorulmazfəaliyyətinizdəyeniyeni
uğurlardiləyirəm!
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakışəhəri,2aprel2022ciil.
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“Özümü xoşbəxt insan sayıram ki,
qarabağın azadlığını gördüm...”
Rubrikamızın bu dəfəki yubilyar qonağı tanınmış ictimai-siyasi xadim, millət vəkili
Vahid Əhmədovdur. Vahid müəllimlə onun Vətən, torpaq sevgisindən tutmuş ailə
dəyərlərinə qədər ömrünün ən müxtəlif məqamlarına çıraq tutmağa çalışdıq.

- Vahid müəllim, yubileyiniz
münasibəti ilə sizi jurnalımız
adından təbrik edirik. Bir
az bizə həyat hekayənizdən
bəhs edin. Necə bir ailədə
doğulmusunuz?
QubarayonununQonaqkənd
qəsəbəsindədoğulmuşam.Qo
naqkəndinolduqcagözəltəbiəti
var,dağlarınqoynundayerləşir.
Əvvəllərayrıcarayonidi,1959cu
ildəQubayabirləşdirildivəqəsəbə
statusuverildi.Qonaqkəndinadı
insanlarınınqonaqpərvərliyindən
gəlir.Evdəkisontikəqonağın
qabağınaqoyulur,hərşeyinyax
şısıqonağındır.Səninçörəyinaz
olabilər,yerinsoyuqolar,amma

qonaqyüksəksəviyyədəqarşılan
malıdır.Orayaqonaqgetsəniz,ən
kasıbinsanbelənəyivarsa,sizin
qabağınızaqoyacaq.Meşəniniçin
dəyerləşənQonaqkəndinqidaları
çoxtəbiivətəmizdir.Buyerlərin
havası,suyuinsanınçoxyaşama
sınakifayətedir.Eləmənimana
tərəfiminuzunömürlülüyübuna
misaldır.Anababamİsmayıl126
il,dayım106il,anam101ilömür
sürüblər.
Sadəbirailədədoğulmuşam.
Atam“Azəritifaq”ınrayonşö
bəsindəmühasibişləyirdi,anam
evdarqadınidi.9uşaqlıböyük
ailəidik.7qardaş,ikibacıolmu
şuq.Atamsıxıntıçəkməyəkdeyə,
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əlindəngələnietsədəyenəçətinlik
çoxidi.Təsəvvüredin,9uşağın
yeməyi,geyimi,məktəbvəailə
nindigərxərcləritəkonunəlinə
baxırdı.
Qonaqkənddətəbiiqazdayox
idi.Buyaxınlarda,cənabprezi
dentinxüsusigöstərişiiləqəsəbə
yəqazçəkildi.Hərgünqardaşla
rımladərsdənsonrameşəyəodun
qırmağagedirdik.Gətiribkənddə
satır,ailəmizinmüəyyənkiçikeh
tiyaclarınıödəyirdik.Ocürsoyuq
vədağlıqyerdəbütünqışıpencək
ləkeçirirdim.Mənimpaltoanlayışı
barədəBakıyagəldikdənsonra
xəbərimoldu...
Qardaşbacılarımda,məndə
bütünçətinliklərəbaxmayaraq
oxuduq,alitəhsilaldıq.Atam
bizdəntələbedilənbütünişlərlə
bərabərdərslərimizlədəhərgün
maraqlanırdı.Olduqcasəmimi,
yüksəksavadlımüəllimlərimizvar
idi.Mənortaməktəbiqızılme
dallabitirdim.Özünüzdətəsdiq
edərsinizki,dağkəndindəyaşa
yanvəçoxuşaqlıailəninnümayən
dəsiolanbirşagirdüçünbu,çox
parlaqbirgöstəriciidi.Gecələr
dərsimiçoxvaxtşamın,lampanın
vəyayanmışocaqdaqalanközlə
rinişığındahazırlayırdım.
Eləbuçətinliklərinucbatından
ortaməktəbiqızılmedallaqur
tarmağımabaxmayaraqBakıya
gələnkimidərhalaliməktəbəsə
nədvermədim.Sət arxan(əvvəlki

HƏMSÖHBƏT

Leytenant Şmidt) adına  zavoda  
fəhlə kimi işə düzəldim. Böyük  
qardaşım Rafiq Semaşko adına
xəstəxanada həkim işləyirdi. Çox
imkanı yox idi, maddi sıxıntıları
var idi. Məni fəhlə kimi işə düzəlt
mək və  həm də yataqxanada  yer
almaq üçün  zavodun direktoru,
sonradan Baş Nazir olan Həsən
Seyidovun qəbuluna getdik.  O,
məni işə götürdü və yataqxanada
yer verdi.  Ayda 80 manat maaş
alırdım.  Əslində, o vaxt  üçün yax
şı pul sayılırdı. Bu maaşdan evə
də maddi kömək  edirdim, kəndə
pul göndərirdim. Bir neçə il sonra
Politexnik İnstitutuna daxil olaraq
mühəndis kimi ali təhsil aldım.
Sonralar  çalışdığım sahədə
biliklərimi  daha  da  təkmilləş
dirmək üçün Almaniyanın Bonn

Menecment İnstitutuna qəbul olu
naraq menecment-iqtisadçı ixtisası
üzrə beynəlxalq diplom qazandım.
- Ata-baba ocağınızda indi
kim yaşayır? Rayona tez-tez
gedə bilirsinizmi?
- İndi ata-anam, 1 bacım, 3 qar
daşım rəhmətə gedib. 11 nəfərlik o
böyük ailədən cəmi 5 nəfər qal
mışıq. Həmin rayonun deputatı
olduğum üçün  vaxtaşırı Qubada
oluram. Təbii ki, imkan daxilində  
Qonaqkəndə də mütləq baş çəki
rəm. Bu  sualı mənə Qonaqkəndə  
çəkilən  yolun açılışında  iştirak  
edən cənab Prezident də verdi.
“Evinizdə kim yaşayır? - deyə so
ruşdu. Heç kim yaşamır. Hamımız  
Bakıda  oluruq. Amma  oradakı  
evimizi  təmir  elətdirmişik. Kimin  

rayona  yolu düşsə gedib qalır,
nəzarət  edir.  Qonaqkənd mənim
uşaqlığımdır, anamdır. Harada
oluramsa olum, kəndimi yad edi
rəm. Mütəmadi gedirəm, ata ana
mın qəbrini ziyarət edirəm.
- Vahid müəllim, ixtisasca
mühəndis-energetiksiniz,
tanınmış iqtisadçısınız. Uzun
müddət “Bakı fəhləsi” və
Keşlə maşınqayırma zavod
larına, “Bakneftmaş” İsteh
salat Birliyi kimi iri istehsalat
müəssisələrinə rəhbərlik et
misiniz. Siyasətə keçid çətin
olmadı ki?
- Əslində yox, çətinlik olmadı.
Çünki, hər zaman siyasətin içində
idim. Həmişə  demokratik  fikirli  
idim. Əsgərliyə gedəndə zavodda
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Əsgərlik illərində çəkilən şəkil. 1971-1972-ci illər, Kiyev şəhəri

Leytenant Şmidt zavodunda sex rəisi çalışdığım illər (1970-ci illərin ortaları)

artıq sex rəisi  vəzifəsində  çalışır
dım. Gələndən sonra da zavoddakı
işimə davam  elədim. O vaxtlardan
da gənc mütəxəssis kimi ictimai iş
lərdə fəallıq  göstərirdim.  Həm də
Bakı şəhər Sovetinin deputatı idim.
1983-cü ildə bir gün məni
Mərkəzi Komitəyə çağırdılar. Ulu
öndər Heydər  Əliyev ölkəyə rəh
bərlik  edirdi. Onunla  görüşümüz
oldu. Mənə  dedi –“Səni tanıyıram,
çıxışların, işin xoşuma  gəlib.  Buna  
görə də səni Keşlə maşınqayırma,
Elektron Hesablama Maşınları və

“Bakı fəhləsi” zavodlarından biri
nə direktor göndərmək istəyirəm.
Özün seç, hansını istəyirsən.”   Hə
min vaxt da Bakı fəhləsi  zavodu
nun işində böyük nöqsanlar aşkar
edilmişdi, direktorunu  həbs  elə
mişdilər. Mən bu zavodu seçdim.  
Neft-mədən avadanlıqları, neft  
mancanaqları  istehsalı ilə məşğul
olan “Bakı fəhləsi”  dünyada  Ru
mınıya və ABŞ-da yerləşənlərdən
sonra  3-cü anoloji zavod idi.
Heydər  Əliyevin etimadını  
doğrultmaq  üçün əlimdən gələni  

70 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2022

edirdim. Ümumiyyətlə, bu dahi
şəxsiyyətin müdrik bir uzaqgörən
liyi və tamamilə fərqli kadr seçimi
var idi.  O, kasıb ailədən olmağımı,
hər şeyi düz danışmağımı, çalış
qanlığımı hələ o vaxtdan sezmiş
di. İşə həvəslə girişdim. Zavodda
köklü olaraq  dəyişikliklər  etməyə
başladım. Orada böyük nizam-in
tizam, səliqə-səhman yaratdım.
Yaxşı işləyirdik. Plan artıqlaması
ilə  dolurdu.  İşçilərlə aramızda də
rin hörmət-izzət var idi. Rəhmət
lik Heydər Əliyev özü də bir dəfə
zavodda oldu. İşimi çox bəyəndi.
Yanında olan Kamran Bağırovla
Həsən Seyidova məni  tərifl ədi.
“Vahiddən muğayat olun, o, bizə
çox  lazım olacaq” - dedi.  Sonra
lar da bir  dəfə, hələ Baş nazirin
birinci müavini olduğum vaxt mə
nimlə bağlı ona yanlış informasiya  
çatdırmışdılar. Yoxlatdırıb yalan
olduğunu görmüşdü. Bir  dəfə bir  
tədbirdə dahi şəxsiyyət bu barədə
özü mənə dedi ki, “yanlış olduğu
nu bilirdim, amma yoxlatdırıb tam
əmin oldum, sən təmiz adamsan.”
Mixail Qorbaçov SSRİ-nin ha
kimiyyəti başına keçəndən son
ra  Tümenə  neft  müəssisələrinə
getmişdi. Orada neft hasilatının
aşağı düşməsi ilə bağlı müəy
yən problemlər var idi. Səbəbi
ilə maraqlananda da bunu bizim
- Azərbaycanın üzərinə atırlar ki,
məhsulları, avadanlıqları Bakıdan
alırıq, onlar da  köhnədir, zaydır
və s. Həmin məhsullar bizim za
voddan gedirdi. Zavodda istehsal
olunan mancanaq dəzgahlarının
əsas hissəsi olan reduktorları Keş
lə maşınqayırma zavodu verirdi,
neftçilərin də iradı məhz bu detal
lara idi. Bizim zavod isə tam key
fiyyətli, bütün texniki göstəricilərə
uyğun olan məhsullar hazırlayırdı.
Ondan sonra zavodun işinə süni
maneələr, müəyyən problemlər ya
ratmağa başladılar. Onda da Hey
dər Əliyev SSRİ Nazirlər  Soveti
sədrinin birinci müavini, Siyasi  
Büronun  üzvü  idi. Əslində, bu,

HƏMSÖHBƏT

Heydər Əliyev SSRİ Ali Sovetinə deputatlığa namizəd kimi, zavoda seçiciləri ilə görüşə gəlmişdi (1984-1985-ci illər)

demək olar ki, ona qarşı qurulan
bir tələ idi. Hətta o, Nazirlər Soveti
sədrinin birinci  müavini oldu
ğu  vaxtda  da  zavoda  gəlmişdi.
Məkan olaraq Sabunçu rayonu
ərazisində yerləşdiyimiz üçün bu
rayondan Heydər  Əliyevin SSRİ
Ali  Sovetinə  deputatlığa  nami
zədliyini vermişdik. Nə isə, Ulu
öndər  bizim işimizin keyfiyyətli
olduğunu çox  gözəl bildiyi  üçün
müdafiəmizə də köməklik etdi.
Müəyyən vaxtdan sonra məni
Keşlə maşınqayırma  zavoduna  
direktor  təyin elədilər.  Orada  
da gərgin vəziyyət  vardı. Yenə
sıfırdan başlayaraq işi səhmana
saldıq. O zaman artıq  ermənilərin
Qarabağ  iddiaları ortaya  atıl
mışdı, xalq hərəkatı başlanmışdı.
Məhsullarımızı hərbi sistemin
nümayəndələri qəbul  edirdi.  Hər
şey yoluna  düşdü. İşimdən razılıq  
elədilər.  Moskvadan nazir gəldi.
İşçilərə mükafatlar verildi, zavod
keçici bayraqla  təltif edildi. Mən  
zavod  işçiləri  üçün ailəvi yataq
xana, 5 dənə 9 mərtəbəli  yaşayış

binası tikdirməyə nail oldum.  
1990-cı ildə həmin zavodun
direktoru olaraq Ali Sovetə depu
tatlığa  namizədliyimi  verdim və  
seçkidə qalib gələrək millət  vəkili
seçildim. Düzdür, mən zavod ada
mıyam, mühəndisəm, iqtisadçı
yam. Hər zaman fəhlənin yanında  
olmuşam. Siyasətə  də sırf  iqti
sadiyyatın güclənməsinə xidmət  
etmək prizmasından yanaşıram.
Çünki iqtisadiyyatı zəif olan bir  
ölkə heç bir  sahədə uğur  qazana
bilməz. Sovet  zamanında böyük  
istehsal  müəssisələrini idarə  et
mək heç  də asan məsələ deyildi və  
bu da öz-özlüyündə bir  siyasət idi.
- Sizin deputat manda
tı qazandığınız həmin vaxt
Azərbaycanın müstəqillik
qazandığı ilk illər idi, xalq
hərəkatı başlanmışdı. SSRİnin saxlanmasının əleyhinə
səs vermiş 43 istiqlalçı depu
tatdan biri olmusunuz. İndi 4
çağırışda da parlamentə üzv
seçilmisiniz. O zamankı par

lamentlə indiki arasında nə
kimi ciddi fərqlər var?
- Mənim deputat seçildiyim ilk
illərdə Xalq Cəbhəsinin qısamüd
dətli hakimiyyəti hökm sürürdü.
Gecə-gündüz onlarla mübahisə
edirdim ki, zavodları, fabrikləri
bağlamayın. Xalq hərəkatının əley
hinə deyildim,  hətt a parlamentdə
Demokratik bloka  da  yaxın  idim.
Çünki, millət bir milli oyanış içə
risində idi, imperiyanın caynağın
dan qurtulmağa çalışırdı. Amma  
camaat evinə çörək də aparmalı
idi axı. Nə isə... Sonrakı hadisələri
bilirsiniz.  Ölkəmin xeyrinə olan
heç bir  prosesdən kənarda olma
mışam. Mən Nazirlər  Kabinetinin
birinci  müavini olduğum vaxtda
da deputatlıq  fəaliyyətimi  davam
etdirirdim.  Hər  zaman millətimin
gələcəyi  üçün  vəzifə öhdəliyimə,
vətəndaşlıq  borcuma nələr  da
xildirsə, ən yaxşı şəkildə eləməyə
çalışdım.
1993-cü ildə  Heydər  Əliyev
ikinci  dəfə Azərbaycanda haki
miyyət  sükanı arxasına  keçərkən
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də mən Baş nazirin birinci müavini
idim. Ulu öndər o zaman da  mənə
güvəndi, vəzifəmdə saxladı. Bilir
di ki, xalqın arasından çıxmışam,
vicdanı ləkəli, acgöz,  haqq yeyən
insan deyiləm.
Təbii ki, məni istəməyənlər
də vardı. Çünki, Xalq Cəbhəsi
nin zamanında bir sıra məsələlər
var idi ki, onları araşdırıb aşkara
çıxarmışdım. Nazirlər  Kabinetinə
Baş nazirin birinci müavini təyin
olunduğum vaxtda  orada iki
birinci müavin yeri var idi. Mən
ona  qarşı  çıxdım ki,  fikir  ayrı
lığı yaranır,  birinci müavin bir
nəfər olmalıdır. Məni  saxladılar,
digər  ştatı ləğv elədilər. Neftin
satışı bəzi  qüvvələrin əlində idi,
bunun da  dövlətin  hesabında  
olması  üçün  çox  işlər  gördük.
Bu səbəblərdən bəzi insanlarda
mənə qarşı qıcıqlı, kəskin müna
sibətlər  yarandı.  Elə belə xırda,
cılız hisslərlə yaşayan insanlarla  
mübarizədən yorularaq çəkildim.
10 il işsiz qaldım.
O dövrlə indiki parlament  
arasında fərqə gəlincə isə, yenə
deyirəm, onda millət milli oyanış

prosesinin içindən - qaranlıqdan
aydınlığa  keçid ərəfəsində idi.
İndi hər şey öz işığındadır. Müs
təqil və azad bir  ölkədə yaşayı
rıq. Parlament xalqın arasından
seçilmiş insanlardan formalaşır,
xalqın tribunasıdır, cəmiyyətin
güzgüsüdür. Amma, təbii ki, tək
mil qanunvericilik bazası  sistemi
nin yaradılması  baxımından  son
çağırışlarda böyük işlər  görülüb.
Artıq  Azərbaycanın qəbul etdiyi
qanunlar, baza sistemi  dünyanın
müxtəlif ölkələrində model kimi
qəbul edilir.
- Yaşadığınız ömrə dayandı
ğınız zirvədən baxanda sizi
narazı salan, təəssüf etdiyi
niz məqamlar da gözünüzə
dəyirmi?
- Yox, şükür Allaha ki, təəs
süfləndiyim məqam yoxdur.
Sevinirəm ki, hər  zaman, bütün  
dövrlərdə əqidəmə, tərbiyəmə
uyğun davrandım, satqınlıq və
yaltaqlıqdan uzaq oldum. Heç
kimə pislik eləmədim. İnsanların
gözünə içinə hər zaman dik baxa
bilirəm. Sadəcə, dost seçimində

Seçicilərlə görüş
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bəzən yanlışlıqlara yol vermişəm.
Elə insanlar olub ki, vaxtilə on
larla  bir  süfrə  arxasında  oturub
çörək kəsdiyimə  görə indi bəzən  
özümü qınayıram...
Amma özümü xoşbəxt və
şanslı insan sayıram ki,  Qaraba
ğın azadlığını gördüm, müqəddəs
məkanlarımızın düşmən tapda
ğından təmizlənməsinə şahid
oldum. Daha iki ildir ürəyimdə
bu adda nisgil yoxdur.  Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin  iradə
si  və  rəhbərliyi ilə rəşadətli Azər
baycan ordusunun bizə yaşatdığı
bu qələbə zəfəri nəinki mənim,
bütün soydaşlarımızın ürəyində
iftixar hissi və həyatında  xoşbəxt
lik yaratdı.
- Ən yaxın dostunuz kimdir?
- Bilirsiniz  dost  ağır  kəlmə
dir. Həmişə deyirlər ki, insanın nə
qədər çox dost-tanışı olsa, o qədər
yaxşıdır. Məncə bu o qədər doğru
fikir  sayılmamalıdır. Əsl dost ya
bir olar, ya iki. Mən bu son ad
günümü  Xaçmazda keçirdim.
Ən yaxın dostum Adilin evində.
Onunla birinci  sinifdən bir  yerdə  
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oxumuşuq. 70 ilə yaxındır  dos
tuq.  Heç  ali  təhsilli də deyil,
hazırda işsizdir. Amma ən yaxın
dostum o olub bütün dövrlərdə.
Ailə adamıdır, evimin bütün sir
lərini bilir. Yaxşı günlərimdə də,
çətin günlərimdə hər zaman ya
nımda Adil olub. Sözsüz ki, başqa
dostlarım da var, amma ailə dos
tum yalnız Adildir. Təmənnasız,
saf, uşaqlıqdan  necəyik, elədir.
Amma istər  hakimiyyətdə, istər  
parlamentdə  kifayət  qədər  gözəl
münasibətlərim olan insanlar var.
Həmkarım Əli Məsimli, keçmiş
deputat Cavid  Qurbanovla  çox sə
mimi və yaxın münasibətdəyik.  
- Sevib ailə qurmusunuz?
- Ömrün bu pilləsinə qədər  40
ilə yaxın birgə  addımlamışıq
sa, yəqin ki, bu  dərin sevgidən  
olub.  Xanımım mənə  dünyada
ən etibarlı və sədaqətli  dostdur.
Mən iki dəfə ağır ürək əməliyyatı
keçirmişəm. Damar tıxanıqlığı indi
çox rastlaşılır. Ürəyimin 7 dama
rını dəyişiblər. Aylarla mənim

yastığımın kənarından çəkilmə
yib...  Ümumiyyətlə, ailəmlə qürur  
duyuram. Hər  zaman möhkəm
olublar, istədiyim anda yanımda
görmüşəm.
- Vahid müəllim, övladlarınızı
böyüdüyünüz ailə-tərbiyə
üsulları ilə yetişdirmisiniz,
yoxsa cəmiyyətin təlqin et
dikləri ilə?
- Ailədə  çox  ciddi  tərbiyə
üsulları  tətbiq  etmişəm.  Şükür
Allaha ki, hər zaman da hər şey
ürəyimcə olub. Hər ikisi - qızım
da, oğlum da hüquqşünasdırlar.
Müstəqil ailə sahibidirlər. 5 nəvəm
var.
Bəlkə də gələcəkdə siyasət
yönündə müəyyən addımlar ata
bilərlər. Belə bir şeyi proqnoz
laşdırmaq olmur. Oğlum Zəfər
Əhmədov hazırda prokurorluq
sistemində çalışır. O, müstəntiq
likdən başlayıb, idarə rəisinin
müavini pilləsinə qədər yüksəlib.
Prokuror təyin olunandan sonra
da, əvvəl də ona bir tövsiyəm olub

ki, həmişə haqqın, ədalətin yanın
da olsun. O da  fəaliyyətini  məhz
belə qurub.
Mənim keçdiyim həyat yolu
övladlarım üçün örnək olmalıdır.
Əsas məsələ böyüklərə hörmət,
ata-ananın qədrini bilmək, saf və
təmiz mənəviyyatı qorumaqdır.
Bu, atamın bizə təlqin etdikləri
dir, mən də övladlarıma ötürməyə
çalışmışam.  Məmnunam övladla
rımdan...
Qərənfil Mansurova

P.S

. Elə müsahibəni ha
zırladığımız vaxt
daha bir sevindirici xəbər aldıq
ki, Vahid Əhmədov ölkə Prezi
denti İlham Əliyev tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının
ictimai-siyasi həyatında uzun
müddətli səmərəli fəaliyyətinə
görə “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fəxri diplomu” ilə
təltif edilib. “Milli Məclis” jur
nalı adından bu münasibətlə
yubilyar qonağımızı bir daha
ürəkdən təbrik edirik.
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Azərbaycan Avropanın enerji
təhlükəsizliyində etibarlı tərəfdaşdır
Dünya dövlətlərinin müasir milli strategiyalarının ən önəmli məsələsi enerji təhlükəsizliyidir
ki, bu, həm də öz növbəsində milli təhlükəsizlik məsələsi hesab olunur. Ölkələrin enerji eh
tiyatlarına malik olub-olmaması hazırda dünya siyasətinin aparıcı amili hesab olunur.

İltizam Yusifov
Milli Məclisin deputatı

Müstəqilliyinin ilk illərindən Azər
baycanın xarici siyasətinin ən vacib
istiqamətlərindən birini məhz enerji
siyasəti təşkil edir. Ölkəmiz özünün
həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu
gün Qlobal Enerji Təhlükəsizliyinin tə
min olunmasında çox böyük layihələrə
imza atır. Azərbaycanın enerji siyasəti
çoxşaxəlidir və mən bunlardan daha
vacib olanlarını xüsusi qeyd etmək is
təyirəm:
1. Azərbaycan öz daxili təlabatını
enerji və enerji daşıyıcıları ilə təmin
edərək enerji təhlükəsizliyini tam təmin
edib.
2. Azərbaycan artıq enerji daşıyıcıla
rının ixracatçısı olaraq digər dövlətlərin
enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfələr
verir.
Bu baxımdan dövlətimiz, həm enerji
ehtiyatlarının hasilatı, həm də bu ehti
yatların dünya bazarlarına çıxarılma
sında çox böyük əhəmiyyət daşıyan bir
ölkəyə çevrilmişdir.
Azərbaycanın Qərblə iqtisadi və
strateji əməkdaşlığının möhkəmlən

məsində neft-qaz amilinin böyük rolu
var. Məhz Avropanın enerji təhlükəsiz
liyinin təmin olunmasında göstərdiyi
fəaliyyətə görə qərbdə ölkəmizin etibar
lı mütt əfiq imici yaranıb.  
Dünyada yeni geosiyasi düzənin
formalaşdığı bir zamanda Azərbayca
nın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsiz
liyinin təmin olunmasında oynayacağı
müstəsna rol hər ötən gün artmaqdadır.
Bünövrəsi Ümummilli Lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan, gələcəyə
hesablanmış böyük enerji strategiyası
öz bəhrəsini təkcə ölkəmizin inkişafın
da deyil, Avropanın enerji təhlükəsizli
yinin təmin olunmasında da müstəsna
şəkildə  göstərir. Prezident İlham Əliye
vin qlobal çağırışlara çevik reaksiya ilə
yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbay
can bundan sonra da Avropanın enerji
təhlükəsizliyində uzun müddət mü
hüm bir ölkə olaraq qalacaqdır. Bunu
son aylarda Avropa İttifaqının özünün
etibarlı enerji təminatı istiqamətində
hökumətimizlə apardığı danışıqlar
sübut edir. Cənab Prezidentin uzaqgö
rən siyasəti nəticəsində Azərbaycanda
neft müqavilələrinin ardınca “Şahdə
niz-2” qaz yatağının istismarı, hasil
edilən qazın dünya bazarına çıxarılması
istiqamətində TAP, TANAP, Cənu
bi Qafqaz Qaz Dəhlizi kimi transmilli
qaz kəmərləri layihələri də icra edildi.
Hələ xeyli müddət əvvəl İlham Əliyev
çıxışlarının birində “Şahdəniz” layihəsi
nin Avropanın enerji xəritəsini dəyişə
cəyinə əmin olduğunu bəyan etmişdi.
“Şahdəniz-2” layihəsi və Cənub Qaz
Dəhlizinin reallaşması Azərbaycanın
Avropanın Enerji bazarlarına inteqrasi
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yası, eləcə də təhlükəsiz tranzit dövlət
kimi öz mövqeyini möhkəmləndirməsi
üçün ən böyük imkandır. Cənub Qaz
Dəhlizinin qaz ixrac gücü 32 milyard
kubmetrdir. Amma zərurət yaranarsa,
uzunmüddətli perspektivdə Avropa
İttifaqı Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə
qaz idxalının həcmini 80-100 milyard
kubmetrə kimi artıra və bununla da da
ha etibarlı şəkildə enerji təhlükəsizliyini
təmin edə bilər.
Azərbaycanın və Xəzər hövzəsinin
enerji ehtiyatları, o cümlədən həyata ke
çirilən infrastruktur layihələri ölkəmi
zin Avropa üçün daha etibarlı tərəfdaş
rolunda çıxış etməsinə təminat verir. Bu
tərəfdaşlığın yaranmasının digər əsas
amili ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi
məsələsinə yanaşmasıdır. Çünki, enerji
resursları ölkələri və xalqları birləşdir
məlidir, bu sərvətlərdən siyasi məqsəd
lər üçün istifadə edilməməlidir. Enerji
resursları rəqabət və ya toqquşmaya
deyil, regional və beynəlxalq əmək
daşlığa xidmət etməlidir. Təchizatçıla
rın, tranzit ölkələrin və istehlakçıların
maraqları üst-üstə düşməli və qarşılıqlı
səmərə göstərməlidir. Azərbaycanın
enerji  fəlsəfəsi də məhz bu məqsədlə
rin keşiyində durur.
Digər tərəfdən indiyədək Avropa
nın əsas enerji təminatçısı qismində
ənənəvi olaraq Rusiya, Yaxın və Orta
Şərq çıxış edir. İraq müharibəsi, İrana
qarşı yürüdülən sanksiyalar faktiki
olaraq Avropanı Rusiya neftindən asılı
vəziyyətə salıb. Bu səbəbdən Avropa
Xəzər dənizi hövzəsinin neftinin alın
masında maraqlıdır və enerji tələba
tının bir inhisarçıdan asılı olmaması
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üçün Azərbaycanı öz enerji təhlükəsiz
liyində etibarlı tərəfdaş kimi görür.
Azərbaycan 2021-ci ildən etibarən  
mövcud qaz kəmərləri vasitəsi ilə ixrac
həcmini artırıb, qaz ixracından gəlirləri
dəfələrlə artıb. TAP AG şirkətinin yaydı
ğı məlumata əsasən,  2020-ci il dekabrın
31-dən 2021-ci il dekabrın 31-dək TAP
qaz kəməri ilə Avropaya 8,1 milyard
kubmetr Azərbaycan qazı ixrac edilib.
Bunun 6,8 milyard kubmetrdən çoxu
İtaliyaya, 1,2 milyard kubmetrə qədəri
Yunanıstana və Bolqarıstana tədarük
edilib. 2022-ci ildə də ölkəmiz Avropaya
10 milyard kubmetrədək qaz nəql etmək
niyyətindədir. Lakin bu daha artıq ola
bilər. Bütövlükdə, Cənub Qaz Dəhlizi
vasitəsilə Azərbaycanın Avropaya bi
rinci mərhələdə 10, ikinci mərhələdə 20
milyard kub metr mavi qaz nəql edəcəyi
gözlənilir. Cənub Qaz Dəhlizinin ötür
mə qabiliyyəti 31,5 milyard kub metr
olacaq ki, bu da praktik olaraq, Avropa
üçün yeni alternativ mənbə rolunu oy
nayacaq.  
İndiki halda Azərbaycanın Avro
panın enerji təhlükəsizliyində rolunun
artması həm də ölkəmizin regiondakı
geosiyasi mövqeyinin daha da güclən
məsi baxımından çox vacibdir. Qlobal
əməkdaşlıq mühitində reallaşan Cənub
qaz dəhlizi birləşdirici kəmərlərlə

Balkanların enerji təchizatına da töhfə
verəcəkdir.  Çünki həm  dəhliz, həm
də onun bir hissəsi olan TAP layihəsi
Avropanın enerjiyə artan təlabatının
ödənilməsində yeni mənbə və marşrut
lar təklif edir.
Təbii ki, Azərbaycan Avropa ba
zarında hər hansı şirkətə və ya ölkəyə
rəqib deyil. Ölkəmizin məqsədi sadəcə,
Avropanın enerji bazarına dayanıqlı
məhsul çıxarmaq, bununla da mavi qaz
ixracını həyata keçirmək, eyni zaman
da da Avropanın, xüsusən də Cənubi
və Mərkəzi-Şərqi Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
daha yaxından iştirak etməkdir. Bizim
mavi qaz Avropanın enerjiyə tələba
tın daha çox olduğu ölkələrinə ixrac
olunur. İtaliya və Cənubi Avropa ilə
yanaşı, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələ
ri də Azərbaycanın istehsalı olan mavi
qazdan faydalana biləcəklər. Artıq illik
12 milyard kub metrə yaxın mavi qazı
Bolqarıstanın idxal etməsi praktik ola
raq razılaşdırılıb. Rumıniya, Macarıs
tan kimi ölkələr Azərbaycandan mavi
qaz almağa maraq göstərirlər, digər
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin də
Cənub Qaz Dəhlizindən faydalanmaq
niyyəti aydın görünür.
Avropada enerji böhranının davam
etdiyini nəzərə alsaq, Azərbaycanın

Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki
rolu 2022-ci il də daxil olmaqla, növbəti
illərdə daha da artacaq. Bakıda Cənub
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsin
də nazirlərin VIII toplantısında Avropa
İttifaqının yüksək səviyyədə təmsil
olunması, tədbirdə iştirak edən ölkələr,
beynəlxalq qurumlar, iştirakçıların əha
təsi, coğrafiyası da Azərbaycanın Avro
panın enerji təhlükəsizliyində oynadığı
rola verilən qiymətin bir təzahürü idi.
Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, ölkə
mizin digər qonşu ölkələrin, xüsusən
Gürcüstan və Türkiyənin  enerji təhlü
kəsizliyində xüsusi rol oynayır. Azər
baycan Türkiyənin ikinci böyük qaz
ixracatçısı olmaqla bu ölkənin ümumi
tələbatının 11 faizini qarşılayır. Enerji
idxalına böyük ehtiyacı olan Türkiyə
üçün bu mənbədən enerjinin dayanıqlı
şəkildə təmin edilməsi xüsusi əhəmiy
yət kəsb edir.
Bu baxımdan Cənub Qaz Dəhli
zi, eləcə də dövlətimizin dəstəyi ilə
reallaşan digər enerji layihələri bütöv
lükdə regionun təhlükəsizliyinə dəstək
olmaqla yanaşı, Azərbaycanın valyuta
gəlirlərinin artırılması baxımından da
çox əhəmiyyətlidir. Mövcud qiymətlər
lə Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizin
dən böyük gəlir götürəcəyi proqnozlaş
dırılır.
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Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin
təminatı sahəsində rasional addımları

Məşhur Məmmədov
Milli  Məclisin deputatı

Dünyada son 3 ildə baş verən
epidemioloji, ekoloji və siyasi ka
taklizmlərlə əlaqədar yaranan yeni
vəziyyət insanları ərzaq böhranı
təhlükəsi ilə qarşılaşdırdı. Artıq bu
qlobal təhlükə elə bir səviyyəyə ça
tıb ki, problem yalnız aşağı və orta
gəlirli ölkələri yox, yüksək gəlirli,
böyük iqtisadiyyata sahib olan ölkə
ləri də təhdid edir.
Bəşəriyyət bu böhranla daha çox
COVID-19 pandemiyasının yaran
masından sonra üzləşdi. Çünki,
müxtəlif ölkələrdə pandemiyanın
kəskinləşməsi, xüsusi karantin reji
minin tətbiqi daha çox kənd təsər
rüfatı və sənaye məhsulları istehsa
lının azalmasına yol açdı.
Vəziyyətlə əlaqədar Ümumdün
ya Ticarət Təşkilatının baş direktoru
Robertu Azevedu, BMT-nin Ərzaq
və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının
rəhbəri Tsyuy Dunyuy, ÜST-nin
rəhbəri Tedros Adanom Qebreisus
birgə bəyanat verərək pandemi

yanın dünyada kənd təsərrüfatı
üzrə tədarük zəncirini pozduğunu
və potensial ərzaq böhranı yarat
dığını və 132 milyon insanın qida
çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini
bəyan etdilər.
2020-ci ildə COVID-19 pande
miyası kənd təsərrüfatı istehsalına
əhəmiyyətli təsir göstərərək, qlobal
dəyər və təchizat zəncirini pozmaq
la ərzaq və qida təminatı sahəsində
ciddi çatışmazlıq yaratdı.
2021-ci ildə bəzi ölkələrdə xüsu
si karantin rejimi qismən yumşal
dılsa da, dünya ekoloji kataklizmlə
üzləşdi. Kəskin iqlim dəyişiklikləri
və quraqlıq kənd təsərrüfatı məh
sullarının istehsalı üçün əlverişli
olmadı, ərzaq istehsalı tələbatı
tam qarşılanmadı. Öz növbəsin
də istehsalın azalması da qlobal
səviyyədə qiymət artımları üçün
münbit şərait yaratdı.
Cari ilin  fevral ayından baş
layan Rusiya-Ukrayna mühari
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bəsi də qida çatışmazlığı ilə bağlı
çoxsaylı  problemlər doğurdu. Bu
səbəbdən kənd təsərrüfatı məhsul
larının qiymətləri davamlı olaraq
artır. Ötən bu qısa müddətdə buğ
danın qiyməti 40 faiz bahalaşıb.
Hazırkı qiymətlər son 14 ilin ən
yüksək həddinə çatıb.
Oxşar vəziyyət qarğıdalının və
günəbaxan yağının qiymətlərində
də müşahidə olunur. Bu artımlar
Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlat
dığı müharibə fonunda dünya ba
zarında təkliflərin məhdudlaşması
ilə əlaqələndirilir. Çünki, bu iki
ölkənin payına qlobal buğda ixra
cının 30 faizi, qarğıdalı ixracının 20
faizi və günəbaxan yağı ixracının
isə 80 faizi düşürdü.
BMT-nin baş katibi Antonio Qu
terreş xəbərdarlıq edib ki, Rusiya və
Ukrayna arasında müharibə uza
narsa, Yaxın Şərq və Afrikada ərzaq
böhranı yarana bilər. Onun BMT
Təhlükəsizlik Şurasında keçirdiyi
brifinqdə Ukrayna və Rusiyadan
buğda idxalına arxalanan ölkələ
rin problem yaşaya biləcəyi, Misir,
Livan, Liviya, Somali, Sudan və Yə
mən də daxil olmaqla, bir çox ölkə
lərin buğdanın təxminən yarısını bu
iki ölkədən alması barədə dedikləri
həqiqətləri əks etdirir.
Siyasi və hərbi böhran vəziyyəti
ərzaq və qida təminatı ilə yanaşı
yanacaq və gübrə məhsullarının
qiymətlərini də xeyli artırıb. Qara
dəniz regionunda tədarük zən
cirini pozub. BMT rəhbəri xəbər
darlıq edib ki, bu vəziyyət ən çox
yoxsulları vurur və dünyada siyasi
qeyri-sabitlik və iğtişaş toxumla
rı səpir. Bu regiona yaxın ölkələr
müharibənin yaratdığı fəsadlar

AKTUAL
danbirbaşaəziyyətçəkirlər,daha
uzaqdayerləşənölkələrisəərzaq
qiymətlərininartmasısəbəbindən
qidatəminatınınçətinləşməsiriski
iləqarşılaşıblar.
Yaranmışyenivəziyyətləəlaqə
darAzərbaycanhökumətininatdığı
addımlarındaharasionalvəefektli
olmasınıheçbirdünyadövlətivə
qurumlarıinkaretmir.Hazırda
ölkəmizdəərzaqtəminatındahər
hansıproblemvəçətinlikmüşahi
dəolunmur.Düzdür,sonbirildə
ərzaqqiymətlərində17,5faizartım
təsdiqlənirki,bununhansısəbəb
lərdənbaşverdiyiməlumdur.
Ərzaqqiymətlərinindahaçox
artmamasıvətəminatçətinliyinin
yaranmamasıüçünhökumətmüva
fiqproqramlarvətədbirlərplanları
həyatakeçirir.
HələRusiyaUkraynamühari
bəsindənöncə,2022ciilinyan
varın18dəNazirlərKabinetində
keçirilənHökumətiniclasında
əsasərzaqməhsulları,xüsusilədə
taxılilətəminatsahəsindəxüsusi
tapşırıqlarverildi.Butapşırıqların
əsasını6bazaprinsipitəşkiledir.
Hökumətərzaqtəhlükəsizliyində,
əsasməhsullarüzrəağırlıqmərkə
ziniəsasənyerliistehsalınüzərinə
qoydu.Məhsulunmayadəyərini
aşağısalmaq,keyfiyyətiniyüksəlt
məkvəhəcminiartırmaqlatəminat
yaxşılaşdırılacaq.
İkincibazaprinsipodurki,hö
kumətidxalıdeyil,istehsalısubsi
diyalaşdırmaqxətiniqəbuledir.
Üçüncüprinsipəsasərzaqməhsul
larınınqiymətininliberallaşdırıl

əhalininmüvafiqmallariləqısa
müddətlitəminatıiləbağlıproq
nozəsasgötürülməkləİqtisadiyyat
Nazirliyininmüsbətrəyiəsasında
həyatakeçiriləcək.
Ərzaqtəhlükəsizliyinintə
minedilməsinəvəəhalininzəruri
məhsullarlatəchizatınınyaxşılaş
dırılmasıməqsədiləmartın29da
NazirlərKabinetində
müşavirəkeçirildi.Top
Siyasivəhərbiböhranvəziyyətiərzaqvəqida
lantıda18marttarixli
qərardanirəligələntap
təminatıiləyanaşıyanacaqvəgübrəməhsulla
şırıqlar,əsasərzaqməh
rınınqiymətlərinidəxeyliartırıb.BMTrəhbəri
sullarıilədaxilibazarın
xəbərdarlıqedibki,buvəziyyətənçoxyoxsulları
təchizatınınyaxşılaşdı
vururvədünyadasiyasiqeyrisabitlikvəiğtişaş
rılmasıvəözünütəminat
toxumlarısəpir.Buregionayaxınölkələrmü
səviyyəsininqorunma
haribəninyaratdığıfəsadlardanbirbaşaəziyyət
sı,yerliistehsalçıların
çəkirlər,dahauzaqdayerləşənölkələrisəərzaq
stimullaşdırılması,əsas
ticarəttərəfdaşlarıilə
qiymətlərininartmasısəbəbindənqidatəminatı
idxalixracəməliyyatla
nınçətinləşməsiriskiiləqarşılaşıblar.
rı,daxilibazardaqiymət
manipulyasiyasıüzə
rindənəzarətingücləndirilməsi
rizənigücləndirəcəyini,subsidi
vədigərməsələlərgenişmüza
yalarınnəticəyəgörəveriləcəyini
kirəolunub.Bununlaəlaqədar
bəyanetdi.
İqtisadiyyatvəKəndTəsərrüfatı
Müharibəninbaşlanmasından
nazirliklərinin,DövlətGömrük
sonrayarananyenişəraitəuyğun
Komitəsinin,İqtisadiyyatNazirli
olaraqmartın18dəNazirlərKabi
yiyanındaAntiinhisarvəİstehlak
neti“Minimumistehlaksəbətinin
BazarınaNəzarətDövlətXidməti
tərkibinədaxilolanbirsıraəsas
nin,QidaTəhlükəsizliyivəDövlət
ərzaqmallarınınvəonlarınistehsa
EhtiyatlarıAgentliyininməruzələri
lındaistifadəolunanmallarınölkə
dinlənilibvəmüvafiqtapşırıqlar
ərazisindənaparılmasınıntənzim
verilib.
lənməsinədairtədbirlərhaqqında”
İnanırıqki,Azərbaycanhərza
Qərarqəbuletdi.Qəraraəsasən
manol
duğukimidünyanıtəhdid
mühümərzaqmallarınınvəonların
edənbuqlobalərzaqqıtlığısınağın
istehsalındaistifadəolunanxamma
dandaüzüağçıxacaqdır.
lıngömrükərazisindənaparılması
ölkədəmövcudolanehtiyatlarvə
masıdır.Bu,sahibkarlarüçünçox
mühümstimuldur.
Qiymətsiyasətiiləbağlıiki
qırmızıxətmüəyyənləşdirildi:
birincisi,süniqiymətartımınayol
verməmək,ikincisi,sahibkarla
rınmarjasınıntəminolunmasıdır.
Hökuməttəminatıyaxşılaşdırmaq
üçünhaqsızrəqabətəqarşımüba
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“Ali Baş Komandanın Şuşanın azad
edilməsi xəbərini verərkən
gözlərinin dolmasını unuda bilmirəm...”
Müsahibimiz Şuşada keçirilən
Dünya Azərbaycanlıları
V qurultayının nümayəndəsi
Əmirulla Məmmədəli oğlu
Məmmədovdur. Hazırda Türki
yədə yaşayan məşhur alim, fizikariyaziyyat elmləri doktoru, Azər
baycan Dövlət Mükafatı laureatı,
Bilkənd Universiteti Nanotexno
logiya Elmi Mərkəzinin professo
ru, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq,
Əməkdaşlıq və Həmrəylik Xeyriyyə
Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü
Əmirulla müəllim Şuşada keçirdiyi
günlərdən danışarkən göz yaşları
nı saxlaya bilmədi.
- Əmirulla müəllim, Zəfər qu
rultayının nümayəndəsi kimi
Azərbaycanın mədəniyyət
mərkəzi sayılan Şuşada oldu
ğunuz günlərdə hansı hissləri
keçirdiniz?
- Təbii ki, hər bir iştirakçı kimi bu,
mənim üçün də böyük bir şərəf idi.
Sözün həqiqi mənasında iftixar və
qürur yaşayırdım. Çünki demək olar
ki, son 200 ildə - yəni Türkmənçay,
Gülüstan müqavilələri imzalanan
vaxtdan bu günə qədər biz - xaric
də yaşayan bütün soydaşlarımız
başımız önümüzə əyilmiş, dili qısa
vəziyyətdə yaşayırdıq. Torpaq bi
zim olduğu halda yurdsuz-yuvasız
qalan, ev-eşiyini, doğmalarını itirən
bir milyondan artıq insanın kədə
ri bizi dərindən sarsıdırdı. Haqlı

olduğumuz halda hər zaman haqsız
duruma düşürdük, öz doğrularımızı
isbatlamağa çalışırdıq, əzik görünür
dük.
Amma 44 günlük Vətən müha
ribəsindən sonra tamamilə fərqli
hisslər daşıyırdıq. Təkcə torpaq
larımız, müqəddəs məkanlarımız
yox, həm burada, həm də dünyanın
hər bir guşəsində yaşayan azərbay
canlıların bir millət olaraq vüqarı,
əzəməti, mənliyi özünə qaytarıldı.
Müzəffər Azərbaycan Ordusunun
qələbəsi, xalqımızın öz haqq işi uğ
runda sonadək mübarizə aparmaq
əzmi, Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin cəsarəti və qətiyyəti
hər bir azərbaycanlının başını bay
rağımız qədər yüksəklərə qaldırdı.
İndi bütün dünya azərbaycanlıları
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qalib xalqın nümayəndələri kimi öz
vətənləri ilə qürur duyur, bu yolda
tarixi vətənlərinin haqq işinə dəs
tək verənlər isə Zəfərimizin və milli
birliyimizin sevincini yaşayırlar.
Mən də onlardan biriyəm. Şübhəm
yoxdur ki, bu Zəfər Qurultayından
sonra diaspor təşkilatlarımızın sıra
ları daha da genişlənəcək və azər
baycanlılar dünyanın hər yerində
öz vətənlərini daha böyük fəxarətlə
təmsil edəcək, Azərbaycanın adını
hər yerdə öz əməlləri ilə yüksəklərə
qaldıracaqlar.
- Cənab professor, qələbə xəbə
rini hansı şəraitdə eşitdiniz?
- Mənim 75 yaşım var. Bütün hə
yatım boyu özüm üçün dəyişilməz
rejim tətbiq etmişəm. Normalda ax

DİASPOR
şam saat 10-da yatıb, səhər 5-6 radə
lərində yuxudan oyanıram. Amma
o, 44 gün müddətində televizorun,
bilgisayarın qabağından heç durma
dım. 24 saat internetdən məlumatlar
oxuyur, yenilikləri dinləyir, xəbərlə
rə baxırdım. Hər an qələbə xəbərini
gözləyirdim. Məncə dünyanın hər
yerində yaşayan azərbaycanlılar da
bu vəziyyətdə idilər. Mən öz ailəm
dən götürürəm, ailə üzvlərim fərqli
ölkələrdə - qızım Amerikada yaşayır,
nəvələrim Kanadada oxuyur, Misir
də, İtaliyada, Yaponiyada yaşayan
yaxınlarım, dostlarım var. Onların
hamısında vəziyyət belə idi.
Şuşanın azad edilməsini hörmətli
İlham Əliyev elan etdi. Yenə də tək
rar edirəm ki, o 44 günün hər anında
Qələbə xəbərini gözləyirdim. Xüsusi
lə də Şuşanın azad edilməsini. Çünki
bilirdim ki, Şuşanın azadlığı tam
qələbənin açarıdır. Xəbəri aldığım an
sevinc və həyəcandan titrəməyə baş
ladım. Dərhal yaxın dostumla zəng
ləşib evdən çıxdıq. Bütün Ankaranı
dolaşdıq. Şəhərdə elə bil izdiham
vardı ki... Gənclər, tələbələr, diaspor
fəalları eynən Bakıdakı kimi maşın
ları bayraqlarla bəzəyib avtoyürüş
etdilər, səhərəcən şəhərdə gəzdilər.
Türkiyə Azərbaycana təkcə yaxın
münasibətdə olan ölkə deyil axı,
doğma qardaşdır. Ona görə burada
o sevinc, o fərəh necə hiss olunurdu
sa, orada da eynilə belə idi.
Səhərisi gün üzvü olduğum Tür
kiyə-Azərbaycan Dostluq və Daya
nışma Vakfında da möhtəşəm bir
tədbir təşkil elədik, soydaşlarımızla
sevincimizi bölüşdük.
Dünya Azərbaycanlılarının V
Qurultayının Şuşada keşiriləcəyi
ni eşitdiyim andan isə həyəcandan
qəlbim köksümə sığmırdı. Qəribə
həsrətli hisslərin içinə düşmüşdüm.
İnanmaq çətin idi. Keçmiş zamanlar
da bir neçə dəfə Şuşada olmuşdum.
Amma bu, gediş çox fərqli idi.
Şuşaya Zəfər yolu ilə Daşaltıdan
keçib getdik. İl yarım bundan əvvəl
qala şəhərin azad olunması günləri
ni xatırladım. Ali Baş Komandanın

televiziyada o xəbəri verərkən göz
lərinin dolmasını, keçirdiyi hisslə
ri heç unutmuram. İndi onu daha
yaxşı anladım. Şuşaya qalxanda, sal
qayalara, sıldırım dağlara baxarkən
həyəcandan titrəyirdim. Azərbaycan
əsgəri bu sıldırımları yaralı əsgər
yoldaşını çiyninə alaraq, ağır silah
larla, yalın əllə, gülləbaranın altında
qalxmış, əlbəyaxa döyüş keçirmiş və
qələbə qazanmışdı. Əhsən, belə Və
tən övladlarına, qəhrəman oğullara!
Allah bu müqəddəs amal uğrunda
canından keçmiş bütün şəhidlərimi
zə rəhmət eləsin! Ali Baş Komandan
siyasi iradə və qətiyyət göstərərək

Azərbaycanı bu bəladan qurtara bil
di. Ona da halal olsun!
Mən əvvəlki 2001, 2006, 2011,
2016-cı illərdə keçirilən qurultaylar
da da iştirak etmişdim. Yenə deyi
rəm, bu dəfə hər şey insana bambaş
qa təsir edirdi. Şuşada “Qarabağ”
otelinə yerləşdirilmişdim. Dostlarım
digər otel və yataqxana tipli yerlər
də qalırdılar. Məndən soruşdular
ki, qaldığın yer necədir? Dedim ki,
yerin mənim üçün heç bir əhəmiy
yəti yoxdur. Əsas odur ki, Şuşanın
havasında nəfəs alıram.
Qurultay gözəl keçdi. Cənab
Prezident bizimlə görüşdü, proq
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ram xarakterli gözəl bir çıxış etdi.
Orada bir fikri vurğuladı ki, əgər
qısa bir zamanda Ermənistan
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
tanımazsa, biz də onlarınkını tanı
maqdan vaz keçəcəyik. Mən hər za
man müdafiə sənayesi sistemi üzrə
çalışdığım üçün onun nə demək
istədiyini çox yaxşı anladım...

Dosye: Məmmədov Əmirulla
Məmmədəli oğlu - 24 iyul 1946cı ildə Bakının Fatmayı kəndində
anadan olmuşdur. 1953-1963-cü
illərdə Bakıdakı 44 nömrəli orta
məktəbdə təhsil almışdır. 1968-ci
ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fi
zika fakültəsini bitirmişdir.
1973-cü ildə fizika-riyaziyyat elm
ləri namizədi, 1986-cı ildə fizikariyaziyyat elmləri doktoru alimlik
dərəcələrini qazanmışdır.
1988-ci ildə Azərbaycan Respub
likasının Elm sahəsində Dövlət
Mükafatı laureatı adına layiq

- Sizin Ulu öndər Heydər Əliyevi
yaxından tanımağınız barədə
eşitmişik. Bu, belədirmi?
- Bəli, doğrudur. Dahi şəxsiyyəti
hələ gənc yaşlarımdan şəxsən tanı
yırdım. Ulu öndər Heydər Əliyevlə
5-6 dəfə üzbəsurət görüşlərim olub.
İlk dəfə onu 1966-cı ildə görmüşəm.
Onda Dövlət Təhlükəsizlik Komi
təsində çalışırdı. Mən də ictimai
əsaslarla Azərbaycan Komsomolu
Komitəsində işləyirdim. O zaman
respublika komsomolunun rəhbəri  
Elmira Qafarova idi. Heydər Əliyev
Elmira xanımdan komitənin xüsusi
şöbəsində - rabitə məsələləri ilə bağlı
işdə çalışmaq üçün bir gənc komso
molçu göndərməsini istəyir. İsrarla
azərbaycanlı olmasını xahiş edir.
Çünki o zamanlar orada çalışanlar
hamısı erməni və ya digər millət
lərdən olanlar idi. Elmira xanım
məni və başqa iki nəfəri göndərdi.
Heydər Əliyev hamımızla təkbətək
görüşdü. Mən seçildim. Onda həm

görülmüşdür. Amerika,Yaponiya
və İtaliyada elmi-tədqiqat işlərinin
təşkilində böyük rolu olmuşdur.
Azərbaycan və Türkiyədə bu sahə
lərdə apardığı elmi tədqiqatlarda
böyük nailiyyətlər əldə etmiş və
elmi məktəblərin təməllərini qoy
muş, inkişaf etdirmişdir. 30-dan çox
elmlər namizədi, elmlər doktoru
və professor yetişdirmişdir. Dünya
nın fərqli ölkələrində elm adamları
tərəfindən ən çox oxunan və qəbul
olunan elmi jurnallarda 350-dən
artıq elmi məqaləsi çap olunmuş,
50-dən çox beynəlxalq konfransda
məruzəçi qismində çıxış etmişdir.
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də Bakı Dövlət Universitetində elmi
araşdırmalarımı davam etdirirdim.
Ona görə bu işi sona qədər davam
etdirmədim, elm yolunu seçdim.
Sonralar başqa məsələlərlə əlaqədar
da bir neçə dəfə görüşdüm Heydər
Əliyevlə.
Üstündən illər keçdi. Ümum
milli lider Moskvadan qayıdandan
sonra Naxçıvan Ali Məclisində sədr
olduğu vaxt Ankaraya Süleyman
Dəmirəllə görüşə gəlmişdi. Naxçıva
nın blokadada olduğu vaxt idi. Onu
dostumla mən qarşıladım. İnanın ki,
hafizəsinə, yaddaşına heyran qal
dım. Məni görən kimi dərhal tanıdı.
Əvvəlki görüşlərimizdə olan xırda
detallara qədər xatırladı.
Heydər Əliyev bir düha idi.
Bugünkü Azərbaycanın memarı və
qurucusu odur. Əminliklə deyə bi
lərəm ki, elə Azərbaycanla Türkiyə
arasında münasibətlərin təməli də,
Dünya Azərbaycanlılarının Həm
rəyliyi Gününun təsis edilməsi də,
Dünya Azərbaycanlılarının qu
rultaylarının keçirilməsi də onun
ideologiyası, uzaqgörənliyi ilə baza
laşdırılıb. Harada yaşamalarından
asılı olmayaraq, azərbaycanlıların öz
tarixi vətənləri ilə əlaqələrinin qırıl
mamasına, onların milli və mədəni
kimliklərinin qorunub saxlanılma
sına, dilimizin, mənəvi dəyərlərimi
zin gələcək nəsillərə ötürülməsinə
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proqram yaradıb. Heydər Əliyev hər
bir azərbaycanlını Azərbaycanın ay
rılmaz bir parçası kimi görür, onları
öz milli, mədəni mənsubiyyətləri ilə
qürur duymağa çağırırdı.
Onu da qeyd etmək istərdim ki,
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyəyə
rəhbərliyi dövründə Azərbaycanla
qardaş ölkə arasında bağlar daha da
möhkəmləndi. Hörmətli İlham Əli
yev də Heydər Əliyevin ailəsinin və
siyasi ideologiyasının mənsubu olan
bir şəxs kimi hər zaman ona təlqin
edilənlərə sadiq bir şəxsiyyət nüma
yiş etdirir.
- Əmirulla müəllim, hazırda
Türkiyədə diaspor fəaliyyəti
ni necə qiymətləndirirsiniz?
Qardaş ölkənin başqa-başqa
bölgələrində olan Azərbaycan
cəmiyyətləri ilə əlaqələriniz nə
vəziyyətdədir?
- 31 ildir Türkiyədə yaşayıram.
Ankarada, Bilkənd Universitetində
çalışıram. 1990-cı ildə 20 yanvar ha
disələri baş verəndə mən Azərbayca
na gəlmişdim. Ankarada o zamanlar
Məmməd Əmin Rəsulzadənin qur
duğu bir Azərbaycan Kültür Dər
nəyi vardı. Onunla təmasa keçdik.
Fəaliyyətləri çox zəif idi. Ona görə
də Türkiyə- Azərbaycan Dostluq və
Dayanışma Vakfını qurduq. Ayrı-ay
rılıqda kiçik cəmiyyətlər yaradıb, öz
çaplarında xırda tədbirlər təşkil edir,
nəsə etməyə çalışırdılar. Onları bir
yerə topladıq. Gücləri birləşdirdik və
diaspora fəaliyyətini inkişaf etdir
dik. Bu illər ərzində bütün istəyimiz
azərbaycançılıq ideyasının hər bir
yurdaşımızın həyat fəlsəfəsinə çev
rilməsinə, bütün həmvətənlərimizi
millətimizin haqq mübarizəsinə cəlb
etməyə çalışmışıq.
Təbii ki, Dünya Azərbaycanlı
larının qurultayları bu prosesdə
proqram rolu oynayıb. Hər bir dias
por üzvü Prezident İlham Əliyevin
ətrafında sıx birləşərək, vətənimizin
haqq mübarizəsinin ayrılmaz bir
parçasına çevrildilər. 44 günlük
müharibə dövründə diaspor təş

kilatlarıdünyanın 30-dan artıq öl
kəsində 200-dək aksiya keçirdi, bu
aksiyalarda ümumilikdə 25 mindən
çox soydaşımızın və dost xalqların
nümayəndələri iştirak etdi. Həm
çinin, 50-dən çox ölkədə fəaliyyət
göstərən 300-ə yaxın diaspor təş
kilatı müxtəlif ölkələrin dövlət və
hökumət rəhbərlərinə, parlament
üzvlərinə, beynəlxalq təşkilatlara
bəyanatlar, müraciətlər göndərdi.
Bunlar Azərbaycançılıq ideyasının
bütün azərbaycanlıların vahid məf
kurəsini çevrildiyinin, həmvətən
lərimizin bir amal uğrunda birləş
məyi bacardıqlarının sübutudur. 44
günlük savaş ərəfəsində soydaşla
rımızın “Dəmir yumruq” ətrafında
sıx birləşməsi, erməni barbarlığının
ifşası yönündə görülən tədbirlər
dünya azərbaycanlılarının Vətənə,
dövlətə bağlılığından, gücündən
xəbər verirdi.
Mən bu məsələdə Azərbaycanın
Diasporla İş üzrə Dövlət Komi
təsinin və komitənin sədri Fuad
Muradovun aktiv fəaliyyətini də
xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu
gün bu Komitədünyanın dörd bir
yanında yaşayan həmyerlilərimi

zə öz dəstəyini nümayiş etdirir,
onların fəaliyyəti və üzləşdikləri
problemlərin dərhal aradan qaldı
rılması üçün bütün gücünü səfər
bər edir. Nəticə göz önündədir:
dünya azərbaycanlıları qalib xalqın
nümayəndələri olaraq hər yerdə öz
sözünü deməyi bacarır, ermənilərin
informasiya təxribatlarının qarşısını
alaraq, şərəfli missiyalarını layiqin
cə yerinə yetirirlər.
- Əmirulla müəllim, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Zəfər
qurultayının bir qrup nüma
yəndəsini orden və medallarla
təltif etdi. Onların arasında siz
də vardınız. Ürəkdən təbrik
edirik!
- Çox sağ olun! Bu hadisə gerçək
dən mənə böyük qürur yaşatdı.  Mə
nim gənclik zamanından bu günə bir
çox təltiflərim, dövlət səviyyəsində
laureatlıqlarım olub. Amma cənab
İlham Əliyevin imzası ilə aldığım
“Dostluq” ordeni ömür boyu qürur
la daşıyacağım bir mükafatdır, mə
nim işimə və şəxsimə verilən əvəzsiz
qiymətdir. Fürsətdən istifadə edib,
ona dərin təşəkkürümü bildirirəm.
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Azərbaycanın parlaq qələbəsi Avropadakı
azərbaycanlıları daha da birləşdirdi
Rəşadətli ordumuzun 44 günlük Vətən mühari
bəsində əldə etdiyi böyük Zəfərdən sonra – qalib
xalqın nümayəndələri kimi yer kürəsinə səpələn
miş soydaşlarımızın sədasını, xarici dövlətləri bizə
daha yaxın və doğma edən insanların səsini da
ha gur, daha inamlı eşitməyə başlamışıq. Harada
yaşamalarından asılı olmayaraq ürəklərində Vətən
sevgisi, dillərində və əməllərində millət təəssübkeş
liyi olan azərbaycanlılar hər zaman xalqın səsinə səs
verməyi özlərinin övladlıq borcu hesab edirlər.
Rubrikamızda budəfəki müsahibimiz onlardan biri Şərqi Avropada, Çex Respublikasında yaşayan Azər
baycan diasporunun rəhbəri Eldar Vəliyevdir.
- Eldar müəllim, ikinci vətən
seçdiyiniz Çex Respublikasına
gəlməyiniz, burada apardığı
nız aktiv ictimai-siyasi fəaliyyət
barədə oxucularımıza məlumat
verməyinizi istərdik.
- 2003-cü ildə Çex Respublikası tə
rəfindən Azərbaycana təhsil proqramı
na dair dövlət təqaüdü ilə təmin edilən
bir yer təqdim edilmişdir. Həmin ye
ganə yer uğrunda müsabiqə keçirildi.
Mən onda Bakı Slavyan Universitetinin
tələbəsi idim. Yarışmanın qalibi  oldum
və Çex Respublikasına gəldim. Təqaüd
1 il müddətinə nəzərdə tutulmuşdu,
çex dili öyrədilirdi. Bu proqram növ
bəti ildə ÇexiyaUniversitetinə ümumi
qaydada imtahan verib qəbul olunmaq
imtiyazı verirdi.
Proqrama uyğun olaraq Çex dövlə
tinin maliyyə vəsaiti hesabına ali təhsili
davam etdirmək şansı qazandırırdı.
Mən də bu şansdan  istifadə etdim və
2004-cü ildə Çexiyanın ikinci ən böyük
şəhəri Brnoda yerləşən məşhur Masa
rik Universitetinin Politologiya və eyni
zamanda Jurnalistika kafedrasının tələ

bəsi adını qazandım. Daha sonra, 2008ci ildə bakalavr pilləsini müvəffəqiy
yətlə bitirdikdən sonra “Kütləvi media
nəzəriyyələri və kommunikasiya” üzrə
magistraturaya qəbul olundum.
Elmi rəhbərim mənə doktorluq
mövzusu üzərində işləməyi  təklif etdi,
lakin mən əvvəl vətəndaşlıq borcu
mu yerinə yetirmək və hərbi xidmətə
getmək qərarına gəldim. Azərbaycan
ordusunda  əsgəri xidmətini başa
çatdıranda dostlarım mənə Çexiya
da “Azərbaycan Tələbələri Şəbəkəsi”
təşkilatının şöbəsini yaratmağı təklif
etdilər. Buna görə yenidən bu ölkəyə
qayıtdım.   
2015-ci ildən isə Praqada yerləşən
mərkəzi Avropanın ən qədim universi
teti olan Karlov Universitetinin fəlsəfə
fakültəsində “Azərbaycan dili” və
“Azərbaycan tarixi” fənlərinin tədrisi
ilə məşğul oluram. Hazırda həm də bu
kafedraya rəhbərlik edirəm.
Elə burada olduğum ilk vaxtlar
dan - tələbəlik illərimdən Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzündən yerli
əhaliyə ətraflı məlumatları çatdırmağa
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çalışırdım. Ən önəmli hesab etdiyim
layihələrdən biri, hələ 2010-cu ildə
yaratdığım, çex, rus, ingilis dillərində
çıxan “karabach.cz” internet səhifə
sidir. Bundan əlavə, bu illər ərzində
ölkəmizin haqlı mübarizəsini əks etdi
rən saysız-hesabsız tədbirlərdə iştirak
etmişəm, özüm bu səpkidə çoxsaylı
aksiyaların təşkilatçısı olmuşam. Buna
misal olaraq Praqanın qədim tarixi
meydanında Black Devisionun iştirakı
ilə Xocalıya həsr olunmuş videomep
pinq keçirilməsini göstərmək olar.   
- Məlum olduğu kimi, Azər
baycan Çexiya Respublikası
ilə əlaqələrin inkişafına böyük
önəm verir. Burada çox sayda
azərbaycanlılar yaşayır və təhsil
alır. Ölkəmizi Çexiyada tanıtmaq
üçün diaspor sədri olaraq hansı
işləri görürsünüz?
- Biz ilk növbədə bu ölkənin və
təndaşlarını Azərbaycanın mədəniy
yəti, tarixi, əldə etdiyi nailiyyətləri ilə
tanış etməyə çalışırıq. Buradakı mü
hitdə yaşayaraq yerli xalqın mental
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xüsusiyyətlərini bilirik və ölkəmizlə
bağlı informasiyaları onların daha
asan qəbul edə biləcəyi tərzdə təqdim
etməyə çalışırıq. Məsələn, Xocalı soy
qırımı ilə bağlı Azərbaycan xalqı
nın ağrılarını, qəlbimizdəki yaraları
dolğunluğu  ilə anlada bilmək üçün
Çexiyada baş vermiş buna bənzər bir
hadisədən paralel görüntülər  hazır
ladıq. Belə ki,  İkinci Dünya müha
ribəsi zamanı alman faşistləri Lidise
kəndinə soxularaq bütün sakinləri
qəddarlıqla edam etmişdirlər. Çexlər
bu faciəni heç vaxt unutmurlar. Biz
Xocalı soyqırımana həsr olunmuş
tədbirləri Lidise faciəsinə oxşar  və
əlaqəli şəkildə təşkil etməyə başladıq
və ictimaiyyət Xocalı faciəsini daha
tez anladı.
Avropalılar fərqli mədəniyyətə
sahib olduqları üçün mədəni dəyərlə
rimizi nümayiş etdirərkən dərhal mu
ğam üçlüyünü təqdim etmək o qədər
də uğurlu olmayacaqdı. Muğam dərin
sənətdir, onu qavramaq üçün müəy
yən hazırlıq olmalıdır. Buna görə də
biz Azərbaycanın orqan ifaçısı, Üzeyir
Hacıbəyov adına Konservatoriyanın
professoru Rasimə xanımı tədbirə
dəvət etdik. O, Avropa və Azərbaycan

bəstəkarlarının əsərlərini, o cümlədən
Nazim Əliverdibəyovun “Bayatı-şi
raz”, Vasif Adıgözəlovun “Muğam
- fantaziya” əsərlərini orqanda ifa etdi.
Qeyd edim ki, müsəlman ölkələrində
orqan ifaçılığı və onun tədrisi demək
olar ki, yoxdur. Azərbaycan bu sahədə
yeganə nümunədir. Konsert çexlər
də çox maraq doğurmuşdu, onlar
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
nin notlarını əldə etmək istədiklərini
bildirdilər.

Biz milli tar alətimizi təbliğ etmək
üçün “fleş-mob” janrından istifa
də etdik. Həmin rolik bu günə kimi
Youtube kanalında “Azerbaijan student
network”  ünvanında mövcuddur və
artıq 4 milyondan çox izləyici toplayıb.
Bir sözlə, təbliğatın hər ölkədə öz qay
daları olmalıdır və bu incə məsələlərə
xüsusi diqqət yetirilməlidir.
- Azərbaycan uzaq qərbdən necə
görünür?
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nadır.Sizintəsəvvürünüzolsundeyə
bildirməkistərdimki,illikbüdcəsi2,6
milyardkronolanbutəşkilatuzunil
lərdirErmənistanayardımgöstərirvə
bugündeməkolar,buölkəninbütün
KİVlərindətəmsilolunur.Harada
mümkündürsə,Azərbaycanınadını
qaralamağaçalışır.Bunabaxmaya
raqbizdaimvuruşuruqvəmüəyyən
dərəcədəAzərbaycanınmövqeyinin
dəyerliKİVlərdəyertapmasınanail
oluruq.Ammabuprosesuzunmüd
dətlidirvəçoxzəhmətbahasınabaşa
gəlir.

ÇexlərAzərbaycanbarədəelədə
məlumatlıdeyillər.Çoxlarıölkəmizin
CənubiQafqazdayerləşməsindən,
neftvəqazlazənginolmasındanbaşqa
birşeybilmirlər.OnudaÇexRespub
likasınınneftəvətəbiiqazaolantələ
batının20faiziniAzərbaycanıntəmin

etməsindənbilirlər.Çoxvaxtbuölkə
ninKİVlərindədəAzərbaycanaqarşı
çirkinkampaniyalaraparılır.Buişdə
əsasən“PeopleinNeed”təşkilatının
himayəsindəfırlananjurnalistlərişti
rakedirlər.Həmintəşkilatınyaradıcı
sıisəqatıermənipərəstYaromirŞteti

- Ölkəmizlə Çex Respublikası
arasında diplomatik əlaqələrin
30 illik tarixi var. Azərbaycanın
bu ölkədəki səfirliyi ilə icma
arasında əlaqələr necə qurulub?
Sizçoxvacibbirməqamatoxun
dunuz.Doğrudandasəfirliklərimiz
ölkələrdəkiAzərbaycanicmasıiləsıx
əlaqəqurandamillidövlətmaraqla
rımızüçündahaçoxişgörməkolur.
BumənadaAzərbaycanınbuölkədəki
səfirliyiyorulmazfəaliyyətdədir.
Azərbaycanlıtələbələrlə,diaspor
üzvləriiləsıxvəsəmimiişbirliyivar.
Səfirliklədiasporicmasıarasında
əlaqələrininzibatçıtabeçiliküzərində
qurulmaması,məşvərətformatında
fəaliyyətintətbiqikimiuğurlubir

Buta həftəsonu məktəbində 4-7 yaşlı uşaqlar üçün dərs
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yanaşma mövcuddur. İcma üzvləri
səfirliyi rəsmi təşkilat deyil, doğma
Vətən torpağı, bir növ “ata ocağı” qis
mində görürlər ki, bu ab-hava da hər
kəsi sevindirir.
Məhz bu səmərəli əməkdaşlığın
nəticəsində biz bir neçə il əvvəl Xo
calı soyqırımının Çex Respublikası tə
rəfindən rəsmən tanınmasına nail ola
bildik. Bu Avropada hələ ki, yeganə
belə nailiyyətdir.
- Çexiyanı azərbaycanlılar üçün
cəlbedici edən hansı amillərdir?
- Çex millətinin 20-ci əsrdə yaşa
dığı təcrübənin Azərbaycan xalqının
taleyinə bənzərliyi var. İkinci dünya
müharibəsindən sonra Çexiya Sovet
İttifaqının nəzarəti altında olan so
sialist ölkələri düşərgəsində idi və bu
ölkə sovet zorakılığının nə olduğunu
çox yaxşı başa düşür. Digər tərəfdən,
azərbaycanlılar Car Rusiyası və on
dan sonra SSRİ-nin  tərkibində uzun
müddət yaşadıqlarına  görə slavyan
millətləri ilə sıx təmasda olmuşlar və
bu səbəbdən soydaşlarımız çexlərin
mentalitetini tez qavraya bilir.  
Əlbəttə ki, Çexiyanın iqlimi də
çox sərt deyil, bizə uyğundur. Tə

biəti ümumiyyətlə, cəlbedicidir:
yaşıl meşəliklər, çiçəkli çəmənlər,
ekologiyanın əsasən təmiz olmasına
burada çox diqqət yetirilir. Memarlıq
baxımından Avropanın bəlkə də ən
gözəl şəhərləri, orta əsrlərin yadigarı
olan maraqlı, qədim qəsrlər, zəngin
turizm imkanları,  stabil ritmdə yaşa
mağa imkan verən mühiti ilə  bu ölkə
bizləri özünə cəlb edir.
- 44 günlük Vətən müharibəsi
dönəmində soydaşlarımız bu
prosesə nə kimi qatqı göstərdi
lər və qalib bir xalqın nüma
yəndəsi olaraq hansı hisslər
keçirirsiniz?
 - Artıq iyul döyüşləri zamanı
Çexiyada yaşayan azərbaycanlılar
cəmləşməyə başlamışdırlar. Yadınız
dadırsa, o zaman azərbaycanlıların
ilkin nümayişləri ABŞ-da Los-Ance
les şəhərində və Belçikanın paytax
tı Brüsseldə baş tutmuşdu. Hər iki
şəhərdə də azərbaycanlılar ermənilər
tərəfindən təzyiqlərə və zorakılığa
məruz qalmışlar. Brüsseldəki nümayi
şin səhərisi gün də burada - Praqada
nümayiş keçirilməli idi. İnanın ki, 19 il
ərzində birinci dəfə idi bu sayda azər

baycanlı kütləsi toplanmışdı. Ölkənin
bütün şəhərlərindən həmvətənlərimiz
Praqaya yığışırdı. İstər  kişi olsun,
istər qadın - hər kəs bilirdi ki, bu mi
tinqdə onlara hər cür təhlükə ola bilər,
yenə də heç kəs qorxmurdu. O zaman
əmin oldum ki, müharibə başlasa biz
mütləq qalib gələcəyik! Çünki hər kəs
zəfər və qisas ümidi ilə yaşayırdı.
Müharibə zamanı icmamız çox
fəal idi. Çex KİV-ləri ilə əlaqə quraraq
onlara xəbərlər ötürürdük, nümayiş
lər keçirirdik, bəyanatlar yayırdıq.
Əsgərlərimizə dəstək olmaq üçün
Azərbaycana isti paltar  bağlamaları
yolladıq, Tərtər, Bərdə, Gəncə şəhər
lərinin bombalanması nəticəsində
zərər çəkən dinc əhaliyə vəsait yığıb
yardım göndərdik. Şuşanın azad
olunması xəbərini eşidəndə  Praqa
küçələrində bayraqla  bəzədilmiş ma
şınlarla avto-yürüş keçirdik.
Bu zəfər bizi daha da bütövləşdir
di, hamıya yeni nəfəs, yeni ruh bəxş
etdi. Buna baxmayaraq, ətrafımızda
baş verən hadisələr arxayınlaşmağa
əsas vermir. İndi bizə öz mənafeləri
miz uğrunda fəaliyyətimizi  şübhəsiz
ki, yeni qüvvə və əzmlə davam etdir
məliyik.
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Xan qızı Gövhərni̇ sə xanımın yadi̇ garları:

GÖVHƏR AĞA MƏSCİDLƏRİ
Qarabağ! Doğma yurdumuz - Azər
baycanın əzəli, əbədi, dilbər məskəni!
Şuşa - dahi rəssamın fırçasından çıxan
möhtəşəm bir tabloya bənzəyən qala
şəhər! Qarabağ xanları Şuşa şəhərini - 
Azərbaycanın unikal mədəniyyət mər
kəzini sənət əsəri kimi bina etmişlər.

Təbii gözəllikləri ilə göz oxşayan, milli
memarlığımızı və orta əsr şəhərsalma
mədəniyyətini özündə yaşadan Şuşa
Qarabağın mərkəzidir.
1747-ci ildə böyük Azərbaycan
sərkərdəsi Nadir şah Əfşarın ölümün
dən sonra Qarabağda Pənahəli xan
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Cavanşir-Sarıcalı tərəfindən 1822-ci ilə
qədər mövcud olan xanlıq yaradıldı.
Bu xanlığın ərazisi cənub tərəfdən Xu
dafərin körpüsündən “Sınıq körpü”yə
(indiki Gürcüstan-Azərbaycan sərhəd
dindəki “Qırmızı körpü”yə) qədər,
şərq tərəfdən Kür çayının Araz çayı ilə
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birləşən yerindəki Cavad kəndinə qə
dər uzanırdı. Qərb tərəfdən isə hündür
Qarabağ dağları ilə əhatə olunur, şimal
tərəfdən Gəncə ətrafına, Goran çayına
qədər uzanırdı. Bunlardan başqa Mil
və Muğan düzlərinin bir hissəsi də
Qarabağ düzənliklərinə qarışırdı. Zən
gəzur, Qarakilsə, Qafan, Naxçıvan və
Ordubadın Əylis kəndinə qədər olan
geniş sahələr də Qarabağın hüdudları
nı formalaşdırırdı.
Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşa şə
hərini inşa edərək bu şəhəri xanlığın
mərkəzinə çevirdi. Müzəffər Ali Baş
Komandan, cənab İlham Əliyevin im
zaladığı tarixi sərəncamla 2022-ci il bu
tarixi şəhərin 270 illik yubileyi şərəfinə
Şuşa ili elan edildi. Həmin sənəddə
də qeyd edildiyi kimi “Qarabağın tacı
olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz
məkandır. Şuşa sevgisi hər bir azərbaycan
lının mənəvi varlığının ayrılmaz parçası
dır. Bənzərsiz tarixi görkəmini və forma
laşdırdığı özünəməxsus mühiti həmişə
qoruyub saxlayan bu şəhər yetirdiyi böyük
şəxsiyyətləri ilə ədəbi, mədəni, elmi və icti
mai fikir salnaməmizə əlamətdar səhifələr
yazmışdır”.
Tarixi incilər, misilsiz memarlıq
üslubuna malik tikililərlə zəngin olan

V. Vereşaginin - Şuşa məscidi, 1865-ci il

Şuşanı bəzəyən bu abidələrdən ikisi
məhz bizim bəhs edəcəyimiz - Yuxarı
və Aşağı Gövhər ağa məscidləridir.  
Gövhər ağa kimdir? Qarabağ xanı
İbrahimxəlil xanın Cəvahir xanımdan
iki övladı olmuşdur: Abbasqulu bəy və
Gövhərnisə xanım. Cəvahir xanım gür
cü knyazı Yevgeni Abaşidzenin qızı idi.
Qarabağda inşa edilən məşhur Göv
hər ağa məscidləri məhz Gövhərnisə
xanımın adını daşıyır. Gənclik illərində
Qarabağ gözəli, yaşa dolduqdan sonra
Qarabağın məşhur xeyriyyəçilərindən
biri olmuş Gövhərnisə xanım 17921876-cı illərdə Şuşada ömür sürmüş
dür. O, 1806-cı il 14 iyun tarixində
rus zabiti mayor Lisaneviç tərəfindən
İbrahimxəlil xanın ailəsinə qarşı törədi
lən qanlı soyqırımın şahidi olmuşdur.
Həmin hadisə zamanı Gövhər ağanın
13 yaşlı qardaşı Abbasqulu ağa da İbra
himxəlil xanın qətlə yetirilən əhli-əyalı
arasında idi. Həmin qətl gecəsində
Gövhər ağa da onlarla bir yerdə olmuş
dur. Xoşbəxtlikdən yağış kimi yağan
güllələrdən canını ancaq Gövhər ağa
və bir lələ (kişi dayə) qurtara bilmişdi.
Onların hər ikisi bir müddət Şahnə
zər kahasında gizlədilmiş, yalnız ara
sakitləşəndən sonra üzə çıxarılmışdı

Anar İSGƏNDƏROV
Milli Məclisin deputatı

lar. Gövhər ağa o məşum gecədə baş
vermiş bütün dəhşətləri öz gözləri ilə
görmüş yeganə şahid idi. Dövrümüzə
onun həyatı ilə bağlı çox az məlumat
gəlib çatmışdır.
Zəmanəsinin ən gözəl qadını olan
Gövhər hələ gənc yaşlarından bütün
Qarabağda məşhur idi. Əlli yaşından
sonra ictimai həyatdan uzaqlaşıb öz
kəndi Maqsudluda yalqız həyat keçi

V. Vereşaginin - Tatarlar[α] ibadətdə, 1865-ci il
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Prezident İlham Əliyev və ailəsi Şuşa şəhərində Yuxarı Gövhər ağa məscidində. 15 yanvar 2021-ci il

rən Gövhər ağa Şuşanın ən gözəl gu
şəsi olan “Üç mıx” ətrafında əzəmətli
mülk tikdirmişdi. Bu yerə xalq “Göv
hər ağalıq” deyirdi. Bundan əlavə öz
malikanəsi ilə şəhərin arasında daşdan
böyük körpü saldırmışdı. Deyilənlərə
görə Gövhər ağa hərdənbir təbi gə
ləndə şeirlər də yazırmış. Əfsus ki, bu
şeir nümunələri gəlib bizə çatmayıb.
İbrahim xanın qızı Gövhərin Qaraba
ğın tarixində xüsusi yeri var. Təsadüfi
deyildir ki, şuşalılar onu “Gövhər ağa”
adı ilə çağırardılar. Çünki o həqiqi kişi
ədası, xasiyyəti və vüqarına sahib idi.
Gövhər ağa xan qızı olmaqla bərabər
ictimai xadim kimi də tanınıb. Şuşa
şəhərinin mədəni inkişafında onun bö
yük xidmətləri olmuşdur. Onunla bağlı
məlumatların içərisində ən qiymətli
olanları sözsüz ki, xeyriyyəçilik fəaliy
yəti ilə bağlıdır. O gözəl olduğu qədər
də, xoşxasiyyət, insanpərvər, rəhmdil
və səxavətli bir xanım idi. Yurddaşları
nın rifah halını yaxşılaşdırmaq yolunda
sərf etdiyi əmək əhalinin daim diqqət
mərkəzində dururdu. “Əhvalati-Qara

bağ” əsərindən əldə etdiyimiz məlu
mata görə o, hər gecə yanınca bir neçə
nökər götürüb kasıbların evini gəzər,
onları pul yardımı və ərzaq və geyim
bağlamaları ilə təmin edərmiş. Getdiyi
hər bir evin sahibinə onun gəlməsini
gizli saxlamağı dönə-dönə tapşırarmış.
Bu qadın öz dövrünün elm sahiblərinə
və kasıb düşmüş bir sıra nəcib adam
larına da biganə qalmamış və yardım
əli uzatmışdır. Şuşa şəhərinin əhalisi
ni içməli su ilə təmin edən iki əsas su
quyusundan biri “Gövhər ağa quyusu”
onun adını daşıyırdı, çünki o, inşa et
dirmişdi. Bütövlükdə Gövhər ağa Şuşa
şəhərində məscid, 2 məktəb, 2 xəstə
xana, 2 körpü, 2 hamam tikdirmişdi
ki, insanlar uzun illər bu tikililərdən
minnətdarlıqla istifadə etmişlər.
Şuşanın sonradan Yuxarı Göv
hər ağa məscidi kimi tanınan Cümə
məscidi XIX əsrin 60-cı illərində əsaslı
şəkildə bərpa edilmişdir. Bu məs
cid Şəhər meydanında tikilib. Rasta
bazardan (Düz bir küçədə yerləşən
bazar belə adlanırdı – A.İ.) Bazarbaşı
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na doğru 300 metrlik bir ərazini əhatə
edən məscidin giriş qapısı üzərindəki
daşa həkk olunan kitabədən məlum
olur ki, o, hicri 1282, yəni 1866-1867-ci
ildə Gövhər ağanın vəqf üçün ayırdığı
mülklərindən əldə edilən gəlir hesabı
na təmir olunub. Məsciddəki kitabələr
fars dilində aydın nəstəliq xətlə daşa
həkk olunan sənət əsərləridir. Bu məs
cid İbrahimxəlil xanın 1767-1768-ci ildə
tikdirdiyi məscidin bünövrəsi üzərində
tamamlanmışdır. Gövhər ağa məscidin
yenidən qurulması işinə 175 min ma
nat qızıl pul xərcləmişdi. Yuxarı məs
cidin kitabəsinin mətni çox maraqlıdır.
Həmin mətndə belə qeyd olunur:
“Ürəkləri bilən odur (o Allahdır). Şuşa
qalasında olan iki gövhəriyyə mədrəsəsi və
iki məscidin vəqfləri aşağıdakılardır: Aşağı
məscidin cənub tərəfində bir qatarda sırala
nan 11 ədəd dükan var. Bunlar bir tərəfdən
məscidin həyətinə bitişir və digər tərəfdən
isə qala meydanına qədər uzanır. Cavanşir
mahalı Maqsudlu kəndinin aşağı hissəsi,
qərbdən isə quzey kəndləri ilə hüdudlanır.
Şərqdən Gəlinxanımlıya və Quzanlıya,

İRS
Kudri Yüzbaşılıya və Ağ Kəhrizin yuxarı
sındakı otaqçı damına birləşir, oradan da
Yeddi gözə qədər uzanır. Cənubdan Şah
bulaq, Göytəpə və Gəlinxanımlıya doğru
üzüaşağı uzanır, şimaldan Xaçın çayına
kimi quzey kəndlərinə, Tösü bağının yuxa
rısında olan Yolçu bağına, Kudri yerindən
dəstəmaz suyuna və Elçi Şıxlara kimi çatır.
Cavanşir mahalından Qaradağlı kəndi
nə, şərqdən Tələk çayına, qərbdən Seysulan
çayına və cənubdan Seysulan Xəndəyinin
ortasına, oradan da üzüaşağı Səngi köbər
və İldırım uçana, şimaldan Səhləbada ge
dən yolla, Daşlı keçiddən üzüaşağı Şıxbaba
çinarına kimi və nəhayət, Telek çayına qə
dər uzanır. Kəbirli mahalından Evoğlu kən
dinin aşağı hissəsi, Şərqdən Saqqız ağacı
pirinə, qərbdən Hacı Lazımın dəyirmanının
başından üzüaşağı Oğulboynu çayına, Lələ
bağına, Qarqarlı meşəsinə, Kiçik Şumlu
təpəsinə, Gurşənah ağacına və Kürə, şimal
dan yuxarısı Hacı Lazımın dəyirmanına
və aşağısı Ərəs xanın əkdiyi yerə və oradan
Bağağzına, Evoğlu qışlağına, Evoğlu əkin
yerinə qədər uzanır.  
Daruqəli torpağının bütün mülk və
bağları Şərqdən Xıdırlı çayı, qərbdən Qara
ğacı qəbiristanlığından Damlı təpəyə gedən
ümumi yol, cənubdan Kərim ağanın bağı
və şimaldan Daşlı təpədən üzüaşağı qeyd
olunan çayı ilə məhduddur. Şərqdən Mir
zəlibəy və şimaldan Məşədi Aşurun bağı,
qərbdən Dəllək oğlu Məhərrəmin və Allah
qulu oğlu İmamqulunun bağı, cənubdan
böyük yol, şimaldan Süleyman xan oğlu
Həsən ağanın bağı ilə məhdud olan Telli
kəndindəki bir parça meyvə və üzüm bağı
da bütünlüklə məscidin vəqfinə daxildir.
İki məscid mövqüfatının qalan hissəsi
vəqfnamənin əslində və onun kitabçaların
da ətraflı surətdə şərtlərlə yazılmışdır ki,
vilayətin möminləri və müvəkkilləri onların
(şərtlərinin) yerinə yetirilməsinə əməl et
sinlər.
Cənnət məkanlı xanlar xanı xoşbəxt
İbrahimxəlil xan Cavanşirin qızı, həzrəti
Zəhranın möhtac kənizi, misilsiz xanım,
böyük əsilli, şərafətli, ədalı yüksəklik və
böyüklüyün xəzinəsinin yeganə gövhəri
həzrəti Məryəm xasiyyətli, əsrin Bilqeyisi
sərkar cənabi-Gövhər ağa bütün mömin
lərdən, xüsusilə Şuşa şəhərində adları qeyd
olunmuş möminlərdən dua tələb edir. Hər

kim qeyd olunan mövqüfata zülm əlini
uzatsa, Allahın və onun övliyalarının əbədi
lənətinə tutulsun. Allahın lənəti olsun za
lım tayfaya.”
Şuşada meydan qarşısında olan Yu
xarı Gövhər ağa məscidinin girəcəyin
də qapının sol tərəfində də çox sözlü
zərif bir kitabə vardır. Həmin kitabə
qapının sağ tərəfində yuxarıda farsca
dan tərcüməsini verdiyimiz kitabə ilə
eyni həcmdə və formadadır. Bu kitabə
də vəqf yerlərindən alınan gəlirin (mə
daxilin) nəyə və haraya xərclənməsin
dən bəhs edir.
Kitabənin mətni:
“Sirləri bilən odur (Allahdır). Göv
həriyyənin iki məscid və iki mədrəsəsinin
mövqüfatını xərcləyən müvəkkillər vəqf
gəlirini hər il üç yerə bölsünlər: Üçdə bir
hissəsinin şəri qaydalara əsasən müamilələr
vasitəsilə hər iki məscid və mədrəsə üçün
tənxah (ehtiyat) yığsınlar. Bu qaydanı

müəyyən müddət davam etdirsinlər ki,
inşallah, məscid və mədrəsələrin təmirinə
bütünlüklə kifayət edəcək məbləğ hazır ol
sun. Allah eləməmiş məscidlər və mədrə
sələr xarab olarsa, müvəkkillər bu pulla
onları yenidən təmir etdirsinlər və üçdə bir
hissəsini xərcləsinlər.
Müvəkkillər qalan iki hissəni xərclər
kən (aşağıda göstərilən surətdə) məscid və
mədrəsələrin hal-hazırda və gələcəkdəki
təmirini birinci dərəcəli iş kimi nəzərdə
tutsunlar. Gecələr məscid və mədrəsələrin
hücrələrinin işığının, qış və payız fəsillərin
də isə kömürün pulu, məscid və mədrəsə
nin iki nəfər işçisinin, iki nəfər azançısının,
mədrəsələrdə iki nəfər müəllimin məvacibi,
məscid işlərini idarə edən iki işçinin, o
cümlədən zəhməti olan müvəkkillərin zəh
mət haqqı da ödənilsin.
Aşuranın on günlüyündə cənabi Seyyi
di-Şühədanın (imam Hüseynin) təziyəsi
nin xərci ödənilsin. Günün tələbinə görə
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müvəkkillər lazım gəldikdə, Tasua günündə
(yəni Məhərrəmin 9-cu günündə) məscid
lərdə şərbət paylasınlar. Məhərrəm və Ra
mazan aylarında ehtiyacı olanlara müəyyən
miqdarda pul yardımı edilsin. Vəqf sahibini
xeyir-dua ilə yad etməkdən ötrü bir məb
ləğ xərclənsin. Mübarək Ramazan ayının
əhya gecələrində məscidlərin həyətində 70
nəfər müstəhəqqə (xəstəyə) iftar verilsin.
Müqəddəs ayda 3 günlük əhyanı məscid
həyətlərində tutanların yanacaq və buxur
(yanarkən müşk-ənbər qoxusu verən bitki
növü) pullarını ödəsinlər.
Ramazan ayında məscidlərdə otuz gün
(gecə və gündüz) 20 nəfər Quran oxuyanın
haqqı pul ilə ödənsin. Ramazan ayının 30
günündə 100 cild Allah kəlamını (burada
cild surə mənasındadır) oxuyub, onlardan
50 cild vəqf sahibəsinin özü üçün, 20 cild
ata və anası üçün, 20 cild bacı və qardaşları
üçün, 10 cild də qohum-əqrəbaları üçün,
hamısı adbaad olmaq şərti ilə Quran tapşı
rılsın. Quran tapşırma işi əhya günlərində
məsciddə başa çatdırılsın.
Şaban ayının 15-ci günü qəriblərə
və tüllablara məscidlərdə müvəkkillərin
məsləhəti və vəqfin tələbinə görə yemək
verilsin, hər Qurban bayramında məscid
lərin həyətində on qoyun kəsib, ehtiyacı
olanlara paylanılsın. Məscidlərin birinin
yanında yeri-yurdu olmayan qərib xəs
tələr üçün “Darüş-şəfa” adlı xəstəxana
açıb həmin gəlirdən təmin etsinlər və
onun xərcləri: müalicə, dərman və çalı
şanların pulları, ölənlərin dəfn xərcləri
təmin edilsin. Qeyd olunanlardan sonra
artıq qalan gəliri müvəkkillər iki yerə bö
lüb, bir hissəsini yenə bir etibarlı adama
tapşırsınlar. O pul həmişə müamilədə - 
artmaqda olsun ki, əgər işdir, bir il vəqf
lərin gəliri olmasa və ya az olsa, yaxud da
mədrəsə və məscidlərin hər ilkindən artıq
təmirə ehtiyacı olsa, toplanmış pulu təmir
və abadlaşmaya sərf etsinlər. Qalan hissə
dən ilbəil şəriət və müqəddəmat elmlərinə
aid kitab alıb mədrəsələrin kitabxanasına
vəqf adı ilə vəqfnamədə qeyd olunmuş
şərtlər əsasında daxil etsinlər (müqəddə
mat: tarix, məntiq və başqa ictimai elmlər
nəzərdə tutulur).
Əgər bir adam bu yuxarıda deyilənləri
eşidəndən sonra onu dəyişsə, xəbəri yoxdur
ki, onu dəyişənlərin günahı nədən ibarətdir.

Onlar bilməlidirlər ki, zülmkarlar hansı
axirətə qayıdacaqlar.
Xanlar xanı xoşbəxt İbrahim xan Ca
vanşirin qızı, həzrəti Zəhranın ən alçaq
kənizi, misilsiz xanım, sərkar Gövhər ağa!
İlahi, haqq-hesab günündə möminlə
ri, məni və mənim valideynlərimi bağışla.
1282 (1866-1867)-ci il”
Yuxarı məsciddə başqa kitabələr
də vardır. Bu məscidin şimal tərəfində,
yəni girəcək yolunda üç qapı vardır.
Bu qapılardan ikisi kiçik və biri (orta
dakı) böyükdür. Qapıların hər üçünün
üstündə daş lövhələr vardır ki, bu löv
hələrdə müxtəlif kitabələr həkk olun
muşdur. Aşağıda həmin kitabələrin
farscadan tərcüməsini veririk. Birinci
balaca qapının üzərində yazılmışdır:
“Peyğəmbər - Allahın ona salam və
salavatı olsun, - deyir - Allaha ibadət edin!
Sən onu görürsən, əgər görmürsənsə də, o
səni görür. Əbd sözündə, üç hərfdən  عayn,
 بbe,  دdal hərflərindən ibarətdir. Əbd sö
zündəki ayn onun (Allah bəndəsinin - red.)
Allaha aid olmasını; be onun başqasına qar
şı olan fəziləti, dal isə onun görünməyən və
pərdəsiz Allaha yaxın olmasıdır. Həqiqəti
olmayan (yəni inamı olmayan - red.) yalan
ibadət köynəyini geymək iddiasında olmaq
dan şiddətli günah yoxdur”.
Girəcəkdə orta böyük qapı üzərində
daşa həkk olunmuş kitabənin tərcüməsi:
“Doğrudan da, Allah kərimdir. Onu razı
salmaqdan ötəri qapısına əyilən əlacsız
bəndələri üçün kəramət arzulayır. Cənnət
məkan Gövhər ağanın vəsiyyətnaməsinə
əsasən məscid təmir olundu”.
Bu kitabənin üzərində iki kiçik xon
ça rəsmi də vardır. Birinci xonçada aşa
ğıdakı sözlər həkk olunmuşdur: “Allah,
Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn”.
İkinci xonçada isə belə bir cümlə həkk
edilmişdir: “Allahın əli onların əlləri
üstündədir”. Kitabələrdə yazılanlar
la diqqətlə tanış olduqda görünür ki,
Gövhər ağa inanclı, xeyriyyəçi xanım
olmaqla yanaşı, həm də ədalətli bir
şəxsiyyət olmuşdur. O Şuşada insan
ların həm ruhunun, həm də cisminin
müalicəsi üçün əlindən gələni etmişdir.
Tikilən məscid və mədrəsələr insanlara
ruhu qida verirdisə, tikilən şəfa evləri
də ehtiyacı olan insanların sağlamlığı
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üçün göstərilən xidmətlərdə böyük
pay sahibi idi.
Yuxarı Gövhər ağa məscidi hicri
tarixi ilə 1290, yəni 1873-1874-cü illərdə
memar Kərbəlayi Səfi xan Qarabaği
nin layihəsi əsasında yenidən təmir
edilmişdi. Bu məscid 1992-ci il erməni
işğalına qədər yaxşı vəziyyətdə qalmış
dı. İki böyük ibadət salonu, minarələri
və ikinci mərtəbədə bir neçə otağı olan
məscidin bəzək işlərinin görülməsində
görkəmli rəssam Mir Möhsün Nəvvab
da iştirak etmişdi. 1992-ci il erməni
işğalı zamanı Şuşanın başqa memarlıq
abidələri kimi bu məscid də dağıdıla
raq yararsız hala salınmışdı. Şuşa haq
qında şuşalı şairlərdən birinin gözəl bir
beyti var:
“Şuşa bir günəşdi, Şuşa bir aydı,
Parisə bənzərdi dağılmasaydı...”
Şuşa məscidləri arasında Aşa
ğı Gövhər ağa məscidinin də özü
nəməxsus yeri var. Cümə məscidi
funksiyasını yerinə yetirən bu məscid
1874-1875-ci illərdə memar Kərbəlayi
Səfi xan Qarabaği tərəfindən yenidən
qurulmuşdu. Məscidin nəzdində məd
rəsə də fəaliyyət göstərirdi. Gövhər
ağa 1876-cı ildə dünyasını dəyişmiş və
vəfat edərkən özündən sonra maraqlı

İRS
bir vəsiyyətnamə qoymuşdu. Vəsiyyət
də belə deyilir:
“Bu müvəqqəti dünyadan əsl və daimi
dünyaya köçməyimi hiss edərək sizə vəsiy
yətim budur:
Bildiyiniz kimi mən bu dünyada son
suzam və heç kəsin mənim vərəsəm olmaq
haqqı yoxdur. Lakin mən bu dünyada iki
oğul qoyub gedirəm. Biri tikdirdiyim məs
cid, biri də açdığım mədrəsə məktəbidir.
Mənim həqiqi vərəsələrim bunlardır və
bunlardan başqa heç kimim yoxdur. Buna
görə də məndən sonra mənim bu vərəsləri
mə başçılıq etməyi camaat arasında hörmət
və səsləri olan müsəlmanlara vəsiyyət
edirəm. Onlara tövsiyəm budur ki, bu iki
məscidin, bir də mədrəsənin qayğısına qa
lın, onların abadlığına çalışın. Qoymayın
başqaları onları ələ keçirsinlər. Əgər mənim
bu vəsiyyətimə əməl etməsəniz, əvvəl-axır
mənim yanıma daimi dünyaya gələndə
sizdən o bir qüdrətli allaha şikayət edərəm”.
Bundan əlavə Gövhər ağa məscidlərə
qulluq edənlərə, mədrəsədə dərs de
yən müəllimlərə əmək haqqı olaraq 30
mindən 56 min manatacan pul veril
məsini vəsiyyət etmişdi.  
2021-ci il yanvar ayının 14-də Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev 39 ildən sonra ilk

dəfə Şuşaya səfər etdi. Bu səfərdə onu
birinci xanım, vitse-prezident Mehri
ban xanım Əliyeva, qızı - Heydər Əli
yev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
xanım Əliyeva da müşayiət edirdilər.
Səfər çərçivəsində Aşağı və Yuxarı
Gövhər ağa məscidləri də ziyarət olun
du. Bu səfər vaxtı ölkə başçısı əbəs yerə
“Biz Şuşanın bütün yaralarını sağaldaca
ğıq. Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən
birinə çevriləcək” - deyə vurğulamadı.
Biz artıq 2020-ci il 8 noyabr tarixində
Şuşa işğaldan azad ediləndən bəri bu
diqqəti və qayğını təkcə sözdə yox,
həm də əməldə artıqlaması ilə görü
rük. Şəhərə, onun tarixi-mədəni irsinə
və təbiətinə vurulmuş zərərin təxirə
salınmadan inventarizasiyası apa
rılmış, bərpa işlərinə başlanılmışdır.
Bərpa-quruculuq işlərinin təşkilində
çevikliyi və səmərəliliyi təmin etmək
üçün Şuşada dövlət idarəetməsinə də
böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə ilk xüsusi nü
mayəndəsi məhz Şuşa rayonuna təyin
edilmişdir. Aparılan bərpa-quruculuq
işlərindən Şuşanın digər mədəniyyət
abidələri kimi Gövhər ağa məscidləri
də öz nəsibini almışdır. Artıq 2021-ci il

may ayının 13-də Azərbaycan Res
publikasının Prezidentinin ailə üzvləri
ilə birgə Şuşada Yuxarı Gövhər ağa
məscidinə səfəri vaxtı burada Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən qısa zamanda  
yüksək səviyyədə təmir-bərpa işləri
nin görülməsinin şahidi olduq. Eynilə
daha çox dağıntılara məruz qalmış
Aşağı Gövhər ağa məscidinin də əsaslı
şəkildə təmirinə başlanılıb və davam
etdirilir.
Şuşa şəhəri tarixən Azərbaycanın
tarixi-mədəni, ictimai-siyasi həyatının
mühüm mərkəzlərindən biri olmuş
dur. 1977-ci ildə xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
“Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarixmemarlıq qoruğu elan etmək haqqın
da” qəbul edilən qərar bu gün Ulu
öndərin siyasi kursunun ən layiqli da
vamçısı - cənab Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2021ci il mayın 7-də Şuşanın Azərbaycanın
Mədəniyyət Paytaxtı elan edilməsi,
2022-ci il martın 31-də isə TÜRKSOY
Daimi Şurasının Bursa şəhərində ke
çirilən növbədənkənar iclasında Şuşa
şəhərinin 2023-cü ildə Türk Dünyası
nın Mədəniyyət Paytaxtı elan olunması
bu uğurun parlaq təzahürləridir.
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İlyas Abdullayev:

elmin işığında keçən ömür

1913cüilinmartın23ü...O
vaxtkıYelizavetpolquberniyasının
Qazaxqəzasında,Abdullayevlər
ailəsindəbiroğlanövladıdünyaya
gəldi.Ammaozamankiminağlı
nagələrdiki,bukörpəgələcəkdə
Azərbaycanıngörkəmlielmisiyasi
xadimiolacaq...Beləcəakademikİl
yasAbdullayevinhəyatıvəyüksəliş
yolubaşlayır.
19211926cıillərdəbalacaİl
yasbeşillikdəmiryoluməktəbini
bitirərək,təhsiliniKəndTəsərrü
fatıtexnikumundadavametdir
məküçünZaqatalayayoladüşür.
ƏhmədbəyRəcəblininrəhbərlik
etdiyibutədrisocağıhəmadlısanlı
yetirmələri,həmdəmüəllimləriilə
məşhuridi.Buradanbaşlayanvə
İlyasıakademikliyəvəAzərbaycan
SSRAliSovetinRəyasətHeyətinin

sədrivəzifəsinəqədəryüksəldən
yolheçdəasanolmur.İ.Abdulla
yevsonradanxatirələrinibelənəql
edir:“Həyatbizimüçünhərzaman
xoşkeçməyib.Anamıuşaqikənitir
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mişəm,nənəmvəatambaxıbbizə.
Çoxcüzimaaşladolanırdıq.Evdə
4nəfərəbircədəmirçarpayı,kiçik
masa,4stul,köhnəxalçakilimdən
başqaheçnəyoxidi.Həmdərs
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oxuyur,həmdəevişlərindəatamayardımedirdik.
Atambizəhəmişəzəhmətləyaşamağıvəhəyatda
nəolursaolsun,mübarizolmağıməsləhətgörürdü:
“Balalarım,zəhmətbahasınaqazanılanhörməthə
mişəüstündür.İnsanıəməyi,əməlləribəzəyir.Bilik
vəəməkyaşayışınrəhnidir!”.Bunəcibtövsiyəni
qulağımızdasırğaedərək,yaxşıoxumağa,işləməyə,
dosttanışarasındadaimbaşımızınyuxarıolmasına
vargücümüzləçalışırdıq.Ozamansəpiləndoğru
toxumlarsonradanözbəhrəsiniverdi.”
İlyasAbdullayevatanəsihətinəhəmişəsadiq
qalıb.Daimoxuyub,öyrənibvədurmadançalışıb.
TexnikumubitirdikdənsonraovaxtVartaşenadlan
an,hazırkıOğuzrayonundamüəllimaqronomki
mifəaliyyətəbaşlayıb.Ammaelməolanmarağıonu
KəndTəsərrüfatıinstitutunagətirib.Buradatəhsil
almaqlayanaşı,laborantkimidəçalışanİlyasgecə
nigündüzəqatıb,aspiranturayadaxilolub.1939cu
ildədissertasiyaişiniuğurlamüdafiəedib.İcad
etdiyitutnövləriölkədəipəkçiliyəböyükönəm
verildiyizamandabusahənininkişafıüçünəvəz
siztöhfələrsayılır.Elminailiyyətlərinəgörəbioloq
alim1955ciildəAzərbaycanSSRElmlərAkademi
yasınınhəqiqiüzvüseçilib.Elmiaraşdırmalarınavə
nailiyyətlərinəgörəçoxsaylıdövlətmükafatlarına
layiqgörülənakademiksiyasifəaliyyətidövründə
dəelmdənaralanmayıb.YaratdığıtutnövləriÖzbə
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kistanın,Tacikistanın,Gürcüstanın,
Türkmənistanın,Ukraynanın,eləcə
dəBolqarıstanınvəRumıniyanın
elmitədqiqatmüəssələrindəvə
təsərrüfatlardabecərilirdi.Buelmi
nailiyyətlərinsayəsindəgüclüyem
bazasınamalikAzərbaycan1981ci
ildərekordsaydabaramaistehsal
etmişdi.İlyasmüəlliminbacarığı
ovaxtkırəhbərliyindiqqətindən
yayınmayıb.19501954cüillərdə
AzərbaycanSSRNazirlərSovetinin
sədrmüavinivəKəndTəsərrüfatı
nazirivəzifəsinətəyinatalıb.1954
1958ciillərdəAzərbaycanSSRAli
SovetiRəyasətHeyətininsədrinin
müavini,dahasonraisəAliSovetin
RəyasətHeyətininsədrivəzifəsinə
qədəryüksəlib.Lakin1959cuildə

İlyasAbdullayevinsiyasikaryerası
qəfətənbaşaçatıb.O,rəsmiolaraq
“səhhətiiləəlaqədar”vəzifəsindən
istefaverib.
Bugedişinəsilsəbəbiniisəİlyas
AbdullayevinDanimarkadayaşa
yannəvəsiKamaləAbdullayeva
bizimləbölüşdü.Beləki,SSSRMK
BaşkatibiNikitaXruşşovhakimiy
yətəgəldikdənsonrasiyasətdəolan
yumşalmadanistifadəedənAzər
baycanrəhbərlyidoğmadilimizi
inkişafetdirməyəvəmillikadrları
stratejimövqelərəyerləşdirməyə
cəhdgöstərirlər.Lakinbuistək
uğursuzluğaduçarolur.Beləki,
XruşşovunmüaviniolanMikoyan
bunutəxribatkimiqələməverərək,
proseslərinqarşısınıalır.Həmin
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dövrdəMərkəziKomitəninIkatibi
vəzifəsindəçalışanİmamMus
tafayevləAliSovetinsədriİlyas
AbdullayevbusəbəbdənMosk
vayaçağırılaraqmöhkəmtənbeh
olunurlar.Xruşşovonaxasolan
tərzdəkabinetdəmöhkəmsəsküy
salır.Oradanqayıtdıqdansonra
İlyasmüəllimailəüzvlərinədanı
şırmışki,biradahasizləri,əzizləri
migörəbiləcəyimizənnetmirdim,
eləbildimoradanbirbaşaSibirə
yollanacağam.
OnlarBakıyaqayıtdıqdansonra
Moskvadanxüsusikomissiyagön
dərilir.İmamMustafayev,İlyas
Abdullayev,ocümlədəndədigər
hakimiyyətüzvlərimüxtəlifbəha
nələrləvəzifələrindənuzaqlaşdırı
lırlar.
Kəmaləxanımınbabasıhaqqın
daxatirələriçoxzəngindir:“Biz
böyükailəidik.Hamımızbabamla
birlikdəFuniklyorunaşağıhissəsin
də,Neftçilərprospektindəkibinada
yaşayırdıq.Mənailəmizdəilknəvə
olduğumdan,tərbiyəmləbabam
məşqulolub.İlyasAbdullayev
mənimüçündünyanınənzəhmət
keş,mülayim,mədənivəqayğıkeş
insanıidi.Eləcədədigərnəvələri
üçün.1995ciildəUluöndərHey
dərƏliyevKopenhagendəsəfərdə
olarkən,diaspornümayəndələriilə
keçirdiyigörüşdəbabamhaqqında
olduqcaxoşsözlərsöylədi,bu,mə
niçoxsevindirdi.”
Kəmaləxanımbabasıiləbağlı
eşitdiyidahabirəhvalatıbizimlə
bölüşdü:İlyasmüəllimlədahişairi
mizSəmədVurğunundostluğunu
vəbirşeirintarixçəsini...
Səndemə,SəmədVurğunsoyuq
qışaylarındanbirindəMoskvaya,
İlyasAbdullayevinyanınagedir.
Şairnazikgeyindiyindənçoxüşü
yüb.Bunugörənİlyasözəynində
kiistigödəkçəniazqalazorlaona
geyindirir.Buhadisədəntəsirlənən
şair“Gödəkçə”adlıbirşeiryazır.
SonralartaninmişrusşairiKons
tantinSimonovşeirirusdilinə“Te
loqreyka”adıilətərcüməedir.
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İlyasAbdullayevinqardaşıoğlu
AyazAbdullayevdaəmisiiləbağlı
maraqlıbirxatirəsinibizimləbö
lüşdü.MərkəziKomitəninkatibi
MircəfərBağırovun1952ciildə
Gəncəyəsəfərizamanıonumüşa
yətedəndövlətrəsmiləriarasında
kəndtəsərrüfatınaziriİlyasAbdul
layevdaolub.Nümayəndəheyəti
Gəncəyəxüsusiqatarlagəlib.İlyas
müəllimGəncədəyaşayanböyük
qardaşınabaşçəkməküçünicazə
istədikdəMircəfərBağırov“Bəlkə
məndəgetməkistəyirəm?“de
yəsoruşur.Onlarİlyasmüəllimin
qardaşıevinəbirlikdəgedir.Evin
xanımıqonaqlaraçaydəmləyir,
lakinqəndolmadığındanbalaca
Ayazıqonşuyagöndərir.Körpə
ninəlindəqəzetparçasınabükülü
əşyanıgörənMircəfərBağırovbu
nunqəndolduğunuanlayır.İlyas
müəlliməqarşımünasibətionsuz
dayaxşıolanBağırovunbuhadisə
dənsonraonaolanrəğbətibiraz
daartır.
Halalzəhmətihəyatqayəsisa
yan,çalışdığıbütünyerlərdədərin
hörmətqazananİlyasAbdullayev
yüzlərlənamizədlikvədoktor
luqdissertasiyalarınaopponentlik

İlyas Abdullayevin nəvə-nəticələri

vəhimayədarlıqedərək,yüksək
ixtisaslıkadrlarınyetişməsinə
böyükəməksərfedib.O,Azər
baycanGenetiklərvəSeleksiyaçı
larCəmiyyətininprezidentikimi
respublikadagenetiktədqiqatların
vüsətalmasınıntəşkilatçısıolub.
Bumənalı,zəhmətədayananhə
yatyolu1985ciilinaprelin30da
kəsilib,İlyasAbdullayevəbədiy
yətəqovuşub.

Ondangeriyəqalanisəxoşxa
tirələr,hələdəaktuallığınıitirmə
yənelminailiyyətlərvəadıdilə
gələrgəlməzxatırlanangörkəmli
elmisiyasixadimstatusudur.Bu
adıgələcəknəsillərintanımasıüçün
ailəsininbirarzusuvar:Azərbay
canı,onuninkişafınıözünəhəyat
amalıseçənAkademikİlyasAb
dullayevinyaşadığıbinadaxatirə
lövhəsininyerləşdirilməsi...
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