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ta ri xi Zə fər dən son ra ilk də fə dir ki, dün ya azər bay-
can lı la rı top la şır, qu rul tay ke çi rir və ümu miy yət lə, 
Zə fər adı xal qı mı za çox ya ra şır. Siz bu ra ya Zə fər yo lu 
ilə gəl mi si niz, qu rul ta yın adı Zə fər qu rul ta yı dır” 

Prezident İlham Əliyev:
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AKTUAL BİRLİK

Qurultaydaiştiraketməküçün
dünyanın65ölkəsindənAzərbay
canagələn400əyaxındiaspornü
mayəndəsiəvvəlcəBakıdaoldular,
Vətənimizinmüstəqilliyivəərazi
bütövlüyüuğrundamübarizədə

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

öndərinxatirəsinidərinehtiramla
andılar.
Sonraqonaqlarqəhrəmanla

rımızınqanıiləsuvarılmışZəfər
yoluiləazadŞuşayayollandılar.
Qurultay44günlükVətənmühari

bəsindəcanlarındankeçənqəh
rəmanAzərbaycanövladlarının
xatirəsininbirdəqiqəliksükutla
yadedilməsiiləbaşladı.
2001ciildəDünyaAzərbay

canlılarınınBakıdakeçirilənilk
qurultayındaÜmummillilider
HeydərƏliyevtarixibirçıxışetmiş
vəbufikirlərisəsləndirmişdi:“Bir
güngələcək,bizbuqurultayüçün
Şuşadayığışacağıq”.
Dahişəxsiyyətinsiyasivarisi,

AliBaşKomandan,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyev21ildənsonraqurultayın
açılışındasöylədiyinitqindəUlu
öndərinbuölməzfikirlərinibir
dahaZəfərQurultayınıniştirakçı
larınaxatırlatdı:“Bildiyinizkimi,
UluöndərHeydərƏliyevintəşəb
büsüiləilkqurultay2001ciildə
keçirilmişdir.Oqurultaydakıdə
rinməzmunluçıxışında,eyniza
manda,təbiiki,Qarabağproblemi
iləbağlıözfikirlərinibildirmişdir

vədemişdirki,Azərbaycanöz
ərazibütövlüyünübərpaedəcək,
işğalaltındaolantorpaqlarişğal
danazadediləcəkvəAzərbaycan
xalqıözdədəbabatorpaqlarına

qayıdacaqdır.BizUluÖndərin
davamçılarıbusözlərigerçəyə
çevirdik.Vqurultayahazırlıq
işləribaşlayarkənmənəməruzə
edildivəməndedimki,buqurul
taymütləqŞuşadakeçirilməlidir.
Əminəmki,qurultayiştirakçıları
dabunaçoxmüsbətyanaşıblar
vəböyükhəvəsləŞuşaya,qədim
Şuşaya,bizimmədəniyyətimizin
paytaxtıolanŞuşayagəlmişlər.
Şuşadaözdoğmalarınıbax,belə
günəşlihavailəqarşılayırvəbu,
birdahaonugöstərirki,bura
bizimtarixitorpağımızdır.Həta
təbiət,günəşdəbizimləhəmrəy
dir.”
BütünAzərbaycanxalqıüçün

ənböyüktəsəlliodurki,şəhidləri
mizinqisasıdüşməndənelədöyüş
meydanındaalındı.
AliBaşKomandanqurultayda

kıaçılışnitqindəbirçoxmaraqlı
məqamlaratoxundu.Qarabağ
münaqişəsininhəlledilməsinin,

“BundansonraAzərbaycanxalqı
müzəfərxalqkimiəbədiyaşaya
caq,bundansonrabizimdövləti
mizqalibdövlətkimiyaşayacaq.
Bu,böyükxoşbəxtlikdirhamı
mızüçün,Azərbaycandayaşa
yanlar,Azərbaycanvətəndaşları
üçün,xaricdəyaşayanazərbay
canlılarüçün.Butariximissiyanı
həyatakeçirənbizimqəhrəman
övladlarımıztarixqarşısında,
xalqqarşısında,Vətənqarşısında
misilsizxidmətlərgöstərmişlər”.

Prezident İlham Əliyev

Aprelin22-dəŞuşaşəhərindəDünyaAzərbaycanlılarınınVQurultayı-Zəfər
Qurultayıişəbaşladı.BumöhtəşəmtədbirdünyaAzərbaycanlılarının2020-ci
ilVətənmüharibəsindənAzərbaycanxalqınınböyükZəfərindənsonrakeçiri-
lənilktoplantısıolduğunagörəZəfərqurultayıadlandırıldı.

Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının 

ZƏfƏr quruLtAyı
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BİRLİK ZƏFƏR

postmünaqişədövrününAzərbay
canınxeyrinəinkişafetməsinin
özününənbaşlıcavəzifəsisaydığı
nıdiləgətirdi.HərbirAzərbaycan
vətəndaşınınbumüqəddəsqayıdış
gününüyaxınlaşdırmaqüçünəlin
dəngələnietdiyini,özəməlivəişi
iləölkərəhbərinədəstəkolduğu
nudəfələrləvurğuladı.
Ölkəbaşçısıgəncnəslinvətən

pərvərlik,düşmənənifrət,Vətənə
sədaqətruhundatərbiyəolunma
sındanməmnunluqhissikeçir
diyinidəifadəetdi:“Butarixi
missiyanıhəyatakeçirənbizim
qəhrəmanövladlarımıztarixqarşı
sında,xalqqarşısında,Vətənqarşı
sındamisilsizxidmətlərgöstərdi
lər.Müstəqillikdövründəyetişən
gənclər,vətənpərvərlikruhunda
yetişəngənclərbutarixihadisəni,
tariximüjdəniAzərbaycanxalqına
bəxşetdilər.
İkinciQarabağmüharibəsində

həlakolanlarınböyükəksəriyyə
tigəncnəslinnümayəndələriidi.
OnlarınheçbiriQarabağdaolma
mışdı,budiyarıgörməmişdilər,
ammaonlarınqəlbindəyaşayan

milliruh,ədalətvəVətənsevgisi
onlarıölüməaparırdı.
Məndəfələrlə,ocümlədənbi

rinciQurultaydansonrakeçirilmiş
DünyaAzərbaycanlılarınınqurul
taylarındaçıxışedərkəndeyirdim
ki,bizheçvaxtbuişğallabarışma
yacağıq,nəyinbahasınaolursaol
sunözdədəbabatorpaqlarımızı
işğaldanazadedəcəyik.
...Azərbaycanxalqı30ildavam

edənmənasızdanışıqlarəvəzinə
özgücünüortayaqoydu,ədalə
tibərpaetdi,beynəlxalqhüququ
bərpaetdivəbütündünyayasübut
etdiki,bizböyükxalqıqvəheç
vaxtbuxalq,Azərbaycanxalqıiş
ğallabarışmaqfikrindədeyildi.”
Dövlətimiz,xalqımız,sıraviəs

gərindəngeneralınabütündöyüş
çülərimiz,xaricdəyaşayandiaspor
fəalları,jurnalistlər,siyasətçilər,
arxacəbhədəkihərbirvətəndaş,
bizimortaqVətənimizdəyaşayan

bütünxalqların,bütündinlərin,
bütünsosialqruplarınnümayən
dələrimüqəddəsməkanlarımı
zınmənfurdüşməntapdağından
azadolunmasınaçalışdı,səylər
birləşdirildi.Nəhayət,həmingün
gəldi.Xalqımızın30illikağrısına,
həsrətinəsonqoyuldu.
ŞuşadakeçirilənZəfərqurul

tayındaxariciölkələrdəyaşayan
vəonilliklərboyumüxtəlifsepa
ratçılaravəonlarınhimayədarla
rınaqarşıözmübarizəsiniaparan

hərbirhəmvətənlimizinüzündə
Azərbaycanındöyünənürəyi–
azadŞuşadaböyükxoşbəxtlikvə
sevincoxunurdu.
Hazırdaölkəmizinmüxtə

lifyerlərində,ilknövbədə,azad
edilmişərazilərdəZəfərmuzeyləri
inşaedilir.
BundansonraAzərbaycanxalqı

müzəfərxalqkimiəbədiyaşaya
caq,bundansonrabizimdövləti
mizqalibdövlətkimiyaşayacaq.
Bu,böyükxoşbəxtlikdirhəm

Azərbaycandayaşayanlar,həm
dəxaricdəyaşayansoydaşlarımız
üçün.
Aprelin23dəŞuşadake

çirilənZəfərqurultayıözişini
“PostmüharibədövründəAzər
baycandiasporununqarşısında
duranvəzifələr,fəaliyyətplanı/
yolxəritəsi”və“Qarabağınbər
pasıvəyenidənqurulmasında
Azərbaycandiasporununtöhfələ
ri”mövzusundapaneliclaslarıilə
davametdirdi.

“Bugünalnımızaçıqdır,bu
günüzümüzgülür,bugün
başımızdikdirvəhəmişəbelə
olacaq.Məntaməminəmki,
bundansonraAzərbaycan
xalqımüzəfərxalqkimi
əbədiyaşayacaq,Azərbaycan
dövlətiqalibdövlətkimi
əbədiyaşayacaq.Bizöz
torpağımızdayıq,butorpaqda
möhkəmdayanmışıqvəheç
kimheçvaxtbutorpaqlardan
bizitərpədəbilməz”.

Prezident İlham Əliyev
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Prezident İlham Əliyev
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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

Azərbaycanlaəlaqələrininkişafına
böyükönəmverdiklərinibildirdi,iki
ölkəarasındaəməkdaşlığınregional
çərçivədənçıxaraqbeynəlxalqmüs
təviyəyüksəldiyini,xüsusənsiyasi,
iqtisadi,nəqliyyat,ticarət,humani
tarməsələlərdəmöhkəmvəuğurlu
işbirliyihəyatakeçirildiyiniqeyd
etdi.O,GürcüstanvəAzərbaycanın
birbirinibeynəlxalqtəşkilatlarçər
çivəsindəhərzamandəstəklədiyini
vurğuladı,buəlaqələringələcəkdə
dahadainkişafedəcəyinəəminliyini

bildirdi.ŞalvaPapuaşviliAzərbayca
nınişğaldanazadetdiyiərazilərində
həyatakeçirdiyibərpaquruculuq
işlərinivəAzərbaycanrəhbərliyinin
buprosesdətətbiqetdiyimüasirya
naşmanıtəqdirəlayiqhesabetdiklə
rinidiləgətirdi.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovadəvətəvəsəmimisözlərə
görəGürcüstanspikerinətəşəkkü
rünübildirdi.Parlamentsədrikimi
Gürcüstanailkrəsmisəfərioldu
ğunuqeydedənSahibəQafarova
AzərbaycanvəGürcüstanarasında
münasibətlərinçoxəsrliktarixinənə
zərsaldı.Xalqlarımızınəsrlərboyu
birbirinədəstəkolduğunu,müstə
qillikdövründəisəbirçoxsahələrdə
əlaqələrimizindahadainkişafetdi
yinibildirdi.Spikeronudadiqqətə
çatdırdıki,GürcüstanAzərbaycanın
həyatakeçirdiyibeynəlxalqlayihələ
rinfəaliştirakçısıdır.Birgəneft,qaz
vənəqliyyatlayihələriölkələrimiz
arasındagüclütərəfdaşlığınolduğu
nugöstərir.İkiölkəninqanunverici

likorqanlarıarasındadaçoxsəmə
rəliəməkdaşlıqmövcuddur.Həriki
ölkəninqanunvericilikorqanlarında
dostluqqruplarıvarvəmillinü
mayəndəheyətlərimizbeynəlxalq
parlamenttəşkilatlarındaqarşılıqlı
təmasvəsıxəməkdaşlıqşəraitində
fəaliyyətgöstərirlər.Parlamentko
mitələrininişivasitəsiləaliqanun
vericilikorqanlarıarasındamünasi
bətləridahadadərinləşdirməküçün
genişimkanlarvar.Komitələrimiz
hüquqi,iqtisadi,humanitarvədi
gəristiqamətlərdəqanunvericilik
sahəsindətəcrübəmübadiləsiapara
bilərlər.Bubaxımdan,Azərbaycan,
GürcüstanvəTürkiyəparlamentlə
rininbeynəlxalqəlaqələrkomitələ
rininmövcudüçtərəfiəməkdaşlıq
formatıçoxfaydalıolabilər.
GörüşdənsonraMilliMəclisin

sədri“Fəxriqonaqlarkitabı”naürək
sözləriniyazdı.
GürcüstanParlamentininsədri

ŞalvaPapuaşvilivəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovanıngörüşün

dənsonratərəfərmedianümayən
dələrinəbirgəbəyanatverdilər.
Tədbirdədostölkəyəsəfəretmə

yindənməmnunluğinuifadəedən
SpikerSahibəQafarovaGürcüstan
parlamentininsədriŞalvaPapuaşvi
liyədəvətinə,nümayəndəheyətinə
göstərdiyiqonaqpərvərliyəgörə
təşəkkürünübildirdi.MilliMəclisin
Sədriqeydetdiki,busəfərheçdə
təsadüfixarakterdaşımır.Azərbay
canvəGürcüstanarasındadostlu
ğunqədimtarixivar.Onlarəsrlər
boyubiryerdəolub,həmişədost
luq,mehribanqonşuluqşəraitin
dəyaşayıblar,əməkdaşlığımızda
məhzbumöhkəmtəməllərüzərində
qurulub.Bugünstratejitərəfdaşlıq
səviyyəsinəyüksəlmişdövlətlərara
sımünasibətlərimizardıcılşəkildə
inkişafedir.Ölkələrimizarasındakı
ikitərəfiəlaqələrçərçivəsindəparla
mentlərarasıəməkdaşlıqxüsusiyerə
malikdirvəhazırdabuəlaqələrçox
yüksəksəviyyədədir.Hərikiölkə
parlamentindəfəaliyyətgöstərən

MilliMəclisinSədriSahibəQafarovanınbaşçılığıiləparlamentnümayəndəheyəti
aprelin19-20-dəGürcüstandarəsmisəfərdəoldu.Səfərçərçivəsindəqonşu
ölkəninbirçoxhökumətvədövlətbaşçılarıiləsəmərəligörüşlərkeçirildi.

Milli Məclisin nümayəndə heyətinin 
Gürcüstana səfəri uğurlu keçdi 
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dostluqqruplarıqanunvericiorqan
lararasındabirnövkörpürolunu
oynayırlar.
ÇıxışındaMilliMəclisinSədri

vurğuladıki,parlamentkomitələri
arasındaqanunvericiliksahəsin
dətəcrübəmübadiləsimümkün
istiqamətlərdənbirikiminəzər
dənkeçiriləbilər.Bubaxımdan,
Azərbaycan,GürcüstanvəTürkiyə
parlamentlərininbeynəlxalqəlaqə
lərkomitələrininmövcudüçtərəfi
əməkdaşlıqformatıolduqcafaydalı
dır.Buformatdanövbətigörüşmay

ayındaBakıvəŞuşaşəhərlərində
keçiriləcəkdir.
SahibəQafarovamedianüma

yəndələrinəbusəfərzamanıapa
rılandanışıqlarınAzərbaycanla
Gürcüstanarasındaəlaqələrindaha
dainkişafınavəmöhkəmlənməsinə
öztöhfəsiniverəcəyinibildirdi.

* * *

Gürcüstanarəsmisəfəriçərçivə
sindəMilliMəclisinSədriSahibəQa
farovaGürcüstanPrezidentiSalome
Zurabişviliiləgörüşdü.

MilliMəclisinSədriniGürcüs
tandasalamlamaqdanməmnun
olduğunudeyənSalomeZurabişvili
beləsəfərlərinqarşılıqlıtəcrübəmü
badiləsibaxımındanəhəmiyyətini,
qarşılıqlıəməkdaşlığıninkişafında
parlamentlərinrolunuxüsusivurğu
ladı.O,GürcüstanınvəAzərbayca
nınhərzamanbeynəlxalqmüstəvidə
birbirinidəstəkləməsindənməm
nunluğunuifadəetdi.
SöhbətzamanıxanımSalome

Zurabişvilidiasporlarınfəaliyyəti
barədəfikirlərinibölüşdü,Azərbay
canasülhvəsabitlikarzularınıifadə
etdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovadostölkə
dənümayəndəheyətinəgöstəri
lənqonaqpərvərmünasibətəgörə
təşəkkürünübildirdi,Azərbaycanvə
Gürcüstanarasındamünasibətlərin
çoxəsrliktarixindənsöhbətaçdı.Spi
kervurğuladıki,UluöndərHeydər
Əliyevtərəfindənəsasıqoyulmuşbu
dostluqmünasibətləribugüncənab
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
uğurladavametdirilir.Ötənillər
ərzindəölkələrimizarasındaimza
lanmışsənədlərmüxtəlifsahələr
dəəməkdaşlığımızüçünmöhkəm
hüquqibazayaradır.Müstəqillik

dövründəbuəlaqələrimizdahada
inkişafedibvəbuilikiölkəarasında
diplomatikəlaqələrinqurulmasının
30cuildönümüqeydolunacaq.
SahibəQafarovaikiqonşuvə

dostölkəarasındaİqtisadiəməkdaş
lıqüzrəbirgəHökumətlərarasıKo
missiyanınfəaliyyətinixüsusiqeyd
etdi.GürcüstanınAzərbaycanın
həyatakeçirdiyinəhəngbeynəlxalq
layihələrinfəaliştirakçısıolduğunu
diqqətəçatdırdı.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu

ranbirsıraməsələlərbarədəətrafı
fikirmübadiləsiaparıldı.

* * *

MilliMəclisinSədriSahibəQafa
rovaGürcüstanarəsmisəfəriçərçi
vəsindəbuölkəninBaşnaziriİrakli
Qaribaşviliiləgörüşdü.
GörüşdəBaşnazirİrakliQaribaş

viliAzərbaycanGürcüstanstrateji
tərəfdaşlığınınvədostluqmünasi
bətlərininmüxtəlifsahələrdəuğurlu
inkişafındandanışdı,dostvəqonşu
ölkələrinmünasibətlərininbusə
viyyəyəçatmasındaxalqlarımızın
böyükliderləriHeydərƏliyevvə
EduardŞevardnadzeninxidmətlə
rindənsözaçdı.BaşnazirAzərbay
canPrezidentininölkəsininərazi
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əməkdaşlıqformatıolduqcafaydalı
dır.Buformatdanövbətigörüşmay

ayındaBakıvəŞuşaşəhərlərində
keçiriləcəkdir.
SahibəQafarovamedianüma

yəndələrinəbusəfərzamanıapa
rılandanışıqlarınAzərbaycanla
Gürcüstanarasındaəlaqələrindaha
dainkişafınavəmöhkəmlənməsinə
öztöhfəsiniverəcəyinibildirdi.

* * *

Gürcüstanarəsmisəfəriçərçivə
sindəMilliMəclisinSədriSahibəQa
farovaGürcüstanPrezidentiSalome
Zurabişviliiləgörüşdü.

MilliMəclisinSədriniGürcüs
tandasalamlamaqdanməmnun
olduğunudeyənSalomeZurabişvili
beləsəfərlərinqarşılıqlıtəcrübəmü
badiləsibaxımındanəhəmiyyətini,
qarşılıqlıəməkdaşlığıninkişafında
parlamentlərinrolunuxüsusivurğu
ladı.O,GürcüstanınvəAzərbayca
nınhərzamanbeynəlxalqmüstəvidə
birbirinidəstəkləməsindənməm
nunluğunuifadəetdi.
SöhbətzamanıxanımSalome

Zurabişvilidiasporlarınfəaliyyəti
barədəfikirlərinibölüşdü,Azərbay
canasülhvəsabitlikarzularınıifadə
etdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovadostölkə
dənümayəndəheyətinəgöstəri
lənqonaqpərvərmünasibətəgörə
təşəkkürünübildirdi,Azərbaycanvə
Gürcüstanarasındamünasibətlərin
çoxəsrliktarixindənsöhbətaçdı.Spi
kervurğuladıki,UluöndərHeydər
Əliyevtərəfindənəsasıqoyulmuşbu
dostluqmünasibətləribugüncənab
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
uğurladavametdirilir.Ötənillər
ərzindəölkələrimizarasındaimza
lanmışsənədlərmüxtəlifsahələr
dəəməkdaşlığımızüçünmöhkəm
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dövründəbuəlaqələrimizdahada
inkişafedibvəbuilikiölkəarasında
diplomatikəlaqələrinqurulmasının
30cuildönümüqeydolunacaq.
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dostölkəarasındaİqtisadiəməkdaş
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ranbirsıraməsələlərbarədəətrafı
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* * *

MilliMəclisinSədriSahibəQafa
rovaGürcüstanarəsmisəfəriçərçi
vəsindəbuölkəninBaşnaziriİrakli
Qaribaşviliiləgörüşdü.
GörüşdəBaşnazirİrakliQaribaş

viliAzərbaycanGürcüstanstrateji
tərəfdaşlığınınvədostluqmünasi
bətlərininmüxtəlifsahələrdəuğurlu
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bütövlüyünübərpaetmişliderkimi
böyükhörmətəlayiqolduğunuvur
ğulayaraq,salamlarınıİlhamƏliyevə
çatdırmağıxahişetdi.
SonraİrakliQaribaşviliGürcüs

tan,TürkiyəvəAzərbaycanüçtərəfi
əlaqələrinininkişafındandanışdı,bu
əlaqələrindahadagücləndirilməsini
dəstəklədiklərinidiqqətəçatdırdı.
Nümayəndəheyətlərininqarşılıqlı
səfərlərininəlaqələrimizidahada
gücləndirdiyini,ikiölkəninhəyata
keçirdiyibirgəlayihələrindavamet
dirilməsininvacibliyiniqeydetdi.
Azərbaycanparlamentininspi

keridostGürcüstanarəsmisəfərin
dənməmnunluğunuvəbusəfərin
ölkələrimizarasındamünasibətlərin
dahadainkişafınaxidmətedəcəyi
nəinamınıbildirdi.İkiölkəarasın
damünasibətlərinmöhkəmtəməl
üzərindəqurulduğunu,ölkələrimiz
arasındahəyatınmüxtəlifsahələrin
dəsıxəməkdaşlığınmövcudluğunu
söylədi.SahibəQafarovabubaxım
danAzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
Gürcüstana,GürcüstanPrezidenti
xanımSalomeZurabişvilininAzər
baycanaqarşılıqlısəfərlərininəhə
miyyətiniqeydetdi.

MilliMəclisinSədriBaşnazir
İrakliQaribaşvilinindəötənilinma
yındaölkəmizəetdiyirəsmisəfəri,
onunlaMilliMəclisdəkigörüşünü
məmnunluqlaxatırladı.O,iqtisadi
sahədəkiəlaqələrinəhəmiyyətindən
danışaraqbildirdiki,hazırdaAzər
baycanlaGürcüstanarasındasiyasi,
iqtisadi,ticarət,humanitarvədigər
sahələriəhatəedənçoxsaylısənəd
lərimzalanıb.AzərbaycanGürcüs
tanınəsasticarəttərəfdaşlarından
vəinvestorlarındanbiridir.Birçox
AzərbaycanşirkətləriGürcüstanda
uğurlafəaliyyətgöstərir,İqtisadi
əməkdaşlıqüzrəbirgəHökumətlə
rarasıKomissiyabusahədəəlaqə
lərindahadadərinləşdirilməsinə
genişimkanlaryaradır.Regionumu
zunsabitliyinəvəinkişafınamühüm
töhfələrverənirimiqyaslıenerjivə
nəqliyyatlayihələrininhəyatake
çirilməsindəsəmərəliəməkdaşlıq
mövcuddur.
Gürcüstanınxariciişlərnaziri

İlyaDarçiaşvilinindəiştiraketdiyi
görüşdəqarşılıqlımaraqkəsbedən
digərməsələlərbarədədəsöhbət
aparıldı.
KeçirdiyibütüngörüşlərdəSa

hibəQafarovaAzərbaycanın44gün

lükVətənmüharibəsindəəldəetdiyi
böyükQələbəhaqqındadanışdı,
VətənmüharibəsizamanıGürcüs
tanıntutduğuədalətlimövqeyəvə
dəstəyəgörətəşəkkürünüifadəetdi.
Spikerbildirdiki,Azərbaycanöz
gücühesabınaErmənistantərəfin
dən30iləyaxınişğalaltındasaxlanı
lan20faizərazisiniazadetdi.Ərazi
bütövlüyünübərpaetməkləölkəmiz
birsırabeynəlxalqtəşkilatlarınqəbul
etdiklərisənədlərin,həmçininBMT
TəhlükəsizlikŞurasının4qətnaməsi
ninicrasınıhəyatakeçirdi.
SahibəQafarovabubarədəfikir

lərindədönədönəvurğuladıki,Er
mənistanərazilərimiziişğalaltında
saxladığımüddətdəoradakıbütün
maddimədənisərvətlərimizitalan
edib,şəhərlərimizivəkəndlərimi
zidağıdıb.Buərazilərdəgörüləcək
işlərçoxdur.HazırdaAzərbaycan
məcburiköçkünlərinözdoğma
yurdlarınaqayıtmasıüçünsürətli
bərpaişləriaparır,“yaşılenerji”zo
nalarıelanedilənQarabağvəŞərqi
Zəngəzuriqtisadirayonlarındayeni
şəhərvəkəndlərinşaedilir.
MilliMəclisinSədriqeydetdi

ki,postmünaqişədövründəre
giondasülhə,sabitliyəvətəhlükə

sizliyətöhfəverəcəkyenireallıqlar
vəəməkdaşlıqimkanlarıyaranıb.
AzərbaycanErmənistanabirbirinin
suverenliyininvəərazibütövlüyü
nünqarşılıqlıtanınması,sərhədlərin
delimitasiyasıvədemarkasiyasıpro
sesininbaşlanması,regiondabütün
kommunikasiyalarınbərpaolunması
vəmünasibətlərinnormallaşmasına
gətiribçıxaracaq5prinsipdənibarət
təklifverib.Aprelin6daBrüsseldə
keçirilmişsongörüşzamanıaparılan
müzakirələrgöstərdiki,Ermənis
tantərəfibutəklifəmüsbətyanaşır.
Spikerümidvarolduğunubildirdi
ki,Ermənistanvaxtitirmədənöz
üzərinədüşəniedəcək,çünki,re
giondaartıqmüharibədənyox,sülh,
sabitlikvəəməkdaşlıqdandanışma
ğınvaxtıdır.

* * *

MilliMəclisinSədriSahibəQa
farovanınbaşçılığıiləparlament
nümayəndəheyətininGürcüstana
rəsmisəfəriçərçivəsindəaprelin
19daikiölkəninparlamentlərarası
əlaqələrüzrədostluqqruplarıüzvlə
riningörüşükeçirildi.
GörüşdəGürcüstanParlamen

tininsədrmüavini,Azərbaycanla
parlamentlərarasıdostluqqrupunun
rəhbəriArçilTalakvadzebeləsəfər
lərinəlaqələrinmöhkəmləndirilməsi
baxımındanvacibliyinivurğuladı.
O,ikiölkəarasındadostluq,qardaş
lıqmünasibətlərininolduğunudedi,
xalqlarımızıntarixboyumehriban
əlaqələrindənbəhsetdi.Dostluq
qrupununrəhbəriparlamentləra
rasıəlaqələrüzrədostluqqrupları
arasındaəməkdaşlığınintensivləş
dirilməsininvacibliyini,qanunverici
orqanlararasındamünasibətlərin
bundansonradahadainkişafedəcə
yinəinamınıbildirdi.
MilliMəclisinGürcüstanlapar

lamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriArzuNağıyev
Gürcüstanınbizimüçünyaxındost
vəmütəfiqolduğunu,ölkələrimiz
arasındaəlaqələrintarixiköklərə
söykəndiyinidedi,dövlətlərimizin

stratejitərəfdaşlıqmünasibətlərin
dəndanışdı.
GörüşdəiştirakedənMilliMəc

lisindeputatlarıVüqarİskəndərov,
KəmaləddinQafarov,CavidOsma
nov,EtibarƏliyev,FəzailAğamalı,
SabirRüstəmxanlıvəNaqifHəm
zəyevmünasibətlərimizinmövcud
durumuvəgələcəkinkişafıbarədə
fikirlərinibölüşdülər.

* * *

SəfərçərçivəsindəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaTbilisidəMir
zəFətəliAxundovadınaAzərbaycan
MədəniyyətiMuzeyiilətanışoldu.
SonraMilliMəclisinsədrimuze

yinzallarınıgəzdi,saxlanılaneks

ponatlara,ekspozisiyalarabaxdıvə
xatirəkitabınaürəksözləriniyazdı.

* * *

SahibəQafarovanınbaşçılığıilə
MilliMəclisinnümayəndəheyəti
sonraTbilisidəyerləşənGürcüstan
MilliMuzeyinəbaşçəkdi.
Nümayəndəheyətininüzvləri

Gürcüstanın,ocümlədənregionun
qədimvəyenitarixibarədəqiymət
lieksponatlarınnümayişolunduğu
muzeyinzallarınıgəzərək,ekspozi
siyalarla,arxeolojiqazıntılarınnə
ticələriolannümunələrləyaxından
tanışoldular.
MilliMəclisinSədrimuzeyəhə

diyyətəqdimetdi.
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dənməmnunluğunuvəbusəfərin
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AKTUAL SƏFƏR

MilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovasəfərçərçivəsindəilk
olaraqÖzbəkistanRespublikası
AliMəclisiSenatınınSədriTənzilə
Narbayevailəgörüşdü.
SenatSədriSahibəQafaro

vanınMilliMəclisinSədrikimi
Özbəkistanailksəfərininölkələri
mizvəqanunvericiorqanlarımız

arasındamünasibətlərininkişa
fınatöhfəverəcəyinəinandığını
bildirdi.O,dövlətlərimizara
sındabirçoxsahələrdəuğurla
əməkdaşlıqdansözaçdı,Prezi
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
Azərbaycanınəldəetdiyiböyük
nailiyyətlərindostölkədəmaraq
laqarşılandığınıbildirdi.Sena

tınSədri,həmçininAzərbaycan
RespublikasınınBirincivitsepre
zidentiMehribanxanımƏliyeva
vəonunrəhbərliketdiyiHeydər
ƏliyevFondununfəaliyyətinin
yüksəkdiqqətəlayiqolduğunu,
Fondtərəfindənhəyatakeçirilən
layihələrinhərkəstərəfindəntəq
diredildiyinibildirdi.

Göstərilənqonaqpərvərliyə
vəölkəmizinünvanınasöylənən
xoşsözlərəgörə,minnətdarlığını
bildirənMilliMəclisinSədrixalq
larımızarasındakıoxşardinivə
mənəvidəyərlərin,dilbirliyinin
dərintarixiköklərəmalikolanəla
qələrimizinmünasibətlərindaha
dadərinləşməsinəböyüktöhfələr
verdiyiniqeydetdi.SahibəQafaro
vaAzərbaycanvəÖzbəkistanara
sındamünasibətlərinölkələrimiz
müstəqillikəldəetdikdənsonra
keyfiyyətcəyenisəviyyəyəyüksəl
diyinibildirdi,TənziləNarbaye
vailəbundanöncəkigörüşlərini
məmnunluqlaxatırlayaraqqanun
vericiorqanlarımızarasındakısıx
təmaslarınsevindiriciolduğunu
söylədi.
Görüşdəbuinkişafdadövlət

başçılarınınqarşılıqlısəfərlərinin
vəaparılandanışıqlarınəhəmiy
yətlirolundandanışıldı.Pande
miyailəəlaqədarqlobalböhran
vəziyyətinəbaxmayaraqiqtisadi
əməkdaşlıqdayüksəliş,ikitərəfiti
carətdəmüsbətinkişafdinamikası
nınnümayişetdirildiyi,investisiya
sahəsindəəməkdaşlığıntəşviqində
müəyyənuğurlarqazanıldığıifadə
edildi.

SpikerSahibəQafarovaqarşı
lıqlıtəmaslarınparlamentlərimiz
arasındamünasibətlərininkişafı
naəsaslıtöhfələrverdiyini,həriki
ölkəninqanunvericiorqanlarında
dostluqqruplarınınfəaliyyətgös
tərdiyinibildirdi.
Rəsmisəfərçərçivəsində“Azər

baycanvəÖzbəkistanınqanunve

riciorqanlarıarasındaəməkdaşlıq
haqqında”Sazişvə2022ciilüçün
“Yolxəritəsi”ninimzalanmasımə
rasimikeçirildi.
SənədləriAzərbaycantərəfdən

MilliMəclisinSədriSahibəQafaro
va,ÖzbəkistantərəfindənAliMəc
lisSenatınınSədriTənziləNar
bayevaimzaladılar.Qanunverici

MilliMəclisinSədriSahibəQafarovanınbaşçılığıiləparlamentnümayəndəheyətimar-
tın31-dənaprelin2-nəqədərÖzbəkistanRespublikasındarəsmisəfərdəoldu.Səfər
çərçivəsində“AzərbaycanvəÖzbəkistanınqanunvericiorqanlarıarasındaəməkdaşlıq
haqqında”Sazişvə2022-ciilüçün“Yolxəritəsi”imzalandı.

Parlament nümayəndə heyətinin 
Özbəkistana səfəri münasibətlərimizin 
inkişafına mühüm töhfə olacaq
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SƏFƏR SƏFƏR

orqanlarınrəhbərləribusənədlərin
parlamentlərarasındaəməkdaşlı
ğındahadadərinləşməsinə,qanun
yaradıcılığındatəcrübəmübadilə
siningenişlənməsinəəsaslıtöhfə
verəcəyinəinamlarınıifadəetdilər.
MilliMəclisinSədriSahibə

QafarovasonraÖzbəkistanRes
publikasıAliMəclisininQanun
vericiPalatasınınSədriNurdinjon
İsmoiloviləgörüşdü.Görüşdə

ÖzbəkistanlaAzərbaycanarasında
parlamentlərarasıəməkdaşlığın
genişləndirilməsi,ticarətiqtisadi
vəinvestisiyamünasibətlərinin
inkişafı,həmçinindigərsahələrdə
genişəlaqələryaradılmasımüzaki
rəolundu.
Nurdinjonİsmoilovəlaqələri

mizininkişafındanvəparlament
lərarasıəməkdaşlığındahada
dərinləşdirilməsiistiqamətində

görüləcəkişlərdənsöhbətaçdı.
ÖzbəkistanlaAzərbaycanarasın
dasiyasi,iqtisadi,mədənihu
manitarsahələrdəəməkdaşlığın
yüksələnxətləinkişafetdiyini
dedi,münasibətlərininkişafında
parlamentlərarasıdostluqqrupla
rınınfəaliyyətiniyüksəkqiymət
ləndirdi.
MilliMəclisinSədriSahibə

QafarovaAzərbaycanındövlət
müstəqilliyininqorunmasıvəin
kişafındaxalqımızınÜmummilli
lideriHeydərƏliyevinmisilsiz
xidmətləriniqeydetdivədövlət
başçısıİlhamƏliyevinrəhbərliyi
iləölkədəbütünsahələrdəaparı
langenişmiqyaslıislahatlar,sosial
iqtisadisahədəəldəolunanböyük
nailiyyətlərbarədəətrafıməlu
matverdi.Dövlətlərimizinoxşar
müstəqillikyolukeçdiyinidiqqətə
çatdırdı.
SahibəQafarovagörüşdəikiöl

kəarasındamünasibətlərinyüksək
səviyyədəolduğunu,imzalanmış
sənədlərindövlətlərimizvəparla
mentlərimizarasındaəməkdaşlı
ğınmöhkəmhüquqibazasınıtəşkil
etdiyinibildirdivəbubaxımdan

mütəmadidialoqunaparılmasının
vacibliyinətoxundu.
MilliMəclisinSədriSahibə

QafarovasəfərçərçivəsindəÖzbə
kistanRespublikasınınPrezidenti
ŞavkatMirziyoyeviləgörüşdü.
Görüşdəölkələrimizarasında

mövcudolanyüksəksəviyyəlimü
nasibətlərintəməlindəortaqtarixi
köklərin,dil,din,mədəniyyət,
adətənənəvədəyərlərindayandı
ğıvurğulandı.
PrezidentŞavkatMirziyoyev

qeydetdiki,sonillərdəAzərbay
canvəÖzbəkistanarasındaiki
tərəfiəməkdaşlığıninkişafında
böyükuğurlar,qarşılıqlıfəaliyyə
tinbütünsahələrindənəzərəçar
panirəliləyişəldəolunub.Ölkələ
rimizarasındaəlaqələrinyüksək
səviyyədəolmasındadövlət
başçılarımızarasındamünasibət
lərinmühümroluvar.Sonillərdə
pandemiyayabaxmayaraq,ticarət
dövriyyəsidörddəfəartıbki,bu
damünasibətlərimizinmüsbətxa
rakteristikasınıngöstəricisidir.
ÖzbəkistanPrezidentiikitərəfi

münasibətlərininkişafındaqanun
vericilikorqanlarınmüsbətrolunu

qeydedərək,parlamentlərarasın
dasıxvəçoxşaxəlitərəfdaşlıqdan
danışdı.
MilliMəclisinSədriSahibə

QafarovaAzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevinsalamlarınıvəxoş
arzularınıdostölkəninbaşçısına

çatdırdı.Qeydedildiki,Azərbay
canvəÖzbəkistanarasındadərin
tarixiköklərəəsaslananəlaqələriki
xalqınrifahınaminəmöhkəmlən
məkdəvəinkişafetməkdədavam
edir.Dövlətbaşçılarıarasında
yüksəksəviyyəlimünasibətlər
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çoxdinamik,səmərəlivəqarşılıqlı
faydalımünasibətlərininkişafında
mühümroloynayır.
Parlamentlərimizarasında

əlaqələrhaqqındaməlumatverən
spikervurğuladıki,hərikiölkənin
qanunvericilikorqanlarındadost
luqqruplarıfəaliyyətgöstərirvə
deputatlarımızınqarşılıqlısəfərlə
ri,nüfuzlubeynəlxalqparlament
təşkilatlarındauğurluəməkdaşlığı

ikitərəfiəlaqələrininkişafınamü
hümtöhfəverir.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovadostölkədəkeçirdiyibütün
görüşlərdəolduğukimiÖzbəkis
tanındövlətbaşçısınadaAzər
baycanPrezidentiİlhamƏliyevin
rəhbərliyiilə2020ciildə44günlük
Vətənmüharibəsindəqazanılan
möhtəşəmZəfər,regiondayaran
mışyenireallıqlarvəimkanlarba

rədəətrafıməlumatverdi.Ermə
nistanın30iləyaxınAzərbaycan
torpaqlarınıişğalaltındasaxlama
sından,bumüddətdəzəbtolunan
şəhərvəkəndlərimizin,mədəni
vətarixiabidələrimizin,məscidlə
rimizindağıdılmasındanvətalan
edilməsindəndanışdı.Hazırda
işğaldanazadolunantorpaqlarda
həyatakeçirilənsürətlibərpaqu
ruculuqişlərindənsöhbətaçdı.

SpikerÖzbəkistanınhərzaman
artıqkeçmişdəqalmışmünaqişə
ninbeynəlxalqhüquqnormaları,
Azərbaycanınsuverenliyi,ərazi
bütövlüyüvəsərhədlərinintoxu
nulmazlığıprinsipləriəsasında
həllinidəstəklədiyiniqeydedə
rək,Azərbaycanxalqınınbunu
yüksəkqiymətləndirdiyinibil
dirdi.O,bumövqeyinəvəFüzuli
rayonundaməktəbtikintisiilə
bağlıverdiyidəstəyəgörə,Özbə
kistandövlətinəminnətdarlığını
ifadəetdi.
GörüşdəPrezidentŞavkat

MirziyoyevAzərbaycanındövlət
başçısınasalamlarınıçatdırmağı
Spikerdənxahişetdivəxoşarzu
larınagörəonaminnətdarlığını
bildirdi.

*  *  *
Qeydedəkki,Özbəkistan

Respublikasınarəsmisəfəriçər
çivəsindəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovanınbaşçılıqetdiyi
parlamentnümayəndəheyətiYeni
ÖzbəkistanParkındaMüstəqillik
abidəsiniziyarətetdi.MilliMəc
lisinSədriabidəninönünəəklil
qoydu.
DahasonraMilliMəclisinSədri

SahibəQafarovanınbaşçılıqetdi
yiparlamentnümayəndəheyəti
Azərbaycanınbuölkədəkisəfirliyi
nəbaşçəkdi.Nümayəndəheyə
timizsəfirliyinnəzdindəHeydər
ƏliyevadınaMədəniyyətMərkə
zindəoldu.Mərkəzinqarşısında
UluöndərHeydərƏliyevinabidə
siönünəəklilqoydu.Nümayəm
dəheyətinəməlumatverildiki,
HeydərƏliyevadınaMədəniyyət
Mərkəzi2010cuildəAzərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevinbuölkəyəsəfərizama
nıistifadəyəverilib.Azərbaycan
parlamentnümayəndəheyətinin
üzvləriMədəniyyətMərkəzində
ümummilliliderHeydərƏliye
vinhəyatvəfəaliyyətininmüxtəlif
dövrləriniəksetdirənmateriallarla
tanışoldular.
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çoxdinamik,səmərəlivəqarşılıqlı
faydalımünasibətlərininkişafında
mühümroloynayır.
Parlamentlərimizarasında

əlaqələrhaqqındaməlumatverən
spikervurğuladıki,hərikiölkənin
qanunvericilikorqanlarındadost
luqqruplarıfəaliyyətgöstərirvə
deputatlarımızınqarşılıqlısəfərlə
ri,nüfuzlubeynəlxalqparlament
təşkilatlarındauğurluəməkdaşlığı

ikitərəfiəlaqələrininkişafınamü
hümtöhfəverir.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovadostölkədəkeçirdiyibütün
görüşlərdəolduğukimiÖzbəkis
tanındövlətbaşçısınadaAzər
baycanPrezidentiİlhamƏliyevin
rəhbərliyiilə2020ciildə44günlük
Vətənmüharibəsindəqazanılan
möhtəşəmZəfər,regiondayaran
mışyenireallıqlarvəimkanlarba

rədəətrafıməlumatverdi.Ermə
nistanın30iləyaxınAzərbaycan
torpaqlarınıişğalaltındasaxlama
sından,bumüddətdəzəbtolunan
şəhərvəkəndlərimizin,mədəni
vətarixiabidələrimizin,məscidlə
rimizindağıdılmasındanvətalan
edilməsindəndanışdı.Hazırda
işğaldanazadolunantorpaqlarda
həyatakeçirilənsürətlibərpaqu
ruculuqişlərindənsöhbətaçdı.

SpikerÖzbəkistanınhərzaman
artıqkeçmişdəqalmışmünaqişə
ninbeynəlxalqhüquqnormaları,
Azərbaycanınsuverenliyi,ərazi
bütövlüyüvəsərhədlərinintoxu
nulmazlığıprinsipləriəsasında
həllinidəstəklədiyiniqeydedə
rək,Azərbaycanxalqınınbunu
yüksəkqiymətləndirdiyinibil
dirdi.O,bumövqeyinəvəFüzuli
rayonundaməktəbtikintisiilə
bağlıverdiyidəstəyəgörə,Özbə
kistandövlətinəminnətdarlığını
ifadəetdi.
GörüşdəPrezidentŞavkat

MirziyoyevAzərbaycanındövlət
başçısınasalamlarınıçatdırmağı
Spikerdənxahişetdivəxoşarzu
larınagörəonaminnətdarlığını
bildirdi.

*  *  *
Qeydedəkki,Özbəkistan

Respublikasınarəsmisəfəriçər
çivəsindəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovanınbaşçılıqetdiyi
parlamentnümayəndəheyətiYeni
ÖzbəkistanParkındaMüstəqillik
abidəsiniziyarətetdi.MilliMəc
lisinSədriabidəninönünəəklil
qoydu.
DahasonraMilliMəclisinSədri

SahibəQafarovanınbaşçılıqetdi
yiparlamentnümayəndəheyəti
Azərbaycanınbuölkədəkisəfirliyi
nəbaşçəkdi.Nümayəndəheyə
timizsəfirliyinnəzdindəHeydər
ƏliyevadınaMədəniyyətMərkə
zindəoldu.Mərkəzinqarşısında
UluöndərHeydərƏliyevinabidə
siönünəəklilqoydu.Nümayəm
dəheyətinəməlumatverildiki,
HeydərƏliyevadınaMədəniyyət
Mərkəzi2010cuildəAzərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevinbuölkəyəsəfərizama
nıistifadəyəverilib.Azərbaycan
parlamentnümayəndəheyətinin
üzvləriMədəniyyətMərkəzində
ümummilliliderHeydərƏliye
vinhəyatvəfəaliyyətininmüxtəlif
dövrləriniəksetdirənmateriallarla
tanışoldular.
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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.

 

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
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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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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

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.
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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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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

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.
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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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MilliMəclisinmartın15dəke
çirilənplenariclasındahökumətin
hesabatıdinlənildi.SədrSahibə
Qafarovaiclasıaçaraqbildirdiki,
bugünyazsessiyasınınbeşinci
iclasıdırvəKonstitusiyayauyğun
olaraq,NazirlərKabineti2021ci
ildəkifəaliyyətinədairhesabat
verəcək.
Spikerqeydetdiki,təqdim

olunmuşsənədlətanışlıqAzər
baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinmüəyyən
etdiyisosialiqtisadiinkişafstrate
giyasınauyğunolaraqötəniliqti
sadiyyatınbütünsahələrindəartım
dinamikasınınqorunubsaxlanma
sınıtəminetdiyiqənaətiyaradır.
Ölkədəmakroiqtisadisabitliyin
möhkəmləndirilməsi,iqtisadiyya

tınşaxələndirilməsi,qeyrineftsek
torununinkişafı,ölkəmizindünya
iqtisadiyyatınainteqrasiyasıistiqa
mətindənəzərdətutulantədbirlər
ardıcılşəkildəhəyatakeçirilir.
Parlamentinspikerionuda

vurğuladıki,NazirlərKabinetinin
illikhesabatlarınınMilliMəclisdə
dinlənilməsiparlamentləhökumət
arasındatəmaslarınartmasına,
sosialiqtisadiinkişafməsələlərinin
obyektivaraşdırılmasındavəhəl
lindədeputatlarıniştirakınaşərait
yaradır.
SonraAzərbaycanRespub

likasınınBaşnaziriƏliƏsədov
NazirlərKabinetinin2021ciildə
fəaliyyətihaqqındahesabatıtəq
dimetdi.O,bildirdiki,Hökumə
tinparlamentəhesabatverməsi

təcrübəsikonstitusionnormakimi
müəyyənolunub.Beləbirhesa
batlılıqhərikiqurumarasında
konstruktivvəişgüzarəməkdaşlı
ğatöhfəverir,hökumətingördüyü
işlərideputatlarlabirlikdətəhlil
etməyəvəqarşıdadayananvəzi
fələribirdahadəqiqləşdirməyə
şəraityaradır.
Başnazirvurğuladıki,ötən

illərdəolduğukimi,2021ciildədə
AzərbaycanPrezidenti,Müzəfər
AliBaşKomandancənabİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləhəyatakeçi
rilənməqsədyönlüsiyasətnəti
cəsindəölkəmizdəsosialiqtisadi
inkişafdinamikasıdavamedib.
Rəqabətqabiliyyətlimilliiqtisadiy
yatınformalaşdırılması,dayanıqlı
iqtisadiartımınsürətləndirilməsi,

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

Milli Məclisdə Nazirlər  
Kabinetinin hesabatı dinlənildi
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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

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

aradanqaldırılmasıüçünindi
yədək124milyonmanatdançox
vəsaitxərclənib.
ƏliƏsədovçıxışında2022ci

ildəHökumətinqarşısındaduran
əsasvəzifələrvənəzərdətutulan
işlərbarədədəqısaməlumatverdi.
Cariildəhökumətin“20222026cı
illərdəsosialiqtisadiinkişafStrate
giyası”ndanirəligələnəsaspriori
tetlərdəndanışdı.Buprioritetlər
sırasındadayanıqlıinkişaf,iqtisa
diyyatınşaxələndirilməsi,onun
rəqabətqabiliyyətininartırılması,
makroiqtisadivəmaliyyəsabitliyi
ninqorunması,fiskaldayanıqlığın
təminedilməsi,xərclərinopti
mallaşdırılması,qənaətrejimində
istifadəsi,biznesmühitininyaxşı
laşdırılması,strukturdəyişikliklə
rininsürətləndirilməsi,antiinhisar
siyasətinin,daxilibazardaqiymət
manipulyasiyasıüzərindənəzarə
tingücləndirilməsi,qlobalərzaq
bazarlarındabahalaşmanınölkə
ninərzaqtəminatınamənfitəsi
rininqarşısınınalınmasıvəərzaq
təhlükəsizliyinintəminatı,əhalinin
sosialmüdafiəsiningücləndiril
məsivədigərmühümvəzifələrin
dayandığınıqeydetdi.
Ölkəninstratejiəhəmiyyətli

mallarlatəchizatınındayanıqlığını
təminetmək,daxilibazardahəmin
mallarüzrəqısamüddətlikəskin
qiymətdəyişmələrininqarşısını
almaqvəərzaqtəhlükəsizliyinin
təminiistiqamətindətədbirlər
görülməsiməqsədiləPrezidentin
2021ciil7oktyabrtarixliFərmanı
ilə“AzərbaycanRespublikasıDöv
lətEhtiyatlarıAgentliyi”yaradılıb.
Başnazirnəzərəçatdırdıki,

işğaldanazadedilmişərazilərdə
bərpaquruculuqişlərininhəya
takeçirilməsi,tarixi,mədəniirsin
bərpası,oradaəhaliüçünlayiqli
həyatşəraitininyaradılması,döv
lətbaşçısıtərəfindənHökumət
qarşısındaqoyulanəsasprioritet
lərsırasındadır.BuilŞuşaşəhəri
nin270illiyiqeydedilirvədövlət
başçısının2022ciilin“Şuşaİli”

elanedilməsihaqqındaSərəncamı
naəsasən,NazirlərKabinetitərə
findən“Şuşaİli”iləbağlıtədbirlər
planıhazırlanıbvətəsdiqedilib.
Regiondabaşverənsonhadisə

lər,xüsusilədəUkraynadakıhadi
sələrinölkəmizəmümküntəsirləri
iləbağlıfikirlərinisəsləndirən
BaşnazirUkraynadayaşayanvə
işləyənsoydaşlarımızıntəxliyəsi
məsələsinədətoxundu.Qeydetdi
ki,Prezidentintapşırığınaəsasən,
buprosesəbütünaidiyyətiqurum
larcəlbolunubvəsoydaşlarımızın
təxliyəsi,həmçinintəhlükəsizliyi
nintəminolunmasıistiqamətində
təxirəsalınmaztədbirlərgörülür.
Qeydedildiki,qonşuölkələrin

maliyyəbanksistemlərininüzləş
diyitəzyiqlərAzərbaycanatəsir
etməyib.Çünkibizimmaliyyəsis
temimizstabildir,millivalyutamız
dayanıqlıdır.Valyutaehtiyatları
mızkifayətqədərdir.
ƏliƏsədovbildirdiki,Mil

liMəclistərəfindənqəbuledilən
qanunlarsosialiqtisadivəinsti
tusionalinkişafınhüquqibazası
nıtəminedir.O,qanunvericilik
bazasınınmüasirçağırışlarfonun

datəkmilləşdirilməsininəhəmiy
yətiniqeydedərək,buistiqamətdə
HökumətləMilliMəclisarasında
əməkdaşlığındahadagücləndiril
məsininvacibliyinisöylədi.
İclasdaparlamentinİqtisa

disiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədriTahirMirkişili
bildirdiki,təqdimolunmuşhesa
batstrukturvəməzmunbaxımın
danəhatəlivəinklüzivdir.Sənəd
dövlətbaşçısıtərəfindənhökumət
qarşısındaqoyulmuşvəzifələrin
yerinəyetirilməsisəviyyəsinin
ölçülməsiüçünətrafıməlumatlar
latəchizolunub.HesabatdaMilli
Məclisindeputatlarınıntəklifvə
tövsiyələrininicrasınadagenişyer
ayrılıb.
Hesabatamünasibətbildirən

millətvəkillərisənədinyüksəksə
viyyəli,əhatəlihazırlandığını,hö
kumətinfəaliyyətistiqamətlərinin
reallıqlarauyğunəksolunduğu
barədəfikirləriniaçıqladılar.
BaşnazirƏliƏsədovdeputatlar

tərəfindənqaldırılanbəziməsələ
lərəmünasibətbildirdikdənsonra
hesabatsəsəqoyularaqnəzərə
alındı.
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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

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

aradanqaldırılmasıüçünindi
yədək124milyonmanatdançox
vəsaitxərclənib.
ƏliƏsədovçıxışında2022ci

ildəHökumətinqarşısındaduran
əsasvəzifələrvənəzərdətutulan
işlərbarədədəqısaməlumatverdi.
Cariildəhökumətin“20222026cı
illərdəsosialiqtisadiinkişafStrate
giyası”ndanirəligələnəsaspriori
tetlərdəndanışdı.Buprioritetlər
sırasındadayanıqlıinkişaf,iqtisa
diyyatınşaxələndirilməsi,onun
rəqabətqabiliyyətininartırılması,
makroiqtisadivəmaliyyəsabitliyi
ninqorunması,fiskaldayanıqlığın
təminedilməsi,xərclərinopti
mallaşdırılması,qənaətrejimində
istifadəsi,biznesmühitininyaxşı
laşdırılması,strukturdəyişikliklə
rininsürətləndirilməsi,antiinhisar
siyasətinin,daxilibazardaqiymət
manipulyasiyasıüzərindənəzarə
tingücləndirilməsi,qlobalərzaq
bazarlarındabahalaşmanınölkə
ninərzaqtəminatınamənfitəsi
rininqarşısınınalınmasıvəərzaq
təhlükəsizliyinintəminatı,əhalinin
sosialmüdafiəsiningücləndiril
məsivədigərmühümvəzifələrin
dayandığınıqeydetdi.
Ölkəninstratejiəhəmiyyətli

mallarlatəchizatınındayanıqlığını
təminetmək,daxilibazardahəmin
mallarüzrəqısamüddətlikəskin
qiymətdəyişmələrininqarşısını
almaqvəərzaqtəhlükəsizliyinin
təminiistiqamətindətədbirlər
görülməsiməqsədiləPrezidentin
2021ciil7oktyabrtarixliFərmanı
ilə“AzərbaycanRespublikasıDöv
lətEhtiyatlarıAgentliyi”yaradılıb.
Başnazirnəzərəçatdırdıki,

işğaldanazadedilmişərazilərdə
bərpaquruculuqişlərininhəya
takeçirilməsi,tarixi,mədəniirsin
bərpası,oradaəhaliüçünlayiqli
həyatşəraitininyaradılması,döv
lətbaşçısıtərəfindənHökumət
qarşısındaqoyulanəsasprioritet
lərsırasındadır.BuilŞuşaşəhəri
nin270illiyiqeydedilirvədövlət
başçısının2022ciilin“Şuşaİli”

elanedilməsihaqqındaSərəncamı
naəsasən,NazirlərKabinetitərə
findən“Şuşaİli”iləbağlıtədbirlər
planıhazırlanıbvətəsdiqedilib.
Regiondabaşverənsonhadisə

lər,xüsusilədəUkraynadakıhadi
sələrinölkəmizəmümküntəsirləri
iləbağlıfikirlərinisəsləndirən
BaşnazirUkraynadayaşayanvə
işləyənsoydaşlarımızıntəxliyəsi
məsələsinədətoxundu.Qeydetdi
ki,Prezidentintapşırığınaəsasən,
buprosesəbütünaidiyyətiqurum
larcəlbolunubvəsoydaşlarımızın
təxliyəsi,həmçinintəhlükəsizliyi
nintəminolunmasıistiqamətində
təxirəsalınmaztədbirlərgörülür.
Qeydedildiki,qonşuölkələrin

maliyyəbanksistemlərininüzləş
diyitəzyiqlərAzərbaycanatəsir
etməyib.Çünkibizimmaliyyəsis
temimizstabildir,millivalyutamız
dayanıqlıdır.Valyutaehtiyatları
mızkifayətqədərdir.
ƏliƏsədovbildirdiki,Mil

liMəclistərəfindənqəbuledilən
qanunlarsosialiqtisadivəinsti
tusionalinkişafınhüquqibazası
nıtəminedir.O,qanunvericilik
bazasınınmüasirçağırışlarfonun

datəkmilləşdirilməsininəhəmiy
yətiniqeydedərək,buistiqamətdə
HökumətləMilliMəclisarasında
əməkdaşlığındahadagücləndiril
məsininvacibliyinisöylədi.
İclasdaparlamentinİqtisa

disiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədriTahirMirkişili
bildirdiki,təqdimolunmuşhesa
batstrukturvəməzmunbaxımın
danəhatəlivəinklüzivdir.Sənəd
dövlətbaşçısıtərəfindənhökumət
qarşısındaqoyulmuşvəzifələrin
yerinəyetirilməsisəviyyəsinin
ölçülməsiüçünətrafıməlumatlar
latəchizolunub.HesabatdaMilli
Məclisindeputatlarınıntəklifvə
tövsiyələrininicrasınadagenişyer
ayrılıb.
Hesabatamünasibətbildirən

millətvəkillərisənədinyüksəksə
viyyəli,əhatəlihazırlandığını,hö
kumətinfəaliyyətistiqamətlərinin
reallıqlarauyğunəksolunduğu
barədəfikirləriniaçıqladılar.
BaşnazirƏliƏsədovdeputatlar

tərəfindənqaldırılanbəziməsələ
lərəmünasibətbildirdikdənsonra
hesabatsəsəqoyularaqnəzərə
alındı.



Aprelin26daMilliMəclisinnöv
bətiiclasıkeçirildi.İclasıaçanMilli
MəclisinsədriSahibəQafarovaAzər
baycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşaşə
hərindəkeçirilənDünyaAzərbaycan
lılarınınVQurultayıbarədəsözaçdı.
Sədrbildirdiki,Qurultayın44günlük
Vətənmüharibəsininsondöyüşlərinin
başverdiyibuşəhərdəkeçirilməsinin
və“Zəfərqurultayı”adıdaşımasının
dərinrəmzimənalarıvar.Qurultay
AzərbaycanRespublikasınınCənu
biQafqazınliderdövlətiolduğunu,
Azərbaycanxalqınınözsözünüqəbul
etdirəbilənmütəşəkkilbirqüvvəkimi
formalaşdığınıvədaimözdövlətini
dəstəklədiyininümayişetdirdi.Bu
günAzərbaycanbölgəningeosiyasi
vəgeoiqtisadimənzərəsinimüəyyən
edəngücmərkəzikimidünyanındiq
qətiniözünəcəlbedir.
SahibəQafarovabildirdiki,Azər

baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinqurultaydakı
nitqihərbirazərbaycanlı,bizimhərbi
rimizüçünproqramxarakteridaşıyır.
MöhtərəmPrezidentmüzəfərxalqın
rəhbəri,qalibdövlətinbaşçısıkimibir

dahabəyanetdi:“Bizfaşizmiməhv
etdik.BizCənubiQafqazıfaşizmdən
xilasetdik...
Bizöztorpağımızdayıq,butorpaq

damöhkəmdayanmışıqvəheçkim
heçvaxtbutorpaqlardanbizitərpədə
bilməz”.
SahibəQafarovadeputatlaraMilli

Məclisinbeynəlxalqəlaqələrininin
kişafıbaxımındanvacibolansəfərvə
görüşlərbarədəqısaməlumatverərək,
aprelin19davə20dəonunrəhbərliyi
ləMilliMəclisinnümayəndəheyətinin
Gürcüstandarəsmisəfərzamanıkeçi
riləngörüşlərdənsözaçdı.
Azərbaycanparlamentininsədri

aprelin20dəölkəmizdərəsmisəfərdə
olanQırğızRespublikasınınPrezidenti
cənabSadırJaparovlagörüşündəndə
danışdı.İkiölkənindövlətbaşçılarının
imzaladığıStratejiTərəfdaşlıqhaqqın
daBəyannamənin,DövlətlərarasıŞu
ranınyaradılmasıhaqqındaMemoran
dumunvədigərsənədlərinəhəmiyyəti
vurğuladı.
Cariməsələlərdənsonragündəli

yinbirinciməsələsiolanHesablama
Palatasınınillikhesabatındandanışan

Spikerbildirdiki,illikhesabatlarının
MilliMəclisdədinlənilməsiparlament
nəzarətininənmühümistiqamətlə
rindənbiriolaraqdövlətvəsaitinin,
xüsusəndövlətbüdcəsininformalaşdı
rılmasıvəxərclənməsiüzərindəmaliy
yənəzarətininsəmərəliliyinitəminet
məyəyönəlib.HesabatMilliMəclisin
İqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininiclasındagenişmüzakirə
edilib.Komitəiclasınaparlamentdə
təmsilolunanbütünsiyasipartiyaların
nümayəndələridəvətolunublar.
İclasdaHesablamaPalatasının

sədriVüqarGülməmmədovPalatanın
2021ciilüzrəhesabatınıtəqdimetdi.
Qeydolunduki,HesablamaPalatası
nın20illiyinətəsadüfedənbuhesabat
“HesablamaPalatasıhaqqında”qanu
nuntələblərivəbeynəlxalqmiqyasda
qabaqcıltəcrübələrəuyğunhazırlanıb.
Palatanın2021ciilüzrəfəaliyyəti
ninhesabatıStratejiPlandanəzərdə
tutulmuş2yekunvə9aralıqnəticə
üzərindəqurulub.Planınəsasməqsə
diHesablamaPalatasınındövlətimiz,
ölkəmizvəvətəndaşlarımızüçün
güvənilənvəetibarlıaliauditorqanına
çevrilməsidir.Hesabatdailkdəfəola
raqauditlərindəyəri,dəyərzənciriba
rədəməlumatverilməklə,Hesablama
Palatasınınhəyatakeçirdiyiauditlərin
təsirlərininölçülməsiaparılıb.
Hesabatdaəvvəlkiillərdənəzarət

obyektiolmuşqurumlardayenidən
nəzarəttədbirininkeçirilməsizamanı
təkrarlanan,eynizamandaqabaqla
yıcıtədbirləringörülməsiiləaradan
qaldırılmışnöqsanlarbarədə,habelə
nəzarətobyektininadlarıgöstərilmək
ləaudittəsirininməqbulvəkafiolması
iləbağlıməlumatlarverilib.Sənədə
dövlətmaliyyəsindəizlənmişmüsbət
meyillərbarədədəməlumatlardaxil
edilib.
Diqqətəçatdırıldıki,MilliMəclis

vəHesablamaPalatasıarasındaəlaqə

lərinSWOTanaliziniözündəehtiva
edənsənədhazırlanıb.Buməqsədlə
aliauditorqanlarıvəparlamentara
sındaəməkdaşlıqüzrətəkmiltəcrübə
araşdırılıb,beynəlxalqtəcrübədətətbiq
olunanalətlərdənistifadəedilməklə
əməkdaşlığıngüclüvəzəiftərəfəri
tədqiqedilib.Hesabatilindənəzarət
tədbirlərininnəticələriüzrədövlət
vəsaitininidarəolunmasıməsələlərini
tənzimləyənhüquqiaktlarıntəkmil
ləşdirilməsiistiqamətindəfəaliyyət
davametdirilib.Nəzarəttədbirlərinin
nəticələriüzrəaşkarlanmışnöqsanlar
vəonlarınformalaşmasınasəbəbolan
faktorlartəhliledilməklə8tövsiyə
hazırlanaraqMilliMəclisəvəNazirlər
Kabinetinətəqdimedilib.
Nəzərəçatdırıldıki,ötənil“He

sablamaPalatasıhaqqında”Qanuna
uyğunolaraqhər3nəzarəttədbiri
formasıtətbiqolunubvə42audit,2
monitorinq,2analitikfəaliyyəthəya
takeçirilib.Palatatərəfindənkənar
dövlətmaliyyənəzarəttədbirləri
keçirilərkəndövlətinvestisiyalarına,
dövlətsatınalmalarına,maliyyəhesa
batlarına,dövlətproqramlarına,real
sektordanəqliyyatvəyolinfrastruktu
runa,“COVİD19”aayrılmışvəsaitlə
rə,məcburiköçkünlərinvəmüharibə
iştirakçılarınınşəraitininyaxşılaşdırıl
masıiləbağlısahələrədahaçoxdiqqət
ayrılıb.
Bildirildiki,hesabatilindəHesabla

maPalatasıtərəfindən4səmərəlilik,11
maliyyəvə27uyğunluqauditihəyata
keçirilib.Səmərəlilikauditiiləbağlı
qeydolunubki,ötənilkəndtəsərrüfa
tınınrəqabətqabiliyyətliliyiningüclən
dirilməsinədairlayihə,daşınmaztarix
vəmədəniyyətabidələrininbərpası
vəqorunmasınadairdövlətproqramı,
meşələrinidarəedilməsifəaliyyəti,təh
silsisteminininformasiyalaşdırılması
prosesininauditihəyatakeçirilib,layi
hə,dövlətproqramı,eləcədəfəaliyyət
üzrənəticəliliyintamtəminedilmədiyi
aşkarolunub.Maliyyəhesabatlarının
düzgüntərtibedilməsi,nöqsanların
ümumisayınınazaldığınıgöstərir.
VüqarGülməmmədovbildirdiki,

aparılmışnəzarəttədbirlərinəticə

sindəaşkaredilmişmaliyyəpozun
tularınınməbləğinin80,1mln.manat
olduğumüəyyənedilib.Ümumilikdə,
2021ciildəaparılmışnəzarəttədbir
ləriiləaşkaredilmişpozuntuməblə
ğinincəmi35,7mln.manatıüzrəpul
vənaturaifadəsindəbərpasıiləbağlı
tədbirlərmüəyyənolunub.Həmin
məbləğin30,8mln.manatınınhesabat
ilindəbərpasıtəminedilib,qalan4,9
mln.manatınınbərpasıiləbağlıhəyata
keçiriləcəktədbirlərcariildədiqqətdə
saxlanılmaqlaməlumatlarnövbətihe
sabatadaxilediləcəkdir.
Qeydolunduki,digərmaliyyə

pozuntularıVahidBüdcəTəsnifa
tıiləmüəyyənedilmişistiqamətlərə
əməledilməməsidir.Hesabatilində
buistiqamətüzrəmaliyyəpozuntula
rı9obyektüzrəqeydəalınmaqla3,5
mln.manatıəhatəedib.Ümumilikdə
nəzarəttədbirlərikeçirilmişqurumlar
tərəfindənhesabatilindəpul,əvəz
ləşməvənaturaformasındaolmaqla
32,0mln.manatməbləğindəvəsaitin
bərpası,hüquqmühafizəorqanlarına
göndərilmişmateriallarüzrədövlətə
dəymişziyanlabağlı2,2mln.manatın
ödənilməsitəminedilib.
Palatasədrinəərəçatdırdıki,ali

auditorqanlarıdünyatəcrübəsində
korrupsiyayaqarşımübarizəsahəsin
dəxüsusirolamalikorqanlardırvə
HesablamaPalatasıbuistiqamətdə
fəaliyyətinihesabatilindədədavam
etdirib.2021ciilinİşplanıiləapa
rılmışauditlərdən2siüzrəmaterial
larprokurorluqorqanlarınatəqdim
edilib.
Bildirildiki,Palatavətəndaş

məmnunluğunutəminetməyidaim
diqqətdəsaxlayıb.2021ciildəvətən
daşlartərəfindən279müraciətdaxil
olub.Müraciətlərin46,2%ivətən
daşlarınçalışdıqlarıvəyavaxtıilə
çalışdıqlarıidarəvəmüəssisələrdə
hüquqlarınınpozulması,nəzarəttəd
birlərininkeçirilməsiiləbağlıolub.
Qeydolunubki,maraqlıtərəfərlə
əməkdaşlığıntəkmilləşdirilməsiməq
sədiləKommunikasiyaStrategiyası
qəbuledilib,habeləictimaiyyətdə
məlumatlılığıartırmaqüçüntərtib

olunanrəylər,fəaliyyəthesabatıvə
keçirilənnəzarəttədbirlərimətbuat
daişıqlandırılıb.
VüqarGülməmmədovcariil

dəqarşıdaduranvəzifələrdəndə
danışdı.Bildirdiki,ilkolaraqişğal
danazadedilmişərazilərinyenidən
qurulmasıvəbərpasıişlərinədövlət
tərəfindəndəstəktədbirlərininma
liyyətəminatınınicraçıqurumlartə
rəfindənistifadəsiiləbağlıauditlərin
keçirilməsiplanlaşdırılır.Həmçinin,
dövlətproqramlarınınnəticəliyinin
qiymətləndirilməsiiləyanaşı,səmə
rəlilikauditlərininsayınınartırılması
vəəhatəliliyiningenişləndirilməsi
dənəzərdətutulub.Bununlayanaşı,
Palatanınfəaliyyətininefektivliyini
yüksəltməküçünmetodolojibazanın
təkmilləşdirilməsi,rəqəmsallaşdırma
meyillərininyüksəldilməsi,icravə
qanunvericilikhakimiyyətiorqanları
iləəlaqələringenişləndirilməsiüçün
birsıratədbirlərhəyatakeçiriləcək.
SonraMilliMəclisinİqtisadisiya

sət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsinin
sədriTahirMirkişiliHesablamaPa
latasınınhesabatıiləbağlıkomitənin
rəyinisəsləndirdi.Bildirdiki,təqdim
edilənHesabat2021ciildəHesab
lamaPalatasınınişplanıilənəzərdə
tutulmuşvəhəyatakeçirilmişkənar
dövlətmaliyyənəzarətitədbirləri,
büdcəqanunvericiliyinintələbetdiyi
fəaliyyət,həmçininpalatanınhesabat
ilindəcarifəaliyyətiiləbağlıdigər
məlumatlarıözündəəksetdirir.
Təqdimedilmişhesabatverilən

təklifvətövsiyələrləbirlikdəümumi
olaraqməqbulhesabedildi.
KomitəsədrləriQənirəPaşayeva,

SiyavuşNovruzov,deputatlardan
QüdrətHəsənquliyev,RəşadMah
mudov,ƏliMəsimli,MusaQasımlı,
SoltanMəmmədov,VahidƏhmədov,
NaqifHəmzəyev,VüqarBayramov
hesabatlabağlıqeydvətəklifərini
bildirdilər.HesablamaPalatasının
sədriVüqarGülməmmədovsəslən
dirilənfikirlərəmünasibətbildirərək
suallarıcavablandırdı.
HesablamaPalatasının2021ciil

üzrəhesabatınəzərəalındı.
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Hesablama Palatasının 2021-ci il üzrə  
hesabatı Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu 



Aprelin26daMilliMəclisinnöv
bətiiclasıkeçirildi.İclasıaçanMilli
MəclisinsədriSahibəQafarovaAzər
baycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşaşə
hərindəkeçirilənDünyaAzərbaycan
lılarınınVQurultayıbarədəsözaçdı.
Sədrbildirdiki,Qurultayın44günlük
Vətənmüharibəsininsondöyüşlərinin
başverdiyibuşəhərdəkeçirilməsinin
və“Zəfərqurultayı”adıdaşımasının
dərinrəmzimənalarıvar.Qurultay
AzərbaycanRespublikasınınCənu
biQafqazınliderdövlətiolduğunu,
Azərbaycanxalqınınözsözünüqəbul
etdirəbilənmütəşəkkilbirqüvvəkimi
formalaşdığınıvədaimözdövlətini
dəstəklədiyininümayişetdirdi.Bu
günAzərbaycanbölgəningeosiyasi
vəgeoiqtisadimənzərəsinimüəyyən
edəngücmərkəzikimidünyanındiq
qətiniözünəcəlbedir.
SahibəQafarovabildirdiki,Azər

baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinqurultaydakı
nitqihərbirazərbaycanlı,bizimhərbi
rimizüçünproqramxarakteridaşıyır.
MöhtərəmPrezidentmüzəfərxalqın
rəhbəri,qalibdövlətinbaşçısıkimibir

dahabəyanetdi:“Bizfaşizmiməhv
etdik.BizCənubiQafqazıfaşizmdən
xilasetdik...
Bizöztorpağımızdayıq,butorpaq

damöhkəmdayanmışıqvəheçkim
heçvaxtbutorpaqlardanbizitərpədə
bilməz”.
SahibəQafarovadeputatlaraMilli

Məclisinbeynəlxalqəlaqələrininin
kişafıbaxımındanvacibolansəfərvə
görüşlərbarədəqısaməlumatverərək,
aprelin19davə20dəonunrəhbərliyi
ləMilliMəclisinnümayəndəheyətinin
Gürcüstandarəsmisəfərzamanıkeçi
riləngörüşlərdənsözaçdı.
Azərbaycanparlamentininsədri

aprelin20dəölkəmizdərəsmisəfərdə
olanQırğızRespublikasınınPrezidenti
cənabSadırJaparovlagörüşündəndə
danışdı.İkiölkənindövlətbaşçılarının
imzaladığıStratejiTərəfdaşlıqhaqqın
daBəyannamənin,DövlətlərarasıŞu
ranınyaradılmasıhaqqındaMemoran
dumunvədigərsənədlərinəhəmiyyəti
vurğuladı.
Cariməsələlərdənsonragündəli

yinbirinciməsələsiolanHesablama
Palatasınınillikhesabatındandanışan

Spikerbildirdiki,illikhesabatlarının
MilliMəclisdədinlənilməsiparlament
nəzarətininənmühümistiqamətlə
rindənbiriolaraqdövlətvəsaitinin,
xüsusəndövlətbüdcəsininformalaşdı
rılmasıvəxərclənməsiüzərindəmaliy
yənəzarətininsəmərəliliyinitəminet
məyəyönəlib.HesabatMilliMəclisin
İqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininiclasındagenişmüzakirə
edilib.Komitəiclasınaparlamentdə
təmsilolunanbütünsiyasipartiyaların
nümayəndələridəvətolunublar.
İclasdaHesablamaPalatasının

sədriVüqarGülməmmədovPalatanın
2021ciilüzrəhesabatınıtəqdimetdi.
Qeydolunduki,HesablamaPalatası
nın20illiyinətəsadüfedənbuhesabat
“HesablamaPalatasıhaqqında”qanu
nuntələblərivəbeynəlxalqmiqyasda
qabaqcıltəcrübələrəuyğunhazırlanıb.
Palatanın2021ciilüzrəfəaliyyəti
ninhesabatıStratejiPlandanəzərdə
tutulmuş2yekunvə9aralıqnəticə
üzərindəqurulub.Planınəsasməqsə
diHesablamaPalatasınındövlətimiz,
ölkəmizvəvətəndaşlarımızüçün
güvənilənvəetibarlıaliauditorqanına
çevrilməsidir.Hesabatdailkdəfəola
raqauditlərindəyəri,dəyərzənciriba
rədəməlumatverilməklə,Hesablama
Palatasınınhəyatakeçirdiyiauditlərin
təsirlərininölçülməsiaparılıb.
Hesabatdaəvvəlkiillərdənəzarət

obyektiolmuşqurumlardayenidən
nəzarəttədbirininkeçirilməsizamanı
təkrarlanan,eynizamandaqabaqla
yıcıtədbirləringörülməsiiləaradan
qaldırılmışnöqsanlarbarədə,habelə
nəzarətobyektininadlarıgöstərilmək
ləaudittəsirininməqbulvəkafiolması
iləbağlıməlumatlarverilib.Sənədə
dövlətmaliyyəsindəizlənmişmüsbət
meyillərbarədədəməlumatlardaxil
edilib.
Diqqətəçatdırıldıki,MilliMəclis

vəHesablamaPalatasıarasındaəlaqə

lərinSWOTanaliziniözündəehtiva
edənsənədhazırlanıb.Buməqsədlə
aliauditorqanlarıvəparlamentara
sındaəməkdaşlıqüzrətəkmiltəcrübə
araşdırılıb,beynəlxalqtəcrübədətətbiq
olunanalətlərdənistifadəedilməklə
əməkdaşlığıngüclüvəzəiftərəfəri
tədqiqedilib.Hesabatilindənəzarət
tədbirlərininnəticələriüzrədövlət
vəsaitininidarəolunmasıməsələlərini
tənzimləyənhüquqiaktlarıntəkmil
ləşdirilməsiistiqamətindəfəaliyyət
davametdirilib.Nəzarəttədbirlərinin
nəticələriüzrəaşkarlanmışnöqsanlar
vəonlarınformalaşmasınasəbəbolan
faktorlartəhliledilməklə8tövsiyə
hazırlanaraqMilliMəclisəvəNazirlər
Kabinetinətəqdimedilib.
Nəzərəçatdırıldıki,ötənil“He

sablamaPalatasıhaqqında”Qanuna
uyğunolaraqhər3nəzarəttədbiri
formasıtətbiqolunubvə42audit,2
monitorinq,2analitikfəaliyyəthəya
takeçirilib.Palatatərəfindənkənar
dövlətmaliyyənəzarəttədbirləri
keçirilərkəndövlətinvestisiyalarına,
dövlətsatınalmalarına,maliyyəhesa
batlarına,dövlətproqramlarına,real
sektordanəqliyyatvəyolinfrastruktu
runa,“COVİD19”aayrılmışvəsaitlə
rə,məcburiköçkünlərinvəmüharibə
iştirakçılarınınşəraitininyaxşılaşdırıl
masıiləbağlısahələrədahaçoxdiqqət
ayrılıb.
Bildirildiki,hesabatilindəHesabla

maPalatasıtərəfindən4səmərəlilik,11
maliyyəvə27uyğunluqauditihəyata
keçirilib.Səmərəlilikauditiiləbağlı
qeydolunubki,ötənilkəndtəsərrüfa
tınınrəqabətqabiliyyətliliyiningüclən
dirilməsinədairlayihə,daşınmaztarix
vəmədəniyyətabidələrininbərpası
vəqorunmasınadairdövlətproqramı,
meşələrinidarəedilməsifəaliyyəti,təh
silsisteminininformasiyalaşdırılması
prosesininauditihəyatakeçirilib,layi
hə,dövlətproqramı,eləcədəfəaliyyət
üzrənəticəliliyintamtəminedilmədiyi
aşkarolunub.Maliyyəhesabatlarının
düzgüntərtibedilməsi,nöqsanların
ümumisayınınazaldığınıgöstərir.
VüqarGülməmmədovbildirdiki,

aparılmışnəzarəttədbirlərinəticə

sindəaşkaredilmişmaliyyəpozun
tularınınməbləğinin80,1mln.manat
olduğumüəyyənedilib.Ümumilikdə,
2021ciildəaparılmışnəzarəttədbir
ləriiləaşkaredilmişpozuntuməblə
ğinincəmi35,7mln.manatıüzrəpul
vənaturaifadəsindəbərpasıiləbağlı
tədbirlərmüəyyənolunub.Həmin
məbləğin30,8mln.manatınınhesabat
ilindəbərpasıtəminedilib,qalan4,9
mln.manatınınbərpasıiləbağlıhəyata
keçiriləcəktədbirlərcariildədiqqətdə
saxlanılmaqlaməlumatlarnövbətihe
sabatadaxilediləcəkdir.
Qeydolunduki,digərmaliyyə

pozuntularıVahidBüdcəTəsnifa
tıiləmüəyyənedilmişistiqamətlərə
əməledilməməsidir.Hesabatilində
buistiqamətüzrəmaliyyəpozuntula
rı9obyektüzrəqeydəalınmaqla3,5
mln.manatıəhatəedib.Ümumilikdə
nəzarəttədbirlərikeçirilmişqurumlar
tərəfindənhesabatilindəpul,əvəz
ləşməvənaturaformasındaolmaqla
32,0mln.manatməbləğindəvəsaitin
bərpası,hüquqmühafizəorqanlarına
göndərilmişmateriallarüzrədövlətə
dəymişziyanlabağlı2,2mln.manatın
ödənilməsitəminedilib.
Palatasədrinəərəçatdırdıki,ali

auditorqanlarıdünyatəcrübəsində
korrupsiyayaqarşımübarizəsahəsin
dəxüsusirolamalikorqanlardırvə
HesablamaPalatasıbuistiqamətdə
fəaliyyətinihesabatilindədədavam
etdirib.2021ciilinİşplanıiləapa
rılmışauditlərdən2siüzrəmaterial
larprokurorluqorqanlarınatəqdim
edilib.
Bildirildiki,Palatavətəndaş

məmnunluğunutəminetməyidaim
diqqətdəsaxlayıb.2021ciildəvətən
daşlartərəfindən279müraciətdaxil
olub.Müraciətlərin46,2%ivətən
daşlarınçalışdıqlarıvəyavaxtıilə
çalışdıqlarıidarəvəmüəssisələrdə
hüquqlarınınpozulması,nəzarəttəd
birlərininkeçirilməsiiləbağlıolub.
Qeydolunubki,maraqlıtərəfərlə
əməkdaşlığıntəkmilləşdirilməsiməq
sədiləKommunikasiyaStrategiyası
qəbuledilib,habeləictimaiyyətdə
məlumatlılığıartırmaqüçüntərtib

olunanrəylər,fəaliyyəthesabatıvə
keçirilənnəzarəttədbirlərimətbuat
daişıqlandırılıb.
VüqarGülməmmədovcariil

dəqarşıdaduranvəzifələrdəndə
danışdı.Bildirdiki,ilkolaraqişğal
danazadedilmişərazilərinyenidən
qurulmasıvəbərpasıişlərinədövlət
tərəfindəndəstəktədbirlərininma
liyyətəminatınınicraçıqurumlartə
rəfindənistifadəsiiləbağlıauditlərin
keçirilməsiplanlaşdırılır.Həmçinin,
dövlətproqramlarınınnəticəliyinin
qiymətləndirilməsiiləyanaşı,səmə
rəlilikauditlərininsayınınartırılması
vəəhatəliliyiningenişləndirilməsi
dənəzərdətutulub.Bununlayanaşı,
Palatanınfəaliyyətininefektivliyini
yüksəltməküçünmetodolojibazanın
təkmilləşdirilməsi,rəqəmsallaşdırma
meyillərininyüksəldilməsi,icravə
qanunvericilikhakimiyyətiorqanları
iləəlaqələringenişləndirilməsiüçün
birsıratədbirlərhəyatakeçiriləcək.
SonraMilliMəclisinİqtisadisiya

sət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsinin
sədriTahirMirkişiliHesablamaPa
latasınınhesabatıiləbağlıkomitənin
rəyinisəsləndirdi.Bildirdiki,təqdim
edilənHesabat2021ciildəHesab
lamaPalatasınınişplanıilənəzərdə
tutulmuşvəhəyatakeçirilmişkənar
dövlətmaliyyənəzarətitədbirləri,
büdcəqanunvericiliyinintələbetdiyi
fəaliyyət,həmçininpalatanınhesabat
ilindəcarifəaliyyətiiləbağlıdigər
məlumatlarıözündəəksetdirir.
Təqdimedilmişhesabatverilən

təklifvətövsiyələrləbirlikdəümumi
olaraqməqbulhesabedildi.
KomitəsədrləriQənirəPaşayeva,

SiyavuşNovruzov,deputatlardan
QüdrətHəsənquliyev,RəşadMah
mudov,ƏliMəsimli,MusaQasımlı,
SoltanMəmmədov,VahidƏhmədov,
NaqifHəmzəyev,VüqarBayramov
hesabatlabağlıqeydvətəklifərini
bildirdilər.HesablamaPalatasının
sədriVüqarGülməmmədovsəslən
dirilənfikirlərəmünasibətbildirərək
suallarıcavablandırdı.
HesablamaPalatasının2021ciil

üzrəhesabatınəzərəalındı.
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Hesablama Palatasının 2021-ci il üzrə  
hesabatı Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu 
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Martın4dəMilliMəclisinSpi
keriSahibəQafarovanınsədrliyi
iləparlamentinnövbətiplenar
iclasıkeçirildi.
İclasdaqanunvericiliyəuy

ğunolaraq,İnsanhüquqlarıüzrə
müvəkkilin(ombudsmanın)illik
məruzəsidinlənildi.Azərbaycan
Respublikasınınİnsanhüquqla
rıüzrəmüvəkkiliSəbinəƏliyeva
AzərbaycanRespublikasındainsan
hüquqlarınınqorunmasıhaqqında
2021ciilüzrəməruzənitəqdim
etdi.
Hesabatdaötənmüddətərzin

dəölkəmizdəinsanvəvətəndaş
hüquqvəazadlıqlarınındaha
səmərəlimüdafiəsiistiqamətində
mühümaddımlaratıldığıqeyd
olundu.Bildirildiki,MüzəfərAli
BaşKomandanınrəhbərliyialtında
işğaldanazadolunmuşərazilərdə
minatəmizləməişlərininaparıl
ması,müasirtələblərəcavabverən
çoxşaxəliinfrastrukturunqurul
ması,tarixi,dinivəmədəniabidə

lərinbərpası,dağıdılmışyaşayış
məntəqələrininmüasirtələblər
səviyyəsindəyenidənqurulması,
ZəfərYolununvəFüzuliBeynəl
xalqHavaLimanınınistifadəyə
verilməsi,Zəngəzurdəhlizinin
təməlininqoyulmasıvəbirçox
digərmühümlayihələrinhəyata
keçirilməsiBöyükqayıdışıntə
minolunmasıiləyanaşı,özdoğ
maocaqlarınaqayıdacaqkeçmiş
məcburiköçkünlərinuzunillərdir
pozulmuşhüquqlarınınbərpasın
daxüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
Beynəlxalqhüquqlatanınanərazi
bütövlüyünütəminedənölkəmiz
istərregional,istərsədəbeynəlxalq
səviyyədəsülhvəsabitliyinqoru
nubsaxlanmasına,insanhüquqla
rınıninkişafınaböyüktöhfəverib.
Qeydedildiki,koronavirus

pandemiyasınaqarşımübarizə
çərçivəsindəiqtisadi,sosialsahə
lərdəcavabtədbirlərimüalicəvə
vaksinasiyanınhərkəsəəlçatan
olmasıinfeksiyanınyayılmasının

qarşısınınalınmasına,pandemiya
iləbağlıtətbiqolunanməhdudiy
yətlərinyumşaldılmasına,insan
sağlamlığınındahaefektivmüha
fizəsinəimkanyaradıb.Əməkhaq
larının,pensiyavəmüavinətlərin,
təqaüdvədigərsosialödənişlərin
artırılması,aztəminatlıailələrinvə
əhalininhəssasqruplarınınsosial
müdafiəsiningücləndirilməsi,şə
hidailələrivəmüharibəəlillərinin
mənzilməişətşəraitininyaxşı
laşdırılmasıüzrətədbirlərhəyata
keçirilib.
HesabatdaötəndövrdəOm

budsmanınünvanınaümumilik
də271442,2021ciildəisə31092
müraciətindaxilolduğu,bunun
2020ciilləmüqayisədə13faiz
çoxluğuvurğulandı.Bildirildiki,
bumüraciətlərəmüəyyənedilmiş
qaydadabaxılıb,ərizəçilərəinsan
hüquqvəazadlıqlarınınmüdafiəsi
iləbağlılazımiməsləhətlərverilib.
Nəzərəçatdırıldıki,əhalinin

həssasqruplarının,ocümlədən

şəhidailələrinin,müharibəvete
ranlarının,ahılların,pensiyayaşına
çatmaqdaolanvətəndaşların,aztə
minatlıvəçoxuşaqlıailələrinrifah
halı,məşğulluqvəziyyətivəişsizlik
hallarınınhəlliistiqamətindəzəruri
tədbirlərhəyatakeçirilib.Ermə
nistansilahlıqüvvələritərəfindən
Azərbaycanınyaşayışməntəqələri
ninraketatəşinətutulmasınəticə
sindəşəhidolanmülkişəxslərin
ailəüzvlərinin,evləridağıdılmış
vətəndaşlarınmüraciətlərinədə
xüsusihəssaslıqlayanaşılıb,məsə
lələrinhəlliüzrəmüvafiqtədbirlər
görülüb.Koronaviruspandemi
yasışəraitindəəməkhüquqlarının
müdafiəsinin,insanlarınişlətəmin
olunmasınınxüsusiəhəmiyyət
kəsbetdiyinideyənombudsman,
aztəminatlıailələringəlirəldə
etməsiməqsədiiləşəxsitəsərrüfat
larınyaradılmasına,kiçikbiznesin
qurulmasınadəstəkverilməsiüzrə
tədbirlərin,özünüməşğulluğun
genişləndirilməsininbuailələrin
yaşayışşəraitininyaxşılaşmasında,
dövlətinsosialyardımındanasılı
lığıngetdikcəaradanqaldırılma
sındavacibliyiniqeydetdi.İnsan
hüquqlarınındahasəmərəlitəmin
edilməsiməqsədiləəhalininhüquqi
maarifəndirilməsinə,qanunverici
liyintəkmilləşdirilməsinə,vətəndaş

cəmiyyətiinstitutlarıvəbeynəlxalq
təşkilatlarlaəməkdaşlığaböyük
önəmverildiyiifadəolundu.
Qeydedildiki,beynəlxalq

səfərlərçərçivəsindəkeçiriləngö
rüşlərdəölkəmizdəinsanhüquq
larınınmüdafiəsisahəsindədövlət
tərəfindənhəyatakeçiriləntədbir
lər,44günlükVətənmüharibəsi
dövründəErmənistanıntörətdiyi
cinayətlərbeynəlxalqictimaiyyətin
diqqətinəçatdırıldı.Eynizaman
da,müxtəlifvaxtlardaölkəmizdə
səfərdəolanİslamƏməkdaşlıq
TəşkilatınınOmbudsmanlarAsso
siasiyasının,TürkiyəİnsanHüquq
larıvəBərabərlikQurumununnü
mayəndəheyətləriişğaldanazad
edilmişərazilərimizdəErmənista
nınrakethücumlarınaməruzqal
mışmülkiyaşayışməntəqələrində
faktaraşdırıcımissiyalarhəyata
keçirib,toplanmışfaktlarəsasın
dahazırlananhesabatlarmüvafiq
beynəlxalqtəşkilatlaragöndərilib.
Vətənmüharibəsidövründənbaş
layaraqümumilikdə14hesabat,21
bəyanat,23müraciət,150yəyaxın
mətbuataçıqlaması,2videoçarx
hazırlanaraqbeynəlxalqtəşkilat
laragöndərilib,təsisatınsosial
hesablarındanyayımlanıb.
Sonraçıxışedənparlamentin

İnsanhüquqlarıkomitəsininsədri

ZahidOruccariildəyaradılması
nın20ciildönümünüqeydedəcək
Ombudsmantəsisatınınmühüm
ictimaistatusqazandığını,dövlət
vəvətəndaşlararasındaetibar
lıinstitutaçevrildiyinisöylədi.
Qeydedildiki,məruzədəyüzlərlə
insanınşəxsivəonlaynplatfor
maüzərindənqəbulu,31mindən
artıqvətəndaşınmüraciətlərinə
baxılmasıvəmüvafiqtədbirlərin
görülməsi,184dəfəcəzaçəkmə
müəssisələrinəbaşçəkilməsifakt
larıgöstərilib.
Komitəsədriməruzəninbey

nəlxalqəməkdaşlıqlabağlıhissə
sindəmüharibəvəpostmüharibə
dövründəErmənistantərəfindən
insanhaqlarının,beynəlxalqhu
manitarhüququnnormavəprin
siplərininpozulmasıfaktlarının
müəyyənedilməsiiləbağlıhəyata
keçirilmiştədbirləritəqdirəlayiq
hesabedib.
İclasdaİnsanhüquqlarıüzrə

müvəkkilinməruzəsiətrafında
genişmüzakirələraparıldı.Millət
vəkilləriməruzəiləbağlıfikirlərini
səsləndirdilər,sualvətəklifərini
bildirdilər.
MüzakirələrinsonundaAzər

baycanRespublikasınıninsan
hüquqlarıüzrəmüvəkkilininillik
məruzəsinəzərəalındı.

Parlamentdə Ombudsmanın 
illik məruzəsi qəbul olundu
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Martın4dəMilliMəclisinSpi
keriSahibəQafarovanınsədrliyi
iləparlamentinnövbətiplenar
iclasıkeçirildi.
İclasdaqanunvericiliyəuy

ğunolaraq,İnsanhüquqlarıüzrə
müvəkkilin(ombudsmanın)illik
məruzəsidinlənildi.Azərbaycan
Respublikasınınİnsanhüquqla
rıüzrəmüvəkkiliSəbinəƏliyeva
AzərbaycanRespublikasındainsan
hüquqlarınınqorunmasıhaqqında
2021ciilüzrəməruzənitəqdim
etdi.
Hesabatdaötənmüddətərzin

dəölkəmizdəinsanvəvətəndaş
hüquqvəazadlıqlarınındaha
səmərəlimüdafiəsiistiqamətində
mühümaddımlaratıldığıqeyd
olundu.Bildirildiki,MüzəfərAli
BaşKomandanınrəhbərliyialtında
işğaldanazadolunmuşərazilərdə
minatəmizləməişlərininaparıl
ması,müasirtələblərəcavabverən
çoxşaxəliinfrastrukturunqurul
ması,tarixi,dinivəmədəniabidə

lərinbərpası,dağıdılmışyaşayış
məntəqələrininmüasirtələblər
səviyyəsindəyenidənqurulması,
ZəfərYolununvəFüzuliBeynəl
xalqHavaLimanınınistifadəyə
verilməsi,Zəngəzurdəhlizinin
təməlininqoyulmasıvəbirçox
digərmühümlayihələrinhəyata
keçirilməsiBöyükqayıdışıntə
minolunmasıiləyanaşı,özdoğ
maocaqlarınaqayıdacaqkeçmiş
məcburiköçkünlərinuzunillərdir
pozulmuşhüquqlarınınbərpasın
daxüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
Beynəlxalqhüquqlatanınanərazi
bütövlüyünütəminedənölkəmiz
istərregional,istərsədəbeynəlxalq
səviyyədəsülhvəsabitliyinqoru
nubsaxlanmasına,insanhüquqla
rınıninkişafınaböyüktöhfəverib.
Qeydedildiki,koronavirus

pandemiyasınaqarşımübarizə
çərçivəsindəiqtisadi,sosialsahə
lərdəcavabtədbirlərimüalicəvə
vaksinasiyanınhərkəsəəlçatan
olmasıinfeksiyanınyayılmasının

qarşısınınalınmasına,pandemiya
iləbağlıtətbiqolunanməhdudiy
yətlərinyumşaldılmasına,insan
sağlamlığınındahaefektivmüha
fizəsinəimkanyaradıb.Əməkhaq
larının,pensiyavəmüavinətlərin,
təqaüdvədigərsosialödənişlərin
artırılması,aztəminatlıailələrinvə
əhalininhəssasqruplarınınsosial
müdafiəsiningücləndirilməsi,şə
hidailələrivəmüharibəəlillərinin
mənzilməişətşəraitininyaxşı
laşdırılmasıüzrətədbirlərhəyata
keçirilib.
HesabatdaötəndövrdəOm

budsmanınünvanınaümumilik
də271442,2021ciildəisə31092
müraciətindaxilolduğu,bunun
2020ciilləmüqayisədə13faiz
çoxluğuvurğulandı.Bildirildiki,
bumüraciətlərəmüəyyənedilmiş
qaydadabaxılıb,ərizəçilərəinsan
hüquqvəazadlıqlarınınmüdafiəsi
iləbağlılazımiməsləhətlərverilib.
Nəzərəçatdırıldıki,əhalinin

həssasqruplarının,ocümlədən

şəhidailələrinin,müharibəvete
ranlarının,ahılların,pensiyayaşına
çatmaqdaolanvətəndaşların,aztə
minatlıvəçoxuşaqlıailələrinrifah
halı,məşğulluqvəziyyətivəişsizlik
hallarınınhəlliistiqamətindəzəruri
tədbirlərhəyatakeçirilib.Ermə
nistansilahlıqüvvələritərəfindən
Azərbaycanınyaşayışməntəqələri
ninraketatəşinətutulmasınəticə
sindəşəhidolanmülkişəxslərin
ailəüzvlərinin,evləridağıdılmış
vətəndaşlarınmüraciətlərinədə
xüsusihəssaslıqlayanaşılıb,məsə
lələrinhəlliüzrəmüvafiqtədbirlər
görülüb.Koronaviruspandemi
yasışəraitindəəməkhüquqlarının
müdafiəsinin,insanlarınişlətəmin
olunmasınınxüsusiəhəmiyyət
kəsbetdiyinideyənombudsman,
aztəminatlıailələringəlirəldə
etməsiməqsədiiləşəxsitəsərrüfat
larınyaradılmasına,kiçikbiznesin
qurulmasınadəstəkverilməsiüzrə
tədbirlərin,özünüməşğulluğun
genişləndirilməsininbuailələrin
yaşayışşəraitininyaxşılaşmasında,
dövlətinsosialyardımındanasılı
lığıngetdikcəaradanqaldırılma
sındavacibliyiniqeydetdi.İnsan
hüquqlarınındahasəmərəlitəmin
edilməsiməqsədiləəhalininhüquqi
maarifəndirilməsinə,qanunverici
liyintəkmilləşdirilməsinə,vətəndaş

cəmiyyətiinstitutlarıvəbeynəlxalq
təşkilatlarlaəməkdaşlığaböyük
önəmverildiyiifadəolundu.
Qeydedildiki,beynəlxalq

səfərlərçərçivəsindəkeçiriləngö
rüşlərdəölkəmizdəinsanhüquq
larınınmüdafiəsisahəsindədövlət
tərəfindənhəyatakeçiriləntədbir
lər,44günlükVətənmüharibəsi
dövründəErmənistanıntörətdiyi
cinayətlərbeynəlxalqictimaiyyətin
diqqətinəçatdırıldı.Eynizaman
da,müxtəlifvaxtlardaölkəmizdə
səfərdəolanİslamƏməkdaşlıq
TəşkilatınınOmbudsmanlarAsso
siasiyasının,TürkiyəİnsanHüquq
larıvəBərabərlikQurumununnü
mayəndəheyətləriişğaldanazad
edilmişərazilərimizdəErmənista
nınrakethücumlarınaməruzqal
mışmülkiyaşayışməntəqələrində
faktaraşdırıcımissiyalarhəyata
keçirib,toplanmışfaktlarəsasın
dahazırlananhesabatlarmüvafiq
beynəlxalqtəşkilatlaragöndərilib.
Vətənmüharibəsidövründənbaş
layaraqümumilikdə14hesabat,21
bəyanat,23müraciət,150yəyaxın
mətbuataçıqlaması,2videoçarx
hazırlanaraqbeynəlxalqtəşkilat
laragöndərilib,təsisatınsosial
hesablarındanyayımlanıb.
Sonraçıxışedənparlamentin

İnsanhüquqlarıkomitəsininsədri

ZahidOruccariildəyaradılması
nın20ciildönümünüqeydedəcək
Ombudsmantəsisatınınmühüm
ictimaistatusqazandığını,dövlət
vəvətəndaşlararasındaetibar
lıinstitutaçevrildiyinisöylədi.
Qeydedildiki,məruzədəyüzlərlə
insanınşəxsivəonlaynplatfor
maüzərindənqəbulu,31mindən
artıqvətəndaşınmüraciətlərinə
baxılmasıvəmüvafiqtədbirlərin
görülməsi,184dəfəcəzaçəkmə
müəssisələrinəbaşçəkilməsifakt
larıgöstərilib.
Komitəsədriməruzəninbey

nəlxalqəməkdaşlıqlabağlıhissə
sindəmüharibəvəpostmüharibə
dövründəErmənistantərəfindən
insanhaqlarının,beynəlxalqhu
manitarhüququnnormavəprin
siplərininpozulmasıfaktlarının
müəyyənedilməsiiləbağlıhəyata
keçirilmiştədbirləritəqdirəlayiq
hesabedib.
İclasdaİnsanhüquqlarıüzrə

müvəkkilinməruzəsiətrafında
genişmüzakirələraparıldı.Millət
vəkilləriməruzəiləbağlıfikirlərini
səsləndirdilər,sualvətəklifərini
bildirdilər.
MüzakirələrinsonundaAzər

baycanRespublikasınıninsan
hüquqlarıüzrəmüvəkkilininillik
məruzəsinəzərəalındı.

Parlamentdə Ombudsmanın 
illik məruzəsi qəbul olundu
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MilliMəclisinSpikerSahibə
Qafarovanınsədrliyiiləaprelin
5dəkeçirilənyazsessiyasının
növbətiiclasındaBələdiyyələ
rinfəaliyyətinəinzibatinəzarəti
həyatakeçirənorqanınillikməru
zəsidinlənildi.Hesabatıədliyyə
nazirininmüaviniVilayətZahirov
təqdimetdi.
Nazirmüaviniçıxışındabildirdi

ki,ÜmummilliliderHeydərƏliye
vinqurubyaratdığımüasirAzər
baycandövləti2021ciildədəölkə
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləuğurlainkişafedib.
Çıxışçıişğaldanazadolunmuş
torpaqlardaaparılannəhəngbər
paquruculuqişlərindəsözaçdı,
doğmatorpaqlarmızdaPrezident
cənabİlhamƏliyevinrəhbərliyivə
BirincivitseprezidentMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsləriilə
həyatakeçiriləngenişmiqyaslıye
nidənqurmaişləribarədədanışdı.
Nəzərəçatdırıldıki,Ermənistanın
işğaldövründətorpaqlarımızda

törətdiyivəhşiliklərbarədəƏdliy
yəNazirliyitərəfindəndavamlıiş
aparılıb.Beləki,2021ciildəxarici
dövlətlərinədliyyənazirlərinə,
prokurorlarınavəhakimlərinə,
nüfuzlubeynəlxalqtəşkilatlara,
ocümlədənBMTninvəAvropa
Şurasınınrəsmilərinə,Beynəlxalq
QırmızıXaçKomitəsininpreziden
tinə,BeynəlxalqAntikorrupsiya
OrqanlarıAssosiasiyasına,Dünya
Bankınavədigərqurumlara70
dənçoxməktubgöndərilib.
Məruzədəbildirildiki,post

konfiktdövründəhəyatakeçirilən
ardıcıltədbirlərdəAzərbaycan
bələdiyyələridəyaxındaniştirak
ediblər,Vətənuğrundacanınıfə
daetmişşəhidlərimizinailələrinə
vəmüharibəiştirakçılarınadiq
qətvəqayğıgöstərilməsi,onların
problemlərininhəlliistiqamətində
məqsədyönlüişlərgörülüb.
VilayətZahirovdediki,2021

ciildərespublikamızdaaparılan
hərtərəfiislahatlarçərçivəsində

bələdiyyələrinfəaliyyətinintək
milləşdirilməsiüzrəişlərgörül
dü,onlarınmaliyyəvəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasıməqsədilədövlət
dəstəyigöstərildi.
Diqqətəçatdırıldıki,ötənil

80359,ocümlədənNaxçıvanMux
tarRespublikasınınƏdliyyəNazir
liyində3116bələdiyyəaktıhüquqi
ekspertizadankeçirilib,nəticədə
76720(95,5%)aktqanunvericiliyə
uyğunhesabedilib.Habeləbələ
diyyələrinfəaliyyətiiləbağlı4092
müraciətəbaxılıb.Ümumilikdə
həmaktlar,həmdəmüraciətlər
üzrəinzibatinəzarəticraatıza
manıqanunvericiliyintələblərinə
ziddolan3286aktlabağlıbələdiy
yələrətəklifərverilib,onlardan
2232siləğvedilib,732sidəyişdiri
lib,təminolunmayan19təklifüzrə
məhkəmələrdəiddiaqaldırılıb.
ƏdliyyəNazirliyinintəklifərivə
yaməhkəməiddialarıəsasında
bütövlükdə9.096hatorpaqsahə
sinin,ocümlədən6.848haörüş

sahəsininbələdiyyəmülkiyyətinə
vəyasahibliyinəqaytarılmasıtə
minedilib.
Bildirildiki,dövlətbaşçısı

nıntapşırıqlarınauyğunolaraq,
vətəndaşmüraciətlərinəxüsusi
qayğıvəhəssaslıqlayanaşılması
nəticəsindəbaxılmışmüraciətlərin
294ü,ocümlədən,xüsusinəzarət
dəsaxlanılanşəhidailəüzvlərinin,
müharibəiştirakçılarınınmüraciət
lərindən96sıtəminedilib.
Məruzədəqeydolunduki,2021

ciildəİnzibatiXətalarMəcəlləsinin
549cumaddəsinəəsasənbələdiy
yələrin75vəzifəlişəxsiinzibati
məsuliyyətəcəlbedilib.İnzibatinə
zarəticraatıqaydasındaaparılmış
araşdırmalarzamanı27haldaciddi
qanunpozuntularıaşkaredilərək,
toplanmışsənədlərhüquqiqiymət
verilməsiüçünaidiyyətiüzrəistin
taqorqanlarınagöndərilib.Həmin
materiallardan15iüzrəcinayətişi
başlanılıb.
Bununlayanaşı,2021ciildəyerli

büdcəninəsasformalaşmamənbə
lərindənolanyerlivergivəödə
nişlərinhesablanması,ödənilməsi
sahəsindəproblemlərinaradan
qaldırılmasıdadiqqətmərkəzin
dəsaxlanılıb.İlərzindəuçotdan

kənardaqalanvergitutmaobyekt
lərininqeydiyyataalınmasınəticə
sindəbələdiyyəbüdcələrinəyalnız
torpaqvəəmlakvergisindən2020ci
illəmüqayisədətəxminən3,5mil
yonmanatçoxvəsaitdaxilolub.O
cümlədən,Bakışəhərindəfəaliyyət
göstərənbələdiyyələrüzrəbuartım
təxminən2,5milyonmanattəşkil
edib.Həmçinintorpaqicarəhaqla
rındanəvvəlkiillərüzrəyaranmış
debitorborclarıntəqribən2milyon
manatdançoxhissəsininyerlibüd
cələrəödənilməsitəminedilib.
Ümumilikdə,2021ciilərzində

həyatakeçiriləntədbirlərölkəmiz
dəbələdiyyələrinfəaliyyətinintək
milləşdirilməsinə,yerliözünüida
rəetməorqanıkiminüfuzunun
artırılmasına,ocümlədənbələdiy
yələrinmaliyyəvəziyyətininyaxşı
laşdırılmasınayönəlib.
SonraiclasdaMilliMəclisinRe

gionalməsələlərkomitəsininsədri
SiyavuşNovruzovçıxışedərək
məruzəiləbağlıkomitəninrəyini
səsləndirdi.Məruzədəhəmbələ
diyyələrinfəaliyyətinəinzibatinə
zarətüzrə,həmdəonlarınfəaliyyə
tinintəşkilinəköməkvəmetodoloji
yardımüzrəötənilərzindəhəyata
keçirilənməqsədyönlüişlərbarə

sindəəhatəliməlumatlarverildiyi
bildirildi.
Bildirildiki,2021ciildəbə

lədiyyələrləişsahəsindəbirçox
istiqamətlərdəmüsbətirəliləyişlər
müşahidəolunur.
Komitəsədriötənilərzindəvə

təndaşlarınmüraciətlərinəxüsusi
qayğıvəhəssaslıqlayanaşıldığını,
şəhidailələrinin,müharibəiştirak
çılarınınmüraciətlərinədiqqətin
dahadaartırıldığınıəhəmiyyətli
hesabedtdi.Çıxışınınsonunda
komitəsədriqeydetdiki,2021ci
ildəAvropaŞurasıYerlivəRe
gionalHakimiyyətlərKonqresinin
ölkəmizdə“Yerliözünüidarəetmə
haqqındaAvropaXartiyası”nda
müəyyənedilmişöhdəlikvəvəzifə
lərinicravəziyyətiiləbağlınövbəti
monitorinqprosesindəƏdliyyəNa
zirliyininyaxındaniştirakedib.
Məruzəətrafındaaparılanmü

zakirələrdəmillətvəkilləriçıxış
edərəkbələdiyyələrinfəaliyyətinə
inzibatinəzarətihəyatakeçirən
orqanın2021ciildəgördüyüişləri
müsbətqiymətləndirdilər.
MüzakirələrinyekunundaBə

lədiyyələrinfəaliyyətinəinzibati
nəzarətihəyatakeçirənorqanınillik
məruzəsinəzərəalındı.

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati 
nəzarəti həyata keçirən orqanın illik 
məruzəsi müsbət qiymətləndirildi
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MilliMəclisinSpikerSahibə
Qafarovanınsədrliyiiləaprelin
5dəkeçirilənyazsessiyasının
növbətiiclasındaBələdiyyələ
rinfəaliyyətinəinzibatinəzarəti
həyatakeçirənorqanınillikməru
zəsidinlənildi.Hesabatıədliyyə
nazirininmüaviniVilayətZahirov
təqdimetdi.
Nazirmüaviniçıxışındabildirdi

ki,ÜmummilliliderHeydərƏliye
vinqurubyaratdığımüasirAzər
baycandövləti2021ciildədəölkə
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləuğurlainkişafedib.
Çıxışçıişğaldanazadolunmuş
torpaqlardaaparılannəhəngbər
paquruculuqişlərindəsözaçdı,
doğmatorpaqlarmızdaPrezident
cənabİlhamƏliyevinrəhbərliyivə
BirincivitseprezidentMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüsləriilə
həyatakeçiriləngenişmiqyaslıye
nidənqurmaişləribarədədanışdı.
Nəzərəçatdırıldıki,Ermənistanın
işğaldövründətorpaqlarımızda

törətdiyivəhşiliklərbarədəƏdliy
yəNazirliyitərəfindəndavamlıiş
aparılıb.Beləki,2021ciildəxarici
dövlətlərinədliyyənazirlərinə,
prokurorlarınavəhakimlərinə,
nüfuzlubeynəlxalqtəşkilatlara,
ocümlədənBMTninvəAvropa
Şurasınınrəsmilərinə,Beynəlxalq
QırmızıXaçKomitəsininpreziden
tinə,BeynəlxalqAntikorrupsiya
OrqanlarıAssosiasiyasına,Dünya
Bankınavədigərqurumlara70
dənçoxməktubgöndərilib.
Məruzədəbildirildiki,post

konfiktdövründəhəyatakeçirilən
ardıcıltədbirlərdəAzərbaycan
bələdiyyələridəyaxındaniştirak
ediblər,Vətənuğrundacanınıfə
daetmişşəhidlərimizinailələrinə
vəmüharibəiştirakçılarınadiq
qətvəqayğıgöstərilməsi,onların
problemlərininhəlliistiqamətində
məqsədyönlüişlərgörülüb.
VilayətZahirovdediki,2021

ciildərespublikamızdaaparılan
hərtərəfiislahatlarçərçivəsində

bələdiyyələrinfəaliyyətinintək
milləşdirilməsiüzrəişlərgörül
dü,onlarınmaliyyəvəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasıməqsədilədövlət
dəstəyigöstərildi.
Diqqətəçatdırıldıki,ötənil

80359,ocümlədənNaxçıvanMux
tarRespublikasınınƏdliyyəNazir
liyində3116bələdiyyəaktıhüquqi
ekspertizadankeçirilib,nəticədə
76720(95,5%)aktqanunvericiliyə
uyğunhesabedilib.Habeləbələ
diyyələrinfəaliyyətiiləbağlı4092
müraciətəbaxılıb.Ümumilikdə
həmaktlar,həmdəmüraciətlər
üzrəinzibatinəzarəticraatıza
manıqanunvericiliyintələblərinə
ziddolan3286aktlabağlıbələdiy
yələrətəklifərverilib,onlardan
2232siləğvedilib,732sidəyişdiri
lib,təminolunmayan19təklifüzrə
məhkəmələrdəiddiaqaldırılıb.
ƏdliyyəNazirliyinintəklifərivə
yaməhkəməiddialarıəsasında
bütövlükdə9.096hatorpaqsahə
sinin,ocümlədən6.848haörüş

sahəsininbələdiyyəmülkiyyətinə
vəyasahibliyinəqaytarılmasıtə
minedilib.
Bildirildiki,dövlətbaşçısı

nıntapşırıqlarınauyğunolaraq,
vətəndaşmüraciətlərinəxüsusi
qayğıvəhəssaslıqlayanaşılması
nəticəsindəbaxılmışmüraciətlərin
294ü,ocümlədən,xüsusinəzarət
dəsaxlanılanşəhidailəüzvlərinin,
müharibəiştirakçılarınınmüraciət
lərindən96sıtəminedilib.
Məruzədəqeydolunduki,2021

ciildəİnzibatiXətalarMəcəlləsinin
549cumaddəsinəəsasənbələdiy
yələrin75vəzifəlişəxsiinzibati
məsuliyyətəcəlbedilib.İnzibatinə
zarəticraatıqaydasındaaparılmış
araşdırmalarzamanı27haldaciddi
qanunpozuntularıaşkaredilərək,
toplanmışsənədlərhüquqiqiymət
verilməsiüçünaidiyyətiüzrəistin
taqorqanlarınagöndərilib.Həmin
materiallardan15iüzrəcinayətişi
başlanılıb.
Bununlayanaşı,2021ciildəyerli

büdcəninəsasformalaşmamənbə
lərindənolanyerlivergivəödə
nişlərinhesablanması,ödənilməsi
sahəsindəproblemlərinaradan
qaldırılmasıdadiqqətmərkəzin
dəsaxlanılıb.İlərzindəuçotdan

kənardaqalanvergitutmaobyekt
lərininqeydiyyataalınmasınəticə
sindəbələdiyyəbüdcələrinəyalnız
torpaqvəəmlakvergisindən2020ci
illəmüqayisədətəxminən3,5mil
yonmanatçoxvəsaitdaxilolub.O
cümlədən,Bakışəhərindəfəaliyyət
göstərənbələdiyyələrüzrəbuartım
təxminən2,5milyonmanattəşkil
edib.Həmçinintorpaqicarəhaqla
rındanəvvəlkiillərüzrəyaranmış
debitorborclarıntəqribən2milyon
manatdançoxhissəsininyerlibüd
cələrəödənilməsitəminedilib.
Ümumilikdə,2021ciilərzində

həyatakeçiriləntədbirlərölkəmiz
dəbələdiyyələrinfəaliyyətinintək
milləşdirilməsinə,yerliözünüida
rəetməorqanıkiminüfuzunun
artırılmasına,ocümlədənbələdiy
yələrinmaliyyəvəziyyətininyaxşı
laşdırılmasınayönəlib.
SonraiclasdaMilliMəclisinRe

gionalməsələlərkomitəsininsədri
SiyavuşNovruzovçıxışedərək
məruzəiləbağlıkomitəninrəyini
səsləndirdi.Məruzədəhəmbələ
diyyələrinfəaliyyətinəinzibatinə
zarətüzrə,həmdəonlarınfəaliyyə
tinintəşkilinəköməkvəmetodoloji
yardımüzrəötənilərzindəhəyata
keçirilənməqsədyönlüişlərbarə

sindəəhatəliməlumatlarverildiyi
bildirildi.
Bildirildiki,2021ciildəbə

lədiyyələrləişsahəsindəbirçox
istiqamətlərdəmüsbətirəliləyişlər
müşahidəolunur.
Komitəsədriötənilərzindəvə

təndaşlarınmüraciətlərinəxüsusi
qayğıvəhəssaslıqlayanaşıldığını,
şəhidailələrinin,müharibəiştirak
çılarınınmüraciətlərinədiqqətin
dahadaartırıldığınıəhəmiyyətli
hesabedtdi.Çıxışınınsonunda
komitəsədriqeydetdiki,2021ci
ildəAvropaŞurasıYerlivəRe
gionalHakimiyyətlərKonqresinin
ölkəmizdə“Yerliözünüidarəetmə
haqqındaAvropaXartiyası”nda
müəyyənedilmişöhdəlikvəvəzifə
lərinicravəziyyətiiləbağlınövbəti
monitorinqprosesindəƏdliyyəNa
zirliyininyaxındaniştirakedib.
Məruzəətrafındaaparılanmü

zakirələrdəmillətvəkilləriçıxış
edərəkbələdiyyələrinfəaliyyətinə
inzibatinəzarətihəyatakeçirən
orqanın2021ciildəgördüyüişləri
müsbətqiymətləndirdilər.
MüzakirələrinyekunundaBə

lədiyyələrinfəaliyyətinəinzibati
nəzarətihəyatakeçirənorqanınillik
məruzəsinəzərəalındı.

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati 
nəzarəti həyata keçirən orqanın illik 
məruzəsi müsbət qiymətləndirildi



TÜRKPAnınaprelin21və22
dəMilliMəclisdəkeçiriləntəd
birləriilkolaraqqurumunSosial,
mədənivəhumanitarməsələlər
komissiyasının“Əhalininsosial
cəhətdənhəssasqruplarınınsahib
karlıqfəaliyyətinəhəvəsləndiril
məsi:reallıqlarvəperspektivlər”
mövzusundaseminarıiləbaşlan
dı.TədbirəMilliMəclisinİqtisa
disiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədriTahirMirkişili
moderatorluqetdi.
Seminardapandemiyadanson

raTÜRKPAnınilkcanlıiclasına
evsahibliyiedənAzərbaycanpar
lamentinindostvəqardaşölkələr
arasındaqanunvericiliksahəsində
əməkdaşlığınvəparlamentlərara
sıpeşəkarmünasibətlərininkişaf
etdirilməsinəxüsusiönəmverdiyi
vurğulandı,dünyadatexnologiya
larıninkişafetməsi,əməkməhsul

darlığınayaranantələblərkonteks
tindəəhalininhəssasqruplarının
qorunması,işsizliyinazaldılması,
yoxsulluğaqarşımübarizənin
vacibliyindəndanışıldı.Bukon
tekstdəAzərbaycandaaparılan
sosialsiyasətinəsasistiqamətləri,
onunqanunvericibazası,sosial
sahibkarlığıninkişafetdirilməsi,
təşviqimexanizmlərininyaradıl
ması,ünvanlıdövlətsosialyardım
vəözünüməşğulluqproqramları
çərçivəsindəgörülənişlərdənsöh
bətaçıldı.
AzərbaycanınBirincivitsepre

zidentiMehribanxanımƏliyeva
nıntəşəbbüsüiləAzərbaycanda
sosialcəhətdənhəssasqruplara
xüsusiqayğınıngöstərilməsi,on
larınəmək,məşğulluqvəyaradıcı
potensialınıngerçəkləşdirlməsi
istiqamətindəyaradılaninklüziv
imkanlardanbəhsedildi.

TÜRKPAnınBaşkatibiMeh
metSüreyyaErbutoplantının
Türkdünyasıqardaşlığına,parla
mentlərarasıəlaqələrətöhfəverə
cəyinəinamınıbildirdi,tədbirin
gerçəkləşməsindəgöstərdiyiqo
naqpərvərliyəvəhərtərəfidəstə
yəgörəMilliMəclisrəhbərliyinə
təşəkkürünübildirdi.
SeminarınaçılışhissəsindəDa

yanıqlıvəOperativSosialTəminat
Agentliyinin(DOST)İdarəHeyəti
ninsədriFəridMəmmədov,Kiçik
vəOrtaBiznesinİnkişafıAgentliyi
nin(KOBİA)İdarəHeyətininsədr
müaviniSamirHümbətovçıxış
etdilər.
Sonraseminarsessiyalarla

işinidavametdirdi.Sessiyalar
da“TÜRKPAnınüzvölkələrinin
əhalisininsosialcəhətdənhəssas
qruplarınınsahibkarlıqfəaliyyə
tinəcəlbedilməsiproblemlərivə

qanunvericiliksəviyyəsindəhəlli
yolları”,“TÜRKPAyaüzvölkələr
dəsosialsahibkarlığıninkişafının
stimullaşdırılmasınaqanunverici
likdəstəyi”mövzularındases
siyalardatəqdimatlardinlənildi,
müzakirəedilənməsələlərbarədə
qarşılıqlıfikirmübadiləsiaparıldı.
Aprelin22dəMilliMəclisdə

TÜRKPAnınSosial,mədənivə
humanitarməsələlərkomissiyası
nın9cuiclasıözişinəbaşladı.
“TÜRKPAnınüzvölkələrində

sosialsahibkarlığındəstəklənmə
si”mövzusunahəsredilmişiclasa
TÜRKPAnınSosial,mədənivə
humanitarməsələlərkomissiyası
nınsədri,QırğızRespublikasının

JoqorkuKeneşininüzvüAybek
Osmonovmoderatorluqetdi.
Tədbirçərçivəsində“TÜRK

PAnınüzvölkələrindəsosial
sahibkarlığındəstəklənməsinə
dair”komissiyanınhesabatlayihə
sinəbaxıldı,“Sosialsahibkarlığın
inkişafıhaqqında”modelqanun
layihəsimüzakirəedildi.Sessiyada
MilliMəclisindeputatlarıHikmət
Məmmədov,NizamiCəfərov,Milli
MəclisAparatınınSosialqanunveri
cilikşöbəsininmüdiriAdilVəliyev,
Beynəlxalqmünasibətlərşöbəsi
ninParlamentlərarasıəməkdaşlıq
sektorununmüdiriMirKamal
Əlizadə,TÜRKPAyaüzvölkələ
rindeputatları,TÜRKPAKatibli

yininəməkdaşlarıvədigərrəsmi
şəxsləriştiraketdilər.Toplantıda
TÜRKPAnınSosial,mədənivəhu
manitarməsələlərkomissiyasının
20232028ciillərüçüniclaslarının
mövzuları,həmçininmodelqanun
larınadlarıdatəsdiqləndi.
TədbirçərçivəsindəTÜRKPA

nınQadınParlamentarilərQru
punungörüşükeçirildi.Görüşdə
deputatlarMəlahətİbrahimqızı,
SədaqətVəliyevavəQazaxıstan
MəclisininüzvüvəParlamentarilər
QrupununrəhbəriLazzatRama
zanovaqrupunilkiclasınınkeçi
rilmətarixi,bununlabağlıtəşkilati
məsələlərbarədəfikirmübadiləsi
apardılar.
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Milli Məclisdə tÜrKPA 
komissiyasının 9-cu iclası keçirildi



TÜRKPAnınaprelin21və22
dəMilliMəclisdəkeçiriləntəd
birləriilkolaraqqurumunSosial,
mədənivəhumanitarməsələlər
komissiyasının“Əhalininsosial
cəhətdənhəssasqruplarınınsahib
karlıqfəaliyyətinəhəvəsləndiril
məsi:reallıqlarvəperspektivlər”
mövzusundaseminarıiləbaşlan
dı.TədbirəMilliMəclisinİqtisa
disiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədriTahirMirkişili
moderatorluqetdi.
Seminardapandemiyadanson

raTÜRKPAnınilkcanlıiclasına
evsahibliyiedənAzərbaycanpar
lamentinindostvəqardaşölkələr
arasındaqanunvericiliksahəsində
əməkdaşlığınvəparlamentlərara
sıpeşəkarmünasibətlərininkişaf
etdirilməsinəxüsusiönəmverdiyi
vurğulandı,dünyadatexnologiya
larıninkişafetməsi,əməkməhsul

darlığınayaranantələblərkonteks
tindəəhalininhəssasqruplarının
qorunması,işsizliyinazaldılması,
yoxsulluğaqarşımübarizənin
vacibliyindəndanışıldı.Bukon
tekstdəAzərbaycandaaparılan
sosialsiyasətinəsasistiqamətləri,
onunqanunvericibazası,sosial
sahibkarlığıninkişafetdirilməsi,
təşviqimexanizmlərininyaradıl
ması,ünvanlıdövlətsosialyardım
vəözünüməşğulluqproqramları
çərçivəsindəgörülənişlərdənsöh
bətaçıldı.
AzərbaycanınBirincivitsepre

zidentiMehribanxanımƏliyeva
nıntəşəbbüsüiləAzərbaycanda
sosialcəhətdənhəssasqruplara
xüsusiqayğınıngöstərilməsi,on
larınəmək,məşğulluqvəyaradıcı
potensialınıngerçəkləşdirlməsi
istiqamətindəyaradılaninklüziv
imkanlardanbəhsedildi.

TÜRKPAnınBaşkatibiMeh
metSüreyyaErbutoplantının
Türkdünyasıqardaşlığına,parla
mentlərarasıəlaqələrətöhfəverə
cəyinəinamınıbildirdi,tədbirin
gerçəkləşməsindəgöstərdiyiqo
naqpərvərliyəvəhərtərəfidəstə
yəgörəMilliMəclisrəhbərliyinə
təşəkkürünübildirdi.
SeminarınaçılışhissəsindəDa

yanıqlıvəOperativSosialTəminat
Agentliyinin(DOST)İdarəHeyəti
ninsədriFəridMəmmədov,Kiçik
vəOrtaBiznesinİnkişafıAgentliyi
nin(KOBİA)İdarəHeyətininsədr
müaviniSamirHümbətovçıxış
etdilər.
Sonraseminarsessiyalarla

işinidavametdirdi.Sessiyalar
da“TÜRKPAnınüzvölkələrinin
əhalisininsosialcəhətdənhəssas
qruplarınınsahibkarlıqfəaliyyə
tinəcəlbedilməsiproblemlərivə

qanunvericiliksəviyyəsindəhəlli
yolları”,“TÜRKPAyaüzvölkələr
dəsosialsahibkarlığıninkişafının
stimullaşdırılmasınaqanunverici
likdəstəyi”mövzularındases
siyalardatəqdimatlardinlənildi,
müzakirəedilənməsələlərbarədə
qarşılıqlıfikirmübadiləsiaparıldı.
Aprelin22dəMilliMəclisdə

TÜRKPAnınSosial,mədənivə
humanitarməsələlərkomissiyası
nın9cuiclasıözişinəbaşladı.
“TÜRKPAnınüzvölkələrində

sosialsahibkarlığındəstəklənmə
si”mövzusunahəsredilmişiclasa
TÜRKPAnınSosial,mədənivə
humanitarməsələlərkomissiyası
nınsədri,QırğızRespublikasının

JoqorkuKeneşininüzvüAybek
Osmonovmoderatorluqetdi.
Tədbirçərçivəsində“TÜRK

PAnınüzvölkələrindəsosial
sahibkarlığındəstəklənməsinə
dair”komissiyanınhesabatlayihə
sinəbaxıldı,“Sosialsahibkarlığın
inkişafıhaqqında”modelqanun
layihəsimüzakirəedildi.Sessiyada
MilliMəclisindeputatlarıHikmət
Məmmədov,NizamiCəfərov,Milli
MəclisAparatınınSosialqanunveri
cilikşöbəsininmüdiriAdilVəliyev,
Beynəlxalqmünasibətlərşöbəsi
ninParlamentlərarasıəməkdaşlıq
sektorununmüdiriMirKamal
Əlizadə,TÜRKPAyaüzvölkələ
rindeputatları,TÜRKPAKatibli

yininəməkdaşlarıvədigərrəsmi
şəxsləriştiraketdilər.Toplantıda
TÜRKPAnınSosial,mədənivəhu
manitarməsələlərkomissiyasının
20232028ciillərüçüniclaslarının
mövzuları,həmçininmodelqanun
larınadlarıdatəsdiqləndi.
TədbirçərçivəsindəTÜRKPA

nınQadınParlamentarilərQru
punungörüşükeçirildi.Görüşdə
deputatlarMəlahətİbrahimqızı,
SədaqətVəliyevavəQazaxıstan
MəclisininüzvüvəParlamentarilər
QrupununrəhbəriLazzatRama
zanovaqrupunilkiclasınınkeçi
rilmətarixi,bununlabağlıtəşkilati
məsələlərbarədəfikirmübadiləsi
apardılar.

34  |  MİLLİ MƏCLİS   MART-APREL, 2022    MART-APREL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  35

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisdə tÜrKPA 
komissiyasının 9-cu iclası keçirildi
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AKTUAL ƏDALƏT

AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
siyasiiradəsivəəsgərlərimizinqanıca
nıbahasınadüşməntapdağındanazad
edilənŞuşabugünbizimüçünsankibir
qibləgahdır.Cənabprezidentinillərlə

yürütdüyüuzaqgörənsiyasətinməntiqi
sonluğukimiQarabağınişğaldanazad
olunmasıAzərbaycanxalqınınzamanın
daəndüzgünseçimetməsininnövbəti
sübutudur.

Azərbaycanparlamentinindeputatları
kimiaprelin8dəŞuşaşəhərinəolansəfə
rimizhərbirimizinhəyatındaənönəmli
vətarixigünlərdənbirioldu.İlkdəfəola
raqŞuşaşəhərindəMilliMəclisinHüquq
siyasətivədövlətquruculuğu,Müdafiə,
təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmübari
zəkomitələrininbirgəiclasınınmüstəqil
Azərbaycanındövlətquruculuğunda
xüsusiəhəmiyyətkəsbedən2018ciilin
prezidentseçkilərinin4cüildönümüərə
fəsindəkeçirilməsirəmzimənadaşıyırdı.
DördiləvvəlİlhamƏliyevAzərbaycanın
PrezidentiseçildivəbuseçimhəmdəQa
rabağınişğaldanazadolunmasınagətirib
çıxardı.Əsrlərboyuxalqımızınbaşına

gələnvəgətirilənfaciələrinsonundasanki
HeydərƏliyevkimibirdahi,İlhamƏliyev
kimigörkəmlidövlətxadimibəxşetməklə
Tanrıbizimükafatlandırdı.

Ölkəyərəhbərliketdiyi19ildəİlham
Əliyeveləbirdövlətyaradıbki,özünün
dəsöylədiyikimi,Azərbaycanheçzaman
indikikimiqüdrətli,güvənlivəistiqrarlı
olmayıb.Bunutəkcəbizyox,beynəlxalq
reytinqtəşkilatlarıdahərzamanaçıqla
dıqlarıhesabatlardaqeydedirlər.İlham
Əliyevinprezidentliyininson10illikdöv
rüisəzamanıqabaqlayaninkişaftempiilə
bütündünyanıheyrətləndirəbilir.Buqısa
zamanərzindəyürütdüyüsəlissiyasət
sayəsindəölkəmizinəinkiCənubiQafqaz
regionunda,ümumilikdəAvratlantik
geosiyasiarealındaözsözüvəmövqeyi
olan,səmərəliiqtisaditəşəbbüslərinmüəl
lifikimitanınandövlətəçevirənİlham
Əliyevxalqın,dövlətingələcəkinkişafıilə

bağlıaydınbaxışlaramalikolduğunuaçıq
göstərir.QalibbirdövlətkimiAzərbayca
nınqarşısındabugünçoxböyükimkanlar
açılıb.İstəriqtisadi,istərsədəsiyasipro
seslərölkəmizinxeyrinəişləyir.Azərbay
canpostmüharibəvəpostböhrandöv
ründəböyükuğurlarqazanmağaimkan
verənmükəmməlxaricisiyasətkursuna
regionunliderdövlətikimiqədəmqoyub.

Əsrəbərabərbu19ilinzirvəsindətəbii
ki,Ermənistanınişğalıaltındaolantorpaq
larımızınazadolunması,ərazibütövlü
yümüzünbərpasıilənəticələnmişVətən
müharibəsidayanır.Prezident,Müzəfər
AliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyiiləqazanılmışQarabağZəfərixalqı
mızınqəhrəmanlıqtarixinəqızılhərfərlə
yazıldı.Azərbaycanqalibölkəyə,xalqımız
qalibxalqaçevrildi.BuQələbəsayəsində
regiondayenireallıqlaryarandı.

MilliMəclisinHüquqsiyasətivədöv
lətquruculuğu,Müdafiə,təhlükəsizlik
vəkorrupsiyailəmübarizəkomitələrinin
birgəiclasınınŞuşadabaştutmasıMüzəf
fərAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəh
bərliyiilə44günlükVətənmüharibəsində
əldəolunmuştarixiQələbəninnəticələrin
dənbiridir.Biz44günlükVətənmühari
bəsində“dəmiryumruq”olduqvəbütün
xalqvəorducənabPrezidentinətrafında
sıxbirləşdi.Bütünbuillərərzindəyük
səkvəzifəliməmurundantutmuşsıravi
vətəndaşınakimihərbirimizQarabağın
işğaldanazadolunacağınainandıqvəbu
xoşbəxtgünləriAliBaşKomandanbizə
yaşatdı.Vaxtiləbizəqarşıqıcıqlandırıcı

əməllərtörətməkləözləriniyenilməzor
dusuolanxalqadlandıranqorxaqermə
nilərəsgərlərimizqarşısındadizçökdü.
Onlaruzunillərişğalaltındasaxladıqları
Şuşadayersizəyləncələrtəşkiledir,yallı
gedirdilərsə,bugünAzərbaycanbuqə
dimvətarixiqalaşəhəriTürkdünyasının
mədəniyyətpaytaxtınaçevirdi.

Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı,
Qafqazınincisi,gözəllərgözəliolanŞuşa
şəhərindəparlamentinkomitəiclaslarının
keçirilməsi,əlbətə,tarixibirhadisədir.
Sevindiricihaldırki,həminoşərəfigü
nüyaşayanlarıniçindəməndəvaridim.
Millətvəkili,komitəüzvükimibuiclasda
iştiraketdimvəöztəklifərimisəsləndir
dim.Özümüçoxxoşbəxthissedirəmki,
MilliMəclisinVIçağırışınındeputatıkimi
sonillərdəbirçoxtarixihadisələrincanlı
şahidiolmuşam.

Azərbaycanparlamentininkomitəic
laslarınınŞuşadakeçirilməsiiləbizhəm
dədüşmənlərimizəyenibirmesajvermiş
olduq.Deməkistədikki,sizŞuşadapar
lamentbinasıyaratmaqistəyirdiniz.Am
maheçvaxtsizəaidolmayanyerdən,
torpaqlarımızdanqovuldunuz.Bizisə
qeyrətliVətənoğullarınıncanıqanıbaha
sınadustaqlıqdan,işğaldanazadedilən
şəhərdəqalibxalqkimiAzərbaycanparla
mentininkomitəiclasınıkeçiririk.Bunları
yaşamaqçoxgözəlhissləridi.Bütünhəm
karlarımızınkeçirdikləridaxiliqürurvə
iftixarhissigözlərindənsüzülürdü.

Şuşadagördüklərimiz,müşahidə
etdiyimizmənzərələrdəqürurvericivə

heyrətamizidi.Şəhərdəçoxsürətlibərpa
vətikintiişlərigedir.Şuşadirçəldilir,
yenidənqurulur,Prezidentindəteztez
söylədiyikimi,əslcənnətəçevrilir.Şuşa
şanlı,qürurluvəmüzəfərgünləriniya
şayır.

BugünİlhamƏliyevinnəinki 
regionalhətadünyasəviyyəsində
praqmatikbirsiyasətçikimitanınması
Azərbaycanındabeynəlxalqnüfuzunu
xeyligücləndirib.ÖtəndövrAzərbay
candabütünsahələrininkişafetməsi
ölkəmizinbölgədəvədünyadamövqelə
rinigücləndirməsiiləmüşayiətolunub.
PrezidentİlhamƏliyevinyürütdüyü
siyasətAzərbaycanınmütəfiqlərininvə
dostlarınınsayınıartırıb.ÖlkəmizBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınqeyridaimiüz
vüseçilib.Özündə120ölkənibirləşdirən
vəBMTdənsonradünyadaənböyük

siyasitəsisatolanQoşulmamaHərəkatı
nasədrlikAzərbaycanakeçib.Təşkilata
sədrlikmüddətinindahabirilartırılması
PrezidentİlhamƏliyevinqloballiderlik
səylərinəverilənyüksəkqiymətdir.

Düşünürəmki,ölkəmizhazırdaçox
böyüktarixiproseslərinburulğanından
keçir.Bəlkədəiçindəolduğumuzdanbiz
budövrüntarixiəhəmiyyətinioqədər
dəhissedəbilmirik.Ammagələcəkbizə
ölkəbaşçısınınatdığıhərbiraddımla
müasirAzərbaycanınölməztarixiniyaz
masınınşahidiolduğumuzunqürurunu
uzunilləryaşadacaq.Bizəsrəbərabər
bu19iliyaşamışvətəndaşlarolduğu
muzüçünçoxşanslıyıq.

Şuşada Milli Məclisin komitə iclasının 
keçirilməsi Zəfərimizin növbəti təntənəsidir

Vüqar İsgəndərov
MilliMəclisindeputatı
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AKTUAL ƏDALƏT

AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
siyasiiradəsivəəsgərlərimizinqanıca
nıbahasınadüşməntapdağındanazad
edilənŞuşabugünbizimüçünsankibir
qibləgahdır.Cənabprezidentinillərlə

yürütdüyüuzaqgörənsiyasətinməntiqi
sonluğukimiQarabağınişğaldanazad
olunmasıAzərbaycanxalqınınzamanın
daəndüzgünseçimetməsininnövbəti
sübutudur.

Azərbaycanparlamentinindeputatları
kimiaprelin8dəŞuşaşəhərinəolansəfə
rimizhərbirimizinhəyatındaənönəmli
vətarixigünlərdənbirioldu.İlkdəfəola
raqŞuşaşəhərindəMilliMəclisinHüquq
siyasətivədövlətquruculuğu,Müdafiə,
təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmübari
zəkomitələrininbirgəiclasınınmüstəqil
Azərbaycanındövlətquruculuğunda
xüsusiəhəmiyyətkəsbedən2018ciilin
prezidentseçkilərinin4cüildönümüərə
fəsindəkeçirilməsirəmzimənadaşıyırdı.
DördiləvvəlİlhamƏliyevAzərbaycanın
PrezidentiseçildivəbuseçimhəmdəQa
rabağınişğaldanazadolunmasınagətirib
çıxardı.Əsrlərboyuxalqımızınbaşına

gələnvəgətirilənfaciələrinsonundasanki
HeydərƏliyevkimibirdahi,İlhamƏliyev
kimigörkəmlidövlətxadimibəxşetməklə
Tanrıbizimükafatlandırdı.

Ölkəyərəhbərliketdiyi19ildəİlham
Əliyeveləbirdövlətyaradıbki,özünün
dəsöylədiyikimi,Azərbaycanheçzaman
indikikimiqüdrətli,güvənlivəistiqrarlı
olmayıb.Bunutəkcəbizyox,beynəlxalq
reytinqtəşkilatlarıdahərzamanaçıqla
dıqlarıhesabatlardaqeydedirlər.İlham
Əliyevinprezidentliyininson10illikdöv
rüisəzamanıqabaqlayaninkişaftempiilə
bütündünyanıheyrətləndirəbilir.Buqısa
zamanərzindəyürütdüyüsəlissiyasət
sayəsindəölkəmizinəinkiCənubiQafqaz
regionunda,ümumilikdəAvratlantik
geosiyasiarealındaözsözüvəmövqeyi
olan,səmərəliiqtisaditəşəbbüslərinmüəl
lifikimitanınandövlətəçevirənİlham
Əliyevxalqın,dövlətingələcəkinkişafıilə

bağlıaydınbaxışlaramalikolduğunuaçıq
göstərir.QalibbirdövlətkimiAzərbayca
nınqarşısındabugünçoxböyükimkanlar
açılıb.İstəriqtisadi,istərsədəsiyasipro
seslərölkəmizinxeyrinəişləyir.Azərbay
canpostmüharibəvəpostböhrandöv
ründəböyükuğurlarqazanmağaimkan
verənmükəmməlxaricisiyasətkursuna
regionunliderdövlətikimiqədəmqoyub.

Əsrəbərabərbu19ilinzirvəsindətəbii
ki,Ermənistanınişğalıaltındaolantorpaq
larımızınazadolunması,ərazibütövlü
yümüzünbərpasıilənəticələnmişVətən
müharibəsidayanır.Prezident,Müzəfər
AliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyiiləqazanılmışQarabağZəfərixalqı
mızınqəhrəmanlıqtarixinəqızılhərfərlə
yazıldı.Azərbaycanqalibölkəyə,xalqımız
qalibxalqaçevrildi.BuQələbəsayəsində
regiondayenireallıqlaryarandı.

MilliMəclisinHüquqsiyasətivədöv
lətquruculuğu,Müdafiə,təhlükəsizlik
vəkorrupsiyailəmübarizəkomitələrinin
birgəiclasınınŞuşadabaştutmasıMüzəf
fərAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəh
bərliyiilə44günlükVətənmüharibəsində
əldəolunmuştarixiQələbəninnəticələrin
dənbiridir.Biz44günlükVətənmühari
bəsində“dəmiryumruq”olduqvəbütün
xalqvəorducənabPrezidentinətrafında
sıxbirləşdi.Bütünbuillərərzindəyük
səkvəzifəliməmurundantutmuşsıravi
vətəndaşınakimihərbirimizQarabağın
işğaldanazadolunacağınainandıqvəbu
xoşbəxtgünləriAliBaşKomandanbizə
yaşatdı.Vaxtiləbizəqarşıqıcıqlandırıcı

əməllərtörətməkləözləriniyenilməzor
dusuolanxalqadlandıranqorxaqermə
nilərəsgərlərimizqarşısındadizçökdü.
Onlaruzunillərişğalaltındasaxladıqları
Şuşadayersizəyləncələrtəşkiledir,yallı
gedirdilərsə,bugünAzərbaycanbuqə
dimvətarixiqalaşəhəriTürkdünyasının
mədəniyyətpaytaxtınaçevirdi.

Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı,
Qafqazınincisi,gözəllərgözəliolanŞuşa
şəhərindəparlamentinkomitəiclaslarının
keçirilməsi,əlbətə,tarixibirhadisədir.
Sevindiricihaldırki,həminoşərəfigü
nüyaşayanlarıniçindəməndəvaridim.
Millətvəkili,komitəüzvükimibuiclasda
iştiraketdimvəöztəklifərimisəsləndir
dim.Özümüçoxxoşbəxthissedirəmki,
MilliMəclisinVIçağırışınındeputatıkimi
sonillərdəbirçoxtarixihadisələrincanlı
şahidiolmuşam.

Azərbaycanparlamentininkomitəic
laslarınınŞuşadakeçirilməsiiləbizhəm
dədüşmənlərimizəyenibirmesajvermiş
olduq.Deməkistədikki,sizŞuşadapar
lamentbinasıyaratmaqistəyirdiniz.Am
maheçvaxtsizəaidolmayanyerdən,
torpaqlarımızdanqovuldunuz.Bizisə
qeyrətliVətənoğullarınıncanıqanıbaha
sınadustaqlıqdan,işğaldanazadedilən
şəhərdəqalibxalqkimiAzərbaycanparla
mentininkomitəiclasınıkeçiririk.Bunları
yaşamaqçoxgözəlhissləridi.Bütünhəm
karlarımızınkeçirdikləridaxiliqürurvə
iftixarhissigözlərindənsüzülürdü.

Şuşadagördüklərimiz,müşahidə
etdiyimizmənzərələrdəqürurvericivə

heyrətamizidi.Şəhərdəçoxsürətlibərpa
vətikintiişlərigedir.Şuşadirçəldilir,
yenidənqurulur,Prezidentindəteztez
söylədiyikimi,əslcənnətəçevrilir.Şuşa
şanlı,qürurluvəmüzəfərgünləriniya
şayır.

BugünİlhamƏliyevinnəinki 
regionalhətadünyasəviyyəsində
praqmatikbirsiyasətçikimitanınması
Azərbaycanındabeynəlxalqnüfuzunu
xeyligücləndirib.ÖtəndövrAzərbay
candabütünsahələrininkişafetməsi
ölkəmizinbölgədəvədünyadamövqelə
rinigücləndirməsiiləmüşayiətolunub.
PrezidentİlhamƏliyevinyürütdüyü
siyasətAzərbaycanınmütəfiqlərininvə
dostlarınınsayınıartırıb.ÖlkəmizBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınqeyridaimiüz
vüseçilib.Özündə120ölkənibirləşdirən
vəBMTdənsonradünyadaənböyük

siyasitəsisatolanQoşulmamaHərəkatı
nasədrlikAzərbaycanakeçib.Təşkilata
sədrlikmüddətinindahabirilartırılması
PrezidentİlhamƏliyevinqloballiderlik
səylərinəverilənyüksəkqiymətdir.

Düşünürəmki,ölkəmizhazırdaçox
böyüktarixiproseslərinburulğanından
keçir.Bəlkədəiçindəolduğumuzdanbiz
budövrüntarixiəhəmiyyətinioqədər
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müasirAzərbaycanınölməztarixiniyaz
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uzunilləryaşadacaq.Bizəsrəbərabər
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Şuşada Milli Məclisin komitə iclasının 
keçirilməsi Zəfərimizin növbəti təntənəsidir

Vüqar İsgəndərov
MilliMəclisindeputatı
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AzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
sədrliyiilə2022ciilinbirincirübü
nünyekunlarınahəsrolunmuşmü
şavirədəsəsləndirilənfikirlər,mü
zakirəolunanməsələlərbirdaha
aydıngöstərirki,həqiqətəndəöl
kəmizbütünmüstəvilərdətamam
fərqlibirobrazdaçıxışetməkdədir.
Beləki,Vətənmüharibəsindəki
inamlıqələbəmizsonrakımərhələ
dədəölkəninmövqelərininmöh
kəmlənməsini,uğurlarınındavamlı
olmasınışərtləndirdi.Ümumi
yanaşmışolsaq,postmünaqişə
mərhələsindəəsasənikiistiqamət
dəfəaliyyətgöstərilməsiprioritet
təşkiletmişdir.Birincisi,işğaldan
azadedilmişərazilərimizdətikinti
vəquruculuqişlərininhəyatakeçi
rilməsi.İkincisiisə,Azərbaycanın
yaratmışolduğuyenireallıqların

beynəlxalqsəviyyədəqəbuletdiril
məsi.ÖlkəPrezidenticənabİlham
Əliyevinmüşavirədəəsaslandırdı
ğıkimi,hərikiistiqamətdəhəyata
keçirilmişfəaliyyətkifayətqədər
uğurluolmuşdur.
OtuzillikişğaldövründəErmə

nistanınAzərbaycantorpaqlarında
hansıdağıntıları,vandalizmivə
terrorlarıhəyatakeçirməsihaq
qındadünyadaaydıntəsəvvürlər
mövcuddur.Bunabaxmayaraq,nə
beynəlxalqtəşkilatlar,nədəaparıcı
dövlətlərsəviyyəsindəErmənista
nıncinayətlərietirafolunmur.Ək
sinə,birçoxhallardaAzərbaycana
qarşıəsassıziradlarirəlisürülür,
itihamlarsəsləndirilir.İkilistan
dartlarsiyasətihələdəözaktuallı
ğınısaxlamaqdadır.Dövlətimizin
başçısıcənabİlhamƏliyevbu
məsələyədəayrıcatoxundu.Pre

zidentvurğuladıki,azadedilmiş
ərazilərinbərpasıtamolaraqözgü
cümüzhesabınahəyatakeçirilmək
dədir.Kənardanheçbirvəsaitcəlb
edilmədənişğaldanazadedilmiş
ərazilərdədinamiktikintiqurucu
luqişlərigörülməkdədir.İşğaldan
azadedilmişərazilərimizdəinf
rastrukturquruculuğununmühüm
istiqamətlərindənbirikimielektrik
stansiyalarınıninşasınaxüsusidiq
qətyetirilir.AzərbaycanPrezidenti
cənabİlhamƏliyevxatırlatdıki,
mənfurdüşməntorpaqlarımızıtərk
edərkən30danartıqelektrikstan
siyasınıdağıdaraq,yandıraraqya
rarsızhalasalıb.BumənadaLaçın
vəKəlbəcərrayonlarındakıerməni
vandalizmidahaaşkarmüşahidə
olunurdu.Buistiqamətdəböyük
dinamiklikləişlərhəyatakeçiril
məkdədir.Ötənildənbaşlayaraq
dağıdılmışelektrikstansiyalarının
bərpasınabaşlanılıb.Prezidentmü
şavirədəvurğuladıki,builümumi
gücü27mqVtabərabərolacaqbeş
elektrikstansiyasıbərpaediləcək.
Bundanəlavəazadedilmişərazi
lərdəartıq4suelektrikstansiyası
inşaedilmişdirki,onlarındagücü
20mqVtabərabərdir.Prezidentdi
gərelektrikstansiyalarınınbərpası
işindəsahibkarlarıfəallığaçağır
dıvəbununəlverişliinvestisiya
imkanıolduğunubildirdi.Beləki,
ölkəPrezidenticənabİlhamƏliyev
dedi:“Mənhesabedirəmki,sahib
karlarüçünbu,çoxcəlbediciola
bilər.Mənbilirəmki,İqtisadiyyat
NazirliyivəPrezidentAdminist
rasiyasıbuişləməşğuldurlarvə
təklifərdəverildi.Hesabedirəm
ki,hərbirstansiyaüzrətəklifər
verilsinvəbəlkəbumüşavirədən
sonrasahibkarlardabuməlumatı
məndəneşidibdahadahəvəsliola
caqlar.Yaxşıolarki,buməsələilə
maraqlanansahibkarlarüçünqalan
stansiyalarınyerləriiləbağlıxüsusi
birtəqdimatkeçirilsin,təkcəermə
nilərtərəfindəndağıdılmışstansi
yalardansöhbətgetmir.Hazırda
xüsusilə,Kəlbəcər,Laçınrayonla

rındaküləkelektrikstansiyalarının
tikintisiiləbağlıxaricişirkətlər
bizəmüraciətedirlər.Əgərxarici
şirkətlərüçünbu,maraqlıdırsa,de
məli,buradamənfəətolacaq”.
ÖlkəPrezidentiCəbrayılvə

ZəngilanrayonlarındaGünəş
Elektrikenerjisininpotensialının
kifayətqədərböyükolduğunuvə
buimkanlardansəmərəliistifadə
olunmasının,ölkəninümumienerji
balansındabərpaolunanenerjinöv
lərininpayının30faizəçatdırılma
sınınvacibliyinivurğuladı.Bunun
gələcəkdəAzərbaycanınelektrik
enerjisiüzrəixracimkanlarınıge
nişləndirəcəyidəPrezidenttərə

findəndiqqətəçatdırıldı.İşğaldan
azadedilmişərazilərimizdəgeniş
nəqliyyatkommunikasiyasışəbə
kəsininyaradılmasısahəsindədə
dinamikişləringetdiyinideyənöl
kəPrezidentiZəngəzurdəhlizinin
dəaçılmalıolduğunubirdahavur
ğuladı.O,bildirdiki,aprelayının
6daBrüsseldəbaştutmuşgörüş
zamanıZəngəzurüzərindənhəm
dəmiryolunun,həmdəavtomobil
yolununçəkilməsiməsələsiətrafın
dagenişmüzakirələraparılıb.Ölkə
Prezidentininfikirlərinəəsasən
Naxçıvanaİranlarazılaşdırılmış
yeniyolunçəkilişiiləyenibeynəl
xalqnəqliyyatdəhliziyaranmış
olacaq.Ölkəmizdənəqliyyatinf
rastrukturuquruculuğusahəsində
bütünplanlarınvaxtlıvaxtındaye
rinəyetirildiyinivurğulayancənab

Prezidentbeləbirfikridəvurğula
dı:“Əgərbugünhəmlimana,həm
dəmiryollarına,həmhavalimanla
rına,avtomobilyollarınavədigər
infrastrukturabuböyükinvestisi
yalarqoyulmasaydı,Azərbaycan,
əlbətəki,yeniyarananbuimkan
lardanməhrumolabilərdi.Ancaq,
əksinə,bizbugünöznəqliyyat
infrastrukturumuzumaksimumişə
salabilərik.Gəmiqayırmazavo
dundayeniyükgəmiləri,tanker
lərinşaedilir.Yəni,bütünbunlar
vaxtındaatılmışaddımlardır.Əgər
bizgəmiqayırmazavodunuinşaet
məsəydik,bugünbuimkanlardan
istifadəedəbilməzdik.İndiisəbiz

heçkimdənasılıdeyilik”.
Prezidentişğaldan

azadedilmişərazilər
dəyaşayışməskənləri
ninsalındığını,tarixivə
mədəniabidələrinbərpa
olunduğunu,digəristiqa
mətlərdəgenişmiqyaslı
işlərintamgücüiləda
vametdirildiyininəzərə
çatdırdı.BuilartıqAğalı
kəndindəməskunlaşma
nınhəyatakeçiriləcəyinin
anonsudaölkəPrezi
dentitərəfindənverildi.

Füzulininbirneçəkəndinibirləş
dirəcəkvəAğalıkəndindəndaha
böyükyaşayışməskəsiniolacaq
Dövlətyarlıkəndininsalınmasına
isəbuilbaşlanılacağıbildirildi.
Şuşaşəhərindəhəyatakeçiril

mişlayihələrhaqqındadanışan
ölkəPrezidentigörüləcəkişlərlə
bağlıtapşırıqlarınıdaverdi.Qeyd
edildiki,bütünbuişləryalnızöl
kəmizindaxiliresurslarıhesabına
həyatakeçirilibvəkeçirilməkdədir.
Lakin,mövcudtəcrübədəbirqay
daolaraq,beynəlxalqtəşkilatlar,
donortəsisatlarımüharibələrdən,
dağıntılardansonrabərpaişlərində
yaxındaniştirakedirlər.Prezident
bumənadaİkincidünyamüha
ribəsindənsonraMarşalplanı
üzrəAvropanınbərpaolunmasını
nümunəgöstərdivəbildirdiki,

“Bizheçnəyiunutmamışıqvəunutmayacağıq.
Onagörəmüharibədəndərhalsonrabütün
başqabərpaişləriiləbərabər,bizhəmişə
olduğukimihərbisahəyədəfikirvermişik.
Bildirməliyəmki,müharibədənsonraTürkiyə
vəİsrailşirkətləriiləyeni,böyükkontrak
tlarimzalandı.Bəzikontraktlarınicrası
başlanmışdır,bəzikontraktlarınicrasıbaşa
çatmışdır,bəzilərininisəicrasıdavamedir”.

Prezidentİlham Əliyev

Üç ayın yekunu-
Vətən müharibəsindəki qələbənin davamı

Elşad Mirbəşiroğlu
MilliMəclisindeputatı,
siyasielmlərdoktoru,professor
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mərhələsindəəsasənikiistiqamət
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azadedilmişərazilərimizdətikinti
vəquruculuqişlərininhəyatakeçi
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uğurluolmuşdur.
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beynəlxalqtəşkilatlar,nədəaparıcı
dövlətlərsəviyyəsindəErmənista
nıncinayətlərietirafolunmur.Ək
sinə,birçoxhallardaAzərbaycana
qarşıəsassıziradlarirəlisürülür,
itihamlarsəsləndirilir.İkilistan
dartlarsiyasətihələdəözaktuallı
ğınısaxlamaqdadır.Dövlətimizin
başçısıcənabİlhamƏliyevbu
məsələyədəayrıcatoxundu.Pre

zidentvurğuladıki,azadedilmiş
ərazilərinbərpasıtamolaraqözgü
cümüzhesabınahəyatakeçirilmək
dədir.Kənardanheçbirvəsaitcəlb
edilmədənişğaldanazadedilmiş
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luqişlərigörülməkdədir.İşğaldan
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verilsinvəbəlkəbumüşavirədən
sonrasahibkarlardabuməlumatı
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edildiki,bütünbuişləryalnızöl
kəmizindaxiliresurslarıhesabına
həyatakeçirilibvəkeçirilməkdədir.
Lakin,mövcudtəcrübədəbirqay
daolaraq,beynəlxalqtəşkilatlar,
donortəsisatlarımüharibələrdən,
dağıntılardansonrabərpaişlərində
yaxındaniştirakedirlər.Prezident
bumənadaİkincidünyamüha
ribəsindənsonraMarşalplanı
üzrəAvropanınbərpaolunmasını
nümunəgöstərdivəbildirdiki,

“Bizheçnəyiunutmamışıqvəunutmayacağıq.
Onagörəmüharibədəndərhalsonrabütün
başqabərpaişləriiləbərabər,bizhəmişə
olduğukimihərbisahəyədəfikirvermişik.
Bildirməliyəmki,müharibədənsonraTürkiyə
vəİsrailşirkətləriiləyeni,böyükkontrak
tlarimzalandı.Bəzikontraktlarınicrası
başlanmışdır,bəzikontraktlarınicrasıbaşa
çatmışdır,bəzilərininisəicrasıdavamedir”.

Prezidentİlham Əliyev

Üç ayın yekunu-
Vətən müharibəsindəki qələbənin davamı

Elşad Mirbəşiroğlu
MilliMəclisindeputatı,
siyasielmlərdoktoru,professor
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buplantətbiqedilməsəydi,Avro
padabudövrkifayətqədəruzana
bilərdi.Azərbaycanaisə,nəişğal
dövründə,nədəişğaldansonra
heçbiryardımgöstərilmir.Ölkəmi
zəqarşıögey,ədalətsizmünasibət
aydınmüşahidəolunur.Prezident
bununlayanaşıonudasöylədiki,
heçbirdövrdəbeynəlxalqtəşki
latlar,ayrıayrıdövlətlərmünaqişə
vəziyyətiiləbağlıobyektivmövqe
sərgiləmirdilər.HeçErmənistan
tərəfindənAzərbaycanərazilərinin
işğaledilməsinidəfaktkimiqəbul
etməkistəmirdilər.İlhamƏliyev
müşavirədəbeynəlxalqtəşkilatlar
çərçivəsindəqəbuledilənbəyanna
mələrəAzərbaycanınərazibütöv
lüyüprinsipininsalınmasıüçünnə
qədərsəylərgöstərildiyindənsöz
açdı.Beynəlxalqtəşkilatlara,insan
hüquqlarıiləməşğulolanlara,əda
lətprinsiplərinirəhbərtutanlara
ikilistandartlardankənardurma
ları,ölkəmizədədiqqətyetirməli
olduqlarınıxəbərdarlığınıetdi.
Prezidentbildirdiki,Azərbay

canınişğalaltındaolmuşərazilə
rindəkibütünşəhərlər“Qafqazın
Xirosiması”adlandırılanAğdam

kimitamamilədağıdılmışdır.Am
maərazilərinikənardandəstəkal
madanbərpaedir.Beləbirhalisə
ədalətsizlikdir,bununlabarışmaq
olmaz.İlhamƏliyevmüşavirədə
mesajxarakterlifikirlərsəsləndirə
rək,beynəlxalqtəşkilatların,böyük
fondların,xeyriyyəçiqurumların
işğalaltındaolmuşAzərbaycan
ərazilərininbərpaolunmasıməsə
ləsinədiqqətyetirəcəklərinəhələ
dəümidetdiyinidedi.Ərazilərin
minalardantəmizlənməsiişlərini
dəölkəmizinözresurslarıhe
sabınahəyatakeçirdiyinideyən
Prezident,müvafiqbeynəlxalqins
tansiyalarınbuməsələdəkömək
etməliolduqlarınıdiqqətəçatdırdı.
Vurğulandıki,müharibəbitdik
dənsonraminalarınpartlaması
nəticəsində200dənartıqinsan
həyatınıitiribvəyaağıryaralanıb.
Minatəmizləməişləriüçünlazım
olanbütüntexnikavəavadanlıqla
rıAzərbaycanözüalıb.Ölkədəbu
sahəüzrəmütəxəssisçatışmazlığı
davar.Məhzbuistiqamətdədəstə
yəehtiyacınolduğucənabPrezi
denttərəfindəndiləgətirildi.Ölkə
PrezidentibirdahaQarabağınvə

Zəngəzurunvətəndaşlarınınrahat
vəfiravanyaşayacağınümunəvi
birbölgəyəçevriləcəyinisəslən
dirdi.
Azərbaycanındövlətbaşçısı

vurğuladıki,Ermənistanınbü
tüncəhdləriboşaçıxdıqdansonra
sülhdəndanışmağabaşladı.Post
münaqişədövründəAzərbaycan
hərzamansülhtəşəbbüsləriilə
çıxışedib.Ermənistanasülhbağ
lamaqüçünbeşmaddədənibarət
təklifünvanlanıb.Ötənildekabrın
ortasındaAvropaİtifaqıŞurasının
PrezidentiŞarlMişelinvasitəçili
yiiləölkəPrezidenticənabİlham
ƏliyevləErmənistanınbaşnaziri
arasındabaştutmuşgörüşzamanı
sonuncuAzərbaycanıntəklifəriilə
razıolduğunubildirmişdir.Buil
aprelayının6dabaştutmuşgörüş
zamanıisəErmənistanınmövqeyi
dahaaydınbilindi.İlhamƏliyev
bunabirdahaəminolmaqistəyini
dədiləgətirdi.Çünki,Ermənis
tanınbaşnaziriNikolPaşinyan
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
tanıdığınıartıqaçıqmətnləifadə
etməyə,xüsusəndəQarabağın
Azərbaycanaməxsusolduğunu

vəbununlabarışmağınvacibliyini
bildirməyəbaşlayıb.Dövlətimizin
başçısıbuvəziyyətimüsbətqiy
mətləndirdivəhazırkımərhələdə
Ermənistanınsonşanslaramalik
olduğunubildirdi.
Azərbaycanıntəşəbbüsüiləirəli

sürülənyeniəməkdaşlıqforma
tıiləbağlıfikirlərinibölüşənölkə
Prezidentiqeydetdiki,ölkəmiz
realaddımlarıntərəfdarıdır.“3+3”
əməkdaşlıqplatformasıiləbağlı
artıqmüəyyənhərəkətlilikmüşa
hidəolunmaqdadır.Buplatfor
madailkgörüşkeçirilib,növbəti
görüşgözlənilirki,həmintədbirə
Azərbaycankonkrettəklifərləge
dəcək.Ermənistanöznövbəsində
mövcudolanşanslardanistifadə
etməsə,dahadaağırvəziyyətə
düşəcək.
Beynəlxalqmünasibətlərmüstə

visindəölkəmizinqazanmışoldu
ğuuğurlardaPrezidentindəyər
ləndirdiyiməqamlardanoldu.Belə
ki,postmünaqişəmərhələsinin
reallıqlarınıbeynəlxalqtəşkilatlar
vəayrıayrıdövlətlərqəbuletmiş
lər.ÖlkəPrezidentiAzərbaycanla
BMTəlaqələrinin30illiyimünasi
bətiiləŞuşadatədbirinkeçirilmə
sinitəşkilatınAzərbaycanınərazi
bütövlüyünəhörmətləyanaşması
faktıkimisəciyyələndirdi.
PrezidentmüşavirədəQoşul

mamaHərəkatıtəşkilatıçərçi
vəsindədəölkəmizəolaninam,
etibarvəhörmətdənbəhsetdi.
AzərbaycanBMTdənsonraikinci
ənböyüktəşkilatolanQoşulmama
Hərəkatınaüzvolandövlətlərlə
kifayətqədərkonstruktivmü
nasibətlərqurmağıbacarmışdır.
Təsadüfideyildirki,20122013cü
illərüçünAzərbaycanBMTTŞnin
qeyridaimiüzvüseçilənzamanən
böyükdəstəyiməhzQoşulmama
Hərakatınaüzvolandövlətlər
dənalmışdı.Quruma2011ciildə
üzvqəbulolunmuşAzərbaycanın
artıq2016cıildətəşkilatasədrliyi
müzakirəpredmetinəçevrilmişdi.
2019cuilinoktyabrındaQoşulma

maHərəkatınınZirvətoplantısı
BakıdabaştutduvəAzərbaycan
sədrliyiözüzərinəgötürdü.
Xatırlatmaqyerinədüşərki,

BakıdakeçirilmişZirvətoplantı
sındaqəbulolunmuşdördqət
namədənüçündəAzərbaycanın
ərazibütövlüyüaçıqmətnlətam
dəstəklənmişdi.Təsadüfideyil
dirki,qurumaüzvolandövlətlər
Azərbaycanınəlavəolaraqbiril
dətəşkilatasədrliketməsinixahiş
etmişdilər.BütünbunlarAzər
baycanavədövlətbaşçımızaolan
böyükinamvəehtiramıntəzahürü
idi.Bubaxımdan,İlhamƏliyevin

QoşulmamaHərəkatıçərçivəsində
Azərbaycanınmövqelərivənüfu
zuhaqqındasəsləndirdiyifikirlər
əsaslıvəəhəmiyyətliidi.
AzərbaycanlaİslamƏməkdaş

lıqTəşkilatıəlaqələrinətoxunan
ölkəPrezidentitəşkilatınistər
münaqişə,istərsədəpostmüna
qişədövründəölkəmizidəstəklə
diyinivurğuladı.Qeydedildiki,
təşkilatçərçivəsindəErmənistanın
işğalçılıqsiyasəti,Azərbaycanın
torpaqlarınıuzunillərişğalaltın
dasaxlamasıhərzamanqətiyyətlə
pislənmişdir.Təşkilatınrəhbərliyi
ninişğaldanazadedilmişərazilərə
səfəretmələridəölkəmizinhaqlı

mövqelərinindəstəklənməsikimi
qiymətləndirilməlidir.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevin
müşavirədəAzərbaycanATƏT
münasibətlərinətoxunmasıxüsu
siləmaraqlıidi.ÖlkəPrezidenti
Minkqrupunamandatvermiş
ATƏTinyenireallıqlarıtamqəbul
etdiyinibildirdi.Bununəlamətdar
hadisəolduğunudeyənPrezident
ATƏTinMinskqrupununfəaliy
yətinədəobyektivqiymətverdi.
ATƏTinMinskqrupu28ilfəaliy
yətdəoldu,lakinheçbirnəticə
olmadı.ÖlkəPrezidentimünaqişə

ninartıqmövcudolma
dığınıvəbundansonrakı
mərhələdəAzərbaycan
Ermənistanmünasibətlə
rininnormallaşdırılması
iləbağlıtəşəbbüslərin
qəbuledilənolmasıme
sajınıvermişoldu.
Avropaİtifaqıilə

Azərbaycanarasındakı
təmaslarınxarakterindən
razılığınıbildirənölkə
Prezidentimövqelərimi
zinqəbuledildiyinidedi.
Beləki,Brüsseldəbaş
tutmuşikigörüşzamanı
“DağlıqQarabağ”ifadəsi
işlədilmədivəyekunsə
nəddədəbuifadəyəyol
verilmədi.Bütünbunlar

birdahasübutedirki,Azərbayca
nınyaratmışolduğuyenireallıqlar
dünyamiqyasındaqəbuledilir.
Builinüçayınınnəticələrinəhəsr
olunmuşmüşavirədəölkəPrezi
dentininsəsləndirdiyifikirlərbir
dahaəminlikyaradırki,Azər
baycanprosesləritamnəzarətdə
saxlayır.Beləliklə,həmişğaldan
azadedilmişərazilərimizdəhəyata
keçirilənsürətliquruculuqişləri,
həmdəbeynəlxalqsiyasiarenada
kıuğurlarımızgöstərirki,Vətən
müharibəsindəkitarixiqələbəmiz
bundansonradaölkəmizədavam
lıuğurlarqazandıracaq.

“Xariciticarətdövriyyəmiz60faizdənçoxartıb.
İxracımıztəxminənikidəfəartıb.Əlbəttə,bura
daneftinartanqiymətləridənəzərəalınmalıdır.
Ancaqqeyrineftixracımızdakifayətqədərartıb
–45faiz.Budaməhzaparılanislahatlarnəticə
sindəbaşvermişhadisədir.Mənbaşqaölkələr
ləAzərbaycanıheçvaxtmüqayisəetməmişəm.
Ammainanmıramki,birçoxölkələrdəbunaoxşar
statistikaolsun.Əlbəttə,xariciticarətdövriyyə
mizartıbvəxaricidövlətborcumuzazalıb.Əgər
keçənilinaprelayıiləmüqayisəetsək,görərikki,
keçənilinaprelindəxaricidövlətborcumuzümu
midaxiliməhsulun18faizinitəşkiledirdi,hazırda
cəmi12,5faizinitəşkiledir”.

Prezidentİlham Əliyev



40  |  MİLLİ MƏCLİS   MART-APREL, 2022    MART-APREL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  41

ZƏFƏR GÜNDƏM

buplantətbiqedilməsəydi,Avro
padabudövrkifayətqədəruzana
bilərdi.Azərbaycanaisə,nəişğal
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aydınmüşahidəolunur.Prezident
bununlayanaşıonudasöylədiki,
heçbirdövrdəbeynəlxalqtəşki
latlar,ayrıayrıdövlətlərmünaqişə
vəziyyətiiləbağlıobyektivmövqe
sərgiləmirdilər.HeçErmənistan
tərəfindənAzərbaycanərazilərinin
işğaledilməsinidəfaktkimiqəbul
etməkistəmirdilər.İlhamƏliyev
müşavirədəbeynəlxalqtəşkilatlar
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mələrəAzərbaycanınərazibütöv
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olduqlarınıxəbərdarlığınıetdi.
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kimitamamilədağıdılmışdır.Am
maərazilərinikənardandəstəkal
madanbərpaedir.Beləbirhalisə
ədalətsizlikdir,bununlabarışmaq
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rək,beynəlxalqtəşkilatların,böyük
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dəölkəmizinözresurslarıhe
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tansiyalarınbuməsələdəkömək
etməliolduqlarınıdiqqətəçatdırdı.
Vurğulandıki,müharibəbitdik
dənsonraminalarınpartlaması
nəticəsində200dənartıqinsan
həyatınıitiribvəyaağıryaralanıb.
Minatəmizləməişləriüçünlazım
olanbütüntexnikavəavadanlıqla
rıAzərbaycanözüalıb.Ölkədəbu
sahəüzrəmütəxəssisçatışmazlığı
davar.Məhzbuistiqamətdədəstə
yəehtiyacınolduğucənabPrezi
denttərəfindəndiləgətirildi.Ölkə
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tüncəhdləriboşaçıxdıqdansonra
sülhdəndanışmağabaşladı.Post
münaqişədövründəAzərbaycan
hərzamansülhtəşəbbüsləriilə
çıxışedib.Ermənistanasülhbağ
lamaqüçünbeşmaddədənibarət
təklifünvanlanıb.Ötənildekabrın
ortasındaAvropaİtifaqıŞurasının
PrezidentiŞarlMişelinvasitəçili
yiiləölkəPrezidenticənabİlham
ƏliyevləErmənistanınbaşnaziri
arasındabaştutmuşgörüşzamanı
sonuncuAzərbaycanıntəklifəriilə
razıolduğunubildirmişdir.Buil
aprelayının6dabaştutmuşgörüş
zamanıisəErmənistanınmövqeyi
dahaaydınbilindi.İlhamƏliyev
bunabirdahaəminolmaqistəyini
dədiləgətirdi.Çünki,Ermənis
tanınbaşnaziriNikolPaşinyan
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
tanıdığınıartıqaçıqmətnləifadə
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vəbununlabarışmağınvacibliyini
bildirməyəbaşlayıb.Dövlətimizin
başçısıbuvəziyyətimüsbətqiy
mətləndirdivəhazırkımərhələdə
Ermənistanınsonşanslaramalik
olduğunubildirdi.
Azərbaycanıntəşəbbüsüiləirəli

sürülənyeniəməkdaşlıqforma
tıiləbağlıfikirlərinibölüşənölkə
Prezidentiqeydetdiki,ölkəmiz
realaddımlarıntərəfdarıdır.“3+3”
əməkdaşlıqplatformasıiləbağlı
artıqmüəyyənhərəkətlilikmüşa
hidəolunmaqdadır.Buplatfor
madailkgörüşkeçirilib,növbəti
görüşgözlənilirki,həmintədbirə
Azərbaycankonkrettəklifərləge
dəcək.Ermənistanöznövbəsində
mövcudolanşanslardanistifadə
etməsə,dahadaağırvəziyyətə
düşəcək.
Beynəlxalqmünasibətlərmüstə

visindəölkəmizinqazanmışoldu
ğuuğurlardaPrezidentindəyər
ləndirdiyiməqamlardanoldu.Belə
ki,postmünaqişəmərhələsinin
reallıqlarınıbeynəlxalqtəşkilatlar
vəayrıayrıdövlətlərqəbuletmiş
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faktıkimisəciyyələndirdi.
PrezidentmüşavirədəQoşul
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sədrliyiözüzərinəgötürdü.
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AzərbaycanlaİslamƏməkdaş

lıqTəşkilatıəlaqələrinətoxunan
ölkəPrezidentitəşkilatınistər
münaqişə,istərsədəpostmüna
qişədövründəölkəmizidəstəklə
diyinivurğuladı.Qeydedildiki,
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səfəretmələridəölkəmizinhaqlı

mövqelərinindəstəklənməsikimi
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AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevin
müşavirədəAzərbaycanATƏT
münasibətlərinətoxunmasıxüsu
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Minkqrupunamandatvermiş
ATƏTinyenireallıqlarıtamqəbul
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hadisəolduğunudeyənPrezident
ATƏTinMinskqrupununfəaliy
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ATƏTinMinskqrupu28ilfəaliy
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ninartıqmövcudolma
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Prezidentİlham Əliyev
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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

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

canOrdusu,bütünSilahlıQüvvə
lərimizbutariximissiyanı2020ci
ildəyerinəyetirdi.Bizdöyüşərək,
qantökərək,şəhidlərverərəkdoğ
madiyarımızıerməniişğalından
azadetdikvəQarabağaqayıtdıq.
Bizartıqburadayerləşmişik,biz
burayaqayıtmışıq,doğmadiyarı
mızaqayıtmışıq.BütünQarabağ
vəŞərqiZəngəzurbölgəsindəçox
genişmiqyaslıabadlıqişləriaparılır,
şəhərləryenidənqurulur,kəndlər
yenidənsalınır.Əlbətəki,bizim
əsasvəzifəmizkeçmişməcburiköç
künləritezlikləbudoğmadiyara
qaytarmaqdır.”CənabPrezidentin
çıxışındaqeydetdiyikimi,Suqovu
şantarixiAzərbaycantorpağıdır.
Əsrlərboyubutorpaqlardasoydaş
larımızyaşayıb.Bunabaxmayaraq,

1923cüildəQarabağdaqanunsuz,
heçbirhüquqiəsasıolmadığıhalda
keçmiş“DağlıqQarabağMuxtar
Vilayəti”adlıqondarmaqurumun
yaradılmasınəticəsindətarixitor
paqlarımız,ocümlədənSuqovuşan
qəsəbəsidəbuqurumuntərkibinə
daxiledildi.Şühəsizki,bu,Azər
baycanxalqınaqarşınövbətihaqsız
vəədalətsizmünasibətinbirtəza
hürüidi.Bütünbunlarabaxmaya
raq,Azərbaycandövlətiningücüvə
iradəsi,xalqınbirliyivəhəmrəyliyi
buhaqsızvəədalətsizişğalason
qoydu.TarixitorpaqlarımızXalq
OrduDövlətbirliyininsarsılmazlı
ğınəticəsindəişğaldanazadolun
du.MüzəfərAzərbaycanOrdusu
“dəmiryumruğ”ungücünübütün
dünyayanümayişetdirdi.

30illikhəsrətdənsonratarixi
torpaqlarımızdagördüyümüzmən
zərəisəancaqermənivəhşiliyinin,
vandallığınındəhşətlinümunələri
oldu.Mənfurdüşmənişğaldöv
ründəbütünşəhərlərimizi,kənd
lərimiziyerləyeksanetmiş,bütün
tarixiabidələrimizidağıtmışdılar.
İşğaldanazadolunmuşərazilərdəki
67məsciddən63üermənilərtərə
findəntamamiləməhvedilmişdi.
İndibuabidələr,tariximemarlıq
nümunələri,məscidlərHeydərƏli
yevFondununyaxındaniştirakıilə
yenidənqurulur,bərpaetməişləri
aparılır.
Qarabağda30ildənsonramü

qəddəsvəənəzizbayramımız
olanNovruzənənələrininbərpa
olunmasıhəmdəazadedilmiştor

AzərbaycanxalqınıntarixindəNovruzunözünəməxsusyerivəroluvardır.Əsrlərdirxalqımızbu
bayramıbütünmilliadət-ənənələrəuyğunşəkildəfəxrləqeydedir.Ammason30ildəhərbir
azərbaycanlıNovruzbayramındayalnızbirdiləktuturdu,birarzuedirdi-Tarixitorpaqlarımız
işğaldanazadolunsun,NovruzbayramınıntonqalıŞuşada,Cıdırdüzündəalovlansın.

Şuşanın Novruz təntənəsi - 
Cıdır düzündə bayram tonqalı

Tamam Cəfərova
MilliMəclisindeputatı
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Şuşanın Novruz təntənəsi - 
Cıdır düzündə bayram tonqalı

Tamam Cəfərova
MilliMəclisindeputatı
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paqlarımızdahəyatınqaynadığını,
quruculuqbərpaişlərinindahabö
yükruhyüksəkliyiiləirəlilədiyini
göstərir.
CənabPrezidentinbayram

günlərindəQarabağasəfərizamanı
yeniobyektlərinaçılışınınvəbəzi
müəssisələrinəsasınınqoyulduğu
nundaşahidiolduq.Dövlətbaşçısı
uzunillərbaxımsızvəziyyətdə
qalanSuqovuşanayenihəyatvəab
havagətirdi,qəsəbədəkitamorta
məktəbbinasınınəsaslıtəmiriüçün
tapşırıqlarınıverdi,yeniməscidin
təməliniqoydu.Suqovuşanaişıq
gətirənelektrikinfrastrukturunun,
35kilovoltluqmüasirizolyasiyalı
kabelxətininaçılışınıetdi.Suqo
vuşanqəsəbəsindəfərdievlərdə
aparılmıştəmirbərpaişləriilətanış
oldu.

Bugünişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəhəyatakeçirilən
yenidənqurmaişləriənyüksək
standartlarauyğun,müasirtexno
logiyalarlahəyatakeçirilir.Buba
xımdanqeydetməliyikki,burada
qurulanelektrikşəbəkəsiənmüa
sirtexnologiyalaraəsaslanırki,
budahəminərazilərdəşəbəkənin
həmiqlimintəsirlərindənqorun
masına,həmdəfasiləsizelektrik
təminatınaimkanyaradır.
Suqovuşandaözyurdlarına

qayıdacaqvətəndaşlarımızüçün
ənmüasirevlərtikilir.Yenitikilən
yaşayışməhəlləsindəkiilkevbura
dayaradılacaqşəraitvəinfrastruk
turundogmaocaqlarınaqayıdacaq
insanlarınyaşayışınınənyüksək
səviyyədətəminedilməsinəişıq
tuturdu.Demək,30ilqaçqın

vəməcburikökçünhəyatıyaşa
mış,olmazınəziyyətləriniçəkmiş
vətəndaşlarımızənmüasirstan
dartlarauyğunyaşayışimkanları
qazanacaqlar.
Buərazilərdətəhsilsisteminin

formalaşdırılmasıdaprioritetisti
qamətlərdənbiridir.Onagörədə
Suqovuşanqəsəbəsinəinsanlarqa
yıtmamışqəsəbədəkiikimərtəbəli
ortaməktəbinbinasınınəsaslışə
kildəyenidənqurulmasınabaşla
nılmışdır.İlhamƏliyevSuqovuşan
qəsəbəsindəçıxışızamanıqeyd
edib:“Bugünbugözəlmənzərəli
yerlərəbaxdıqcabirdahagörü
rəm,diyarımıznəqədərgözəldir,
dağlarımıznəqədərəzəmətlidir.
Bütünbutarixigözəlliyəbizgö
zəllikqatacağıq,zövqqatacağıq
vəburadaazərbaycanlılarrahat

yaşayacaqlar,sülh,əminamanlıq,
təhlükəsizlikşəraitindəyaşayacaq
lar.Sülhünvətəhlükəsizliyintə
minatçısıAzərbaycandövlətidirvə
AzərbaycanSilahlıQüvvələridir”.
Bəli,ölkəbaşçısınındaqeyd

etdiyikimi,Azərbaycanbölgədə
sülhünvətəhlükəsizliyintəmi
natçısıdır.Bubaxımdanişğal
danazadolunmuşərazilərimizin
müdafiəqabiliyyətininartırılması
üçünyenihərbihissələryaradılır.
Xatırladaqki,birmüddətəvvəl
cənabPrezidentHadrutdaKoman
daorduhərbihissəsininaçılışını
etmişdi.İndiisəSuqovuşandaN
saylıhərbihissəninaçılışıoldu.
Yenitikilənhərbihissələrdəəsgər
vəzabitlərimizinVətənəxidmət
göstərməsininyüksəksəviyyədə
təşkiliüçünhərbirşəraityaradılır.

Orduquruculuğumuzungüc
ləndirilməsigələcəkdədədavam
etdiriləcəkdir.Ordumuzənmüasir
silahlarlatəchizolunur.Bu,o
deməkdirki,AzərbaycanOrdusu
nungücü44günlükmüharibədə
nümayişetdirdiyimizdəndahada
yüksəksəviyyədədir.Ölkəmizin
ərazibütövlüyününtəminedil
məsivəqorunmasıbaxımından
mühüməhəmiyyətkəsbedənbu
məsələhərzamanAliBaşKoman
danınxüsusidiqqətindədir.
QarabağvəŞərqiZəngəzurda

həyatakeçirilənbərpaquruculuq
işlərionudeməyəəsasverirki,
xalqımızınbuərazilərəqayıdışıtez
likləreallaşacaq.Dövlətbaşçımızın
şəxsinəzarətivətapşırıqlarıiləbu
ərazilərtezlikləənmüasirşəkildə
yenidənqurularaqistifadəyəverilə

cəkdir.Şübhəsizki,10minkvadrat
kilometrdənçoxolanərazininye
nidənböyüksəmərəvəkeyfiyyətlə
qurulmasıyalnızsarsılmazxalqvə
iqtidarbirliyi,millihəmrəyliknəti
cəsindəreallaşabilər.
Əminliklədeyəbilərikki,cənab

PrezidentİlhamƏliyevinuğurlu
siyasəti,qətiyyətivəxalqınona
olaninamısayəsindəmillibirli
yimizhərgündahadamöhkəm
lənir.Onunrəhbərliyiiləmüasir
standartlarlaqurulmuşŞərqi
ZəngəzurvəQarabağiqtisadira
yonlarınıtəqdimetməkləbütün
dünyayaAzərbaycanıngücünüvə
butorpaqlarınazərbaycanlılara
məxsusluğunubirdahanümayiş
etdirmişolacağıq.Çünkitorpaq
yalnızözsahibindəolandacanla
nırvəçiçəklənir.
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ÖlkəmizPrezidentİlhamƏliye
vinrəhbərliyialtındamüstəqil,öz
millimaraqlarınaəsaslanançoxşa
xəli,eynizamandadüşünülmüşvə

balanslaşdırılmışsiyasətyürüdür.
BudaöznövbəsindəAzərbayca
nınbeynəlxalqarenadarolununvə
nüfuzununyüksəlməsinə,region
ölkələri,dünyanıngücmərkəzlə
riiləetibarlıvəqarşılıqlıhörmətə
əsaslananmünasibətlərqurmağavə
onuinkişafetdirməyəimkanverir.
Dövlətlərarasımünsibətləriniiki
tərəfiqaydadahəyatakeçirməklə
bərabər,ölkəmizbirsırabeynəlxalq
vəregionaltəşkilatlarçərçivəsində
dəəməkdaşlıqdamaraqlıdır.Bu
baxımdanAzərbaycanınMüstəqil
DövlətlərBirliyində(MDB)təmsil
olunmasıdadüşünülmüşsiyasətin
birhissəsidir.
Postsovetməkanındayerləşən

ölkələrinbirçoxunubirləşdirənMDB 
itifaqınfaktikidağılmasındansonra
ilkinolaraq3dövlətRusiya,Ukray
na,Belarusiyatərəfindən1991ciil

dekabrın8dəyaradılmışdır.Qə
rargahıMinskşəhərindəyerləşən
Birliyinyaradılmasındaməqsədüzv
dövlətlərarasındasiyasi,iqtisadi,
mədəniəlaqələridavametdirmək,
genişləndirmək,eynizamandaSSRİ
ninmülklərinikeçmişİtifaqölkələri
arasındapaylaşdırmaqolmuşdur.
SonradanAzərbaycan,Ermənis

tan(qurucu),Qazaxıstan(qurucu),
Qırğızıstan(qurucu),Moldoviya,Ta
cikistan,Türkmənistan(müşahidəçi
qismində),ÖzbəkistanisəAlmaatada
Rusiya,UkraynavəBelarusiya(qu
rucu)iləbirlikdəMDByəqoşulmaq
haqqındarazılığagəlmişlər.Azər
baycanparlamentibuqərarıyalnız
1993cüilinsentyabrındaratifikasiya
edərəkMDBnintamhüquqluüzvü
olmuşdur.
Lakin2008ciilinavqustayında

GürcüstanlaUkraynaqurumüzvlü

yündənayrıldılar.
Qrumunfəaliyyətdairəsinəin

sanhüquqvəazadlıqlarınıntəmin
olunması,xaricisiyasətfəlaiyyətinin
əlaqələndirlməsivəinkişafetdiril
məsi,əhalininsağlamlığınınvəətraf
mühitinqorunması,sosialvəimmiq
rasiyasiyasətiməsələləri,mütəşəkkil
cinayətkarlıqlamübarizə,müdafiə
siyasətindəvəxaricisərhədlərinmü
hafizəsindəəməkdaşlıqkimisahələr
daxildir.
MüstəqilDövlətlərBirliyinin

strukturunaDövlətbaşçılarışurası,
Hökumətbaşçılarışurası,Xariciişlər
nazirlərişurası,Müdafiənazirləri
şurası,Sərhədqoşunlarıkomandan
larışurası,ParlamentlərarasıAs
sambleyavəİqtisadiMəhkəməkimi
7nizamnaməorqanları,İqtisadişura,
Birliyəüzvolandövlətlərindaimisə
lahiyyətlinümayəndələrininŞurası,
İcraçıkomitəolmaqla3icraçıorqan,
həmçininAntiterrorMərkəzi,Dövlət
lərarasıBank,Dövlətlərarasıstatis
tikakomitəsivəs.kimiəməkdaşlıq
orqanlarıdaxildir.
AliorqanolanDövlətbaşçıları

şurasıbirliyinənvacibməsələlərini
müzakirəedir.Buradabütündövlət

ləryüksəksəviyyədətəmsilolunur,
MDBorqanlarınınfəaliyyətihaqqın
dahesabatlardinlənilir,orqanlara
rəhbərlərintəyinedilməsivəs.kimi
məsələlərədairqərarlarqəbulolunur.
1992ciildəisəqurumunPar

lamentlərarasıAssambleyaorqa
nıyaradılmışdır.Hazırda30illik
fəaliyyəttarixinəmalikbuorqanailk
üzvolandövlətlərBelarus,Qazaxıs
tan,Qırğızıstan,Ermənistan,Rusiya,
TacikistanvəÖzbəkistanolmuş
dur.Sonradan19931995ciillərdə
Azərbaycan,GürcüstanvəMoldo
va,1999cuildəisəUkraynadabu
qurumaüzvolmuşlar.Rusiyanın
SanktPeterburqşəhərindəyerləşən
vəişçidilirusdiliolanAssambleya
qarşılıqlımaraqkəsbedənmüxtəlif
məsələlərinmüzakirəsi,layihəvə
sənədlərinbaxılmasıüçünməşvərət
çistrukturkimiyaradılmışdır.Onun
fəaliyyətini,AssambleyaŞurası
təşkiledir.Qurumparlamentlərara
sıməşvərətlərkeçirir,birlikçərçi
vəsindəəməkdaşlıqməsələlərini
müzakirəedir,milliparlamentlərin
fəaliyyətisahəsindəbirgətəklifər
işləyibhazırlayır.Parlamentlərarası
Assambleya,parlamentnümayən

dəliklərindənibarətdir.1995ciildə,
Azərbaycan,Ermənistan,Belarus,
Gürcüstan,Qazaxıstan,Qırğızıstan,
RusiyavəTacikistanParlamentlə
rarasıAssambleyahaqqındaKon
vensiyaimzaladılar.1997ciildə,bu
konvensiyayaMoldovadaqoşulur.
Sənədəəsasən,ParlamentlərarasıAs
sambleyadövlətlərarasıorqankimi
tanınmışdır.MDBParlamentlərara
sıAssambleyası,BMTvəATƏTlə
birgəregionalmünaqişələrinsülh
yoluiləhəlliprosesindədəfəalişti
raketmişdir.Beləki,yeniyarandığı
dövrlərdəMDBPAnınfəaliyyətinə
ticəsində,1994cüildəBişkekproto
koluimzalanmışdırki,buprotokola
əsasəndəAzərbaycanlaErmənistan
arasındaatəşkəselanolunmuşdur.
MDBPAdigərbeynəlxalqparlament
təşkilatlarıilədəəlaqələrimövcud
dur.1997ciildəMDBPAvəAvropa
ŞurasıParlamentAssambleyası(AŞ
PA)arasında,1998ciildəisəMDB
PAvəATƏTPAarasındaəməkdaş
lıqhaqqındamüqaviləimzalanmış
dır.Həmçinin,analojimüqavilələr
QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıq
TəşkilatıPA,MərkəziAmerikaPar
lamentiilədəbağlanmışdır.

Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
Parlamentlərarası Assambleyası 

fəaliyyətinin 30-cu ildönümünü qeyd edir

Afət  Həsənova
MilliMəclisindeputatı
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edərəkMDBnintamhüquqluüzvü
olmuşdur.
Lakin2008ciilinavqustayında

GürcüstanlaUkraynaqurumüzvlü

yündənayrıldılar.
Qrumunfəaliyyətdairəsinəin

sanhüquqvəazadlıqlarınıntəmin
olunması,xaricisiyasətfəlaiyyətinin
əlaqələndirlməsivəinkişafetdiril
məsi,əhalininsağlamlığınınvəətraf
mühitinqorunması,sosialvəimmiq
rasiyasiyasətiməsələləri,mütəşəkkil
cinayətkarlıqlamübarizə,müdafiə
siyasətindəvəxaricisərhədlərinmü
hafizəsindəəməkdaşlıqkimisahələr
daxildir.
MüstəqilDövlətlərBirliyinin

strukturunaDövlətbaşçılarışurası,
Hökumətbaşçılarışurası,Xariciişlər
nazirlərişurası,Müdafiənazirləri
şurası,Sərhədqoşunlarıkomandan
larışurası,ParlamentlərarasıAs
sambleyavəİqtisadiMəhkəməkimi
7nizamnaməorqanları,İqtisadişura,
Birliyəüzvolandövlətlərindaimisə
lahiyyətlinümayəndələrininŞurası,
İcraçıkomitəolmaqla3icraçıorqan,
həmçininAntiterrorMərkəzi,Dövlət
lərarasıBank,Dövlətlərarasıstatis
tikakomitəsivəs.kimiəməkdaşlıq
orqanlarıdaxildir.
AliorqanolanDövlətbaşçıları

şurasıbirliyinənvacibməsələlərini
müzakirəedir.Buradabütündövlət

ləryüksəksəviyyədətəmsilolunur,
MDBorqanlarınınfəaliyyətihaqqın
dahesabatlardinlənilir,orqanlara
rəhbərlərintəyinedilməsivəs.kimi
məsələlərədairqərarlarqəbulolunur.
1992ciildəisəqurumunPar

lamentlərarasıAssambleyaorqa
nıyaradılmışdır.Hazırda30illik
fəaliyyəttarixinəmalikbuorqanailk
üzvolandövlətlərBelarus,Qazaxıs
tan,Qırğızıstan,Ermənistan,Rusiya,
TacikistanvəÖzbəkistanolmuş
dur.Sonradan19931995ciillərdə
Azərbaycan,GürcüstanvəMoldo
va,1999cuildəisəUkraynadabu
qurumaüzvolmuşlar.Rusiyanın
SanktPeterburqşəhərindəyerləşən
vəişçidilirusdiliolanAssambleya
qarşılıqlımaraqkəsbedənmüxtəlif
məsələlərinmüzakirəsi,layihəvə
sənədlərinbaxılmasıüçünməşvərət
çistrukturkimiyaradılmışdır.Onun
fəaliyyətini,AssambleyaŞurası
təşkiledir.Qurumparlamentlərara
sıməşvərətlərkeçirir,birlikçərçi
vəsindəəməkdaşlıqməsələlərini
müzakirəedir,milliparlamentlərin
fəaliyyətisahəsindəbirgətəklifər
işləyibhazırlayır.Parlamentlərarası
Assambleya,parlamentnümayən

dəliklərindənibarətdir.1995ciildə,
Azərbaycan,Ermənistan,Belarus,
Gürcüstan,Qazaxıstan,Qırğızıstan,
RusiyavəTacikistanParlamentlə
rarasıAssambleyahaqqındaKon
vensiyaimzaladılar.1997ciildə,bu
konvensiyayaMoldovadaqoşulur.
Sənədəəsasən,ParlamentlərarasıAs
sambleyadövlətlərarasıorqankimi
tanınmışdır.MDBParlamentlərara
sıAssambleyası,BMTvəATƏTlə
birgəregionalmünaqişələrinsülh
yoluiləhəlliprosesindədəfəalişti
raketmişdir.Beləki,yeniyarandığı
dövrlərdəMDBPAnınfəaliyyətinə
ticəsində,1994cüildəBişkekproto
koluimzalanmışdırki,buprotokola
əsasəndəAzərbaycanlaErmənistan
arasındaatəşkəselanolunmuşdur.
MDBPAdigərbeynəlxalqparlament
təşkilatlarıilədəəlaqələrimövcud
dur.1997ciildəMDBPAvəAvropa
ŞurasıParlamentAssambleyası(AŞ
PA)arasında,1998ciildəisəMDB
PAvəATƏTPAarasındaəməkdaş
lıqhaqqındamüqaviləimzalanmış
dır.Həmçinin,analojimüqavilələr
QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıq
TəşkilatıPA,MərkəziAmerikaPar
lamentiilədəbağlanmışdır.

Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
Parlamentlərarası Assambleyası 

fəaliyyətinin 30-cu ildönümünü qeyd edir

Afət  Həsənova
MilliMəclisindeputatı
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SöndövrlərdəMDBPAtərəfindən
həyatakeçirilənyeniideyalarvəla
yihələr,mühümbeynəlxalqtədbirlər
nəticəsindəAssambleyayaolandiq
qətdahadaartmaqda,onunnüfuzu
beynəlxalqaləmdəgüclənməkdədir.
Beləki,regiondaictimaisiyasivəziy
yətinsürətlədəyişdiyi,yeniyenireal
lıqlarınyarandığıbirvaxtdaAssamb
leyadafəaliyyətinigününtələblərinə
uyğunolaraqdahaaktivşəkildə
həyatakeçirməkdədir.Dünyanın
pandemiyaşəraitindəolmasına,tət
biqedilənməhdudiyyətlərəbaxma
yaraq,AzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisidəqurumunParlament
lərarasıAssambleyasıçərçivəsində
aktivfəaliyyətgöstərir.Azərbaycan
parlamentininüzvləriAssambleyanın
çoxsaylıonlaynvəəyanitədbirlərin
dəiştirakedir,ayrıayrıkomissiyala
rınrəhbərliyindətəmsilolunurlar.
Siyasi,hüquqi,iqtisadi,humanitar

vədigərsahələrdəfəaliyyətinidavam
etdirənParlamentlərarasıAssamble
yaartıqbuil30illiyiniqeydedir.
Yubileytəqvimiiləəlaqədarola

raqmartın29daQazaxıstanınAlma
tışəhərindəMDBPAnın30illiyinə
həsrolunmuşiclaskeçirildi.Azər
baycanRespublikasınınMilliMəc
lisininSədriSahibəxanımQafarova
Qazaxıstanaişgüzarsəfərizamanı
MDBPAŞurasınıniclasındaiştirak

etdi.İclasdatədbiriştirakçılarını
MüstəqilDövlətlərBirliyiParlament
lərarasıAssambleyasınınyaradılma
sının30illiyimünasibətiilətəbrik
edənSpikerimizeynizamandaAzər
baycanRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevintədbiriştirakçılarına
olanmüraciətinidənümayəndəhe
yətinindiqqətinəçatdırdı.
MilliMəclisinSədriözçıxışında

həmçininAzərbaycantorpaqlarının
Ermənistanınişğalındanazadedil
məsinəticəsindəCənubiQafqazda
yaranmışyenireallıqlarhaqqında
dasöhbətaçdı.O,ölkəmizinsülh
tərəfdarıkimiAzərbaycan,Rusiya
vəErmənistanliderlərininimzala
dıqları2020ciil10noyabrtarixli
ÜçtərəfiBəyanatınyerinəyetirilmə
sindəqətiyyətlimövqenümayişet
dirdiyini,Ermənistantərəfindəndə
həminbəyanatçərçivəsindəüzərinə
götürdüyüöhdəliklərinicraedilmə
sininvacibliyinixüsusivurğuladı.
SədrSahibəQafarovaErmənis

tanparlamentininspikeriSimonya
nıniclasdaiştirakınınəzərəalaraq
xatırlatdıki,bizhələdəBirinci
Qarabağmüharibəsizamanıitkin
düşmüş4minəyaxınazərbaycan
lınıntaleyibarədəErmənistandan
cavabgözləyirik.
GörünürAzərbaycanparla

mentininSədriSahibəQafarovanın

həqiqətləritədbiriştirakçılarına
çatdırmasıErmənistanparlamen
tininspikeriAlenSimonyanının
narahatçılığınasəbəbolub.Milli
Məclisinsədrindənsonraçıxışedən
A.SimonyanguyaAzərbaycanın
atəşkəsrejiminipozmasıhaqqın
daiddialarirəlisürdü.Azərbaycan
parlamentininrəhbəriSahibəQafa
rovaisədərhalsözalaraq,bildirdi
ki,Ermənistanspikerininiddiaları
həqiqətəuyğundeyil.Azərbaycan
MüdafiəNazirliyiartıqbəyanetdi
ki,ölkəmizinsuverenərazisiolan
Qarabağdamövqelərinvədislo
kasiyayerlərinindəqiqləşdirilməsi
aparılır.Lakinbunabaxmayaraq
martın26sısəhərsaatlarındaqey
riqanuniermənisilahlıdəstələrinin
üzvləriAzərbaycanOrdusunun
bölmələrinəqarşıtəxribattörətmə
yəcəhdgöstərdi.Dərhalgörülən
tədbirlərnəticəsindəqeyriqanuni
ermənisilahlıdəstələrininüzvlə
rigeriçəkilməyəməcburedilib.
MilliMəclisinSədribirdahaqeyd
etdiki,Azərbaycan2020ciil10
noyabrtarixliüçtərəfibəyanata
sadiqdir.Lakinhəminbəyanatın
4cübəndinəuyğunolaraq,Ermə
nistanordusununqalıqlarınınvə
qeyriqanuniermənisilahlıdəstələ
rininAzərbaycanərazilərindəntam
olaraqçıxarılmasıindiyəqədəricra
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edilməmişdir.Bunagörəbəyanatın
müddəalarınıpozanAzərbaycan
deyil,məhzErmənistandır.Spiker
həmçinindediki,“DağlıqQarabağ”
adlıinzibatiərazivahidiyoxdur.
MilliMəclisinsədridiqqətəçatdırdı
ki,Azərbaycanüçtərəfibəyanata
uyğunolaraqbütünhərbiəsirləri
Ermənistanatəhvilverib.10noyabr
tarixlibəyanatimzalandıqdansonra
Azərbaycanərazisinədaxilolan
ermənisilahlıbirləşmələrininhərbi
qulluqçularıCenevrəkonvensiya
sınauyğunolaraqhərbiəsirkimi
tanınmır.SahibəQafarovabirdaha
bəyanetdiki,AzərbaycanErmənis
tanamünasibətlərinnormallaşması
iləbağlı5maddədənibarətsənəd
göndəribvəqarşıtərəfdəncavab
gözləyir.
Danılmazhəqiqətdirki,MDB

ninəsasqurucudövlətiolanRusiya
Azərbaycanınqonşusuvədünya
nınəngüclüölkələrindənbiridir.
Rusiyadamilyonlarlaazərbaycanlı
yaşayırvəişləyir.Vətənmüharibə
sindəəldəetdiyimizzəfərdənsonra
CənubiQafqazdayeniiqtisadisi
yasimühitformalaşmaqdadır.Bu
günregiondayaranmışyenikonfi
qurasiyanınəsasoyunçularıAzər

baycan,TürkiyəvəRusiyadır.Bu
mənada,hərikiölkəiləmütəfiqlik
bəyannamələrininimzalanmasıbu
yenikonfiqurasiyanıngöstəricisidir.
Azərbaycanınregiondayaratdı

ğıyenireallığıntamolaraqqəbul
edilməsimühüməhəmiyyətkəsb
edir.Dünyadadəyişkənxarakter
daşıyansituasiyalarfonundabütün
gücmərkəzləriiləəlaqələriyük
səksəviyyədəsaxlamaqəlbətəki,
ölkəmizinmillitəhlükəsizliyinin
təminolunmasınadamüsbəttəsir
göstərir.Azərbaycandigərtərəfdaş
larlamünasibətləridahadainkişaf
etdirməküçünsəylərinidavamet
dirməkdədir.MoskvaBəyannaməsi
iləAzərbaycanvəRusiyaarasında
münasibətlərkeyfiyyətcəyenimüt
təfiqliksəviyyəsinəyüksəlmişdir.
2022ciilfevralın22dəAzər

baycanRespublikasıvəRusiya
Federasiyasıprezidentləriarasında
imzalanmışMoskvaBəyannaməsi
ninəsasməramınıhərikiölkənin
mütəfiqlikfəaliyyətinibirbirinin
müstəqilliyinə,dövlətsuverenliyi
nə,ərazibütövlüyünə,sərhədlərin
toxunulmazlığınaqarşılıqlıhörmət
etmək,birbirinindaxiliişlərinə
qarışmamaq,qarşılıqlıfayda,güc

tətbiqetməməkvəhədələməmək
prinsipləritəşkiledir.Bəyannamədə
vacibməqamlardanbiridəQafqaz
regionuvəXəzərdəsabitliyinvə
təhlükəsizliyintəminedilməsində
qarşılıqlıfəaliyyətinzəruriliyinin
qeydolunması,həmçinintərəfərin
birbirininmaraqlarınazərərvuran
istəniləniqtisadifəaliyyətinhəyata
keçirilməsindənçəkinməköhdəliyi
ningötürülməsidir.
BugünmüasirAzərbaycanRes

publikasıözününənşərəfidövrünü
yaşayır.Budəyişəndünyadasuper
dövlətlərinmaraqdairəsindəolan
ölkəmizinhəyatakeçirdiyisiyasət
davamlıvəmillimaraqlarahərtərəfi
uyğunluqtələbedir.Dövlətbaşçımı
zınyürütdüyüsiyasətdəməhzdöv
lətimizinvəxalqımızıntərəqqisinə,
təhlükəsizliyinə,parlaqgələcəyəhe
sablanmışdır.PrezidentİlhamƏliyev
ÜmummilliliderHeydərƏliyevin
ideyalarınıuğurlainkişafetdirməklə
yanaşı,düşünülmüşdaxilivəxarici
siyasəthəyatakeçirir.Bununnəticəsi
dirki,ölkəmizmüstəqildövlətolaraq
günügündəndahadagüclənir,
dünyamiqyasındasözsahibiolan,
konkretmövqesərgiləyənnüfuzlu
dövlətəçevrilir.
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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

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

markasiyaməsələsiniqeydetmək
olar.Məsələiləbağlıbuilaprel
ayınınsonunadəkBirgəSərhəd
Komissiyasıformalaşaraqfəaliy
yətəbaşlamalıdır.Digərmühüm
əhəmiyyətkəsbedənməsələlərdən
biridəkommunikasiya,əsasən
daavtomobilvədəmiryollarının
açılmasıiləbağlıdır.Çünkiburada
artıqtəkikidövlətdeyil,beynəl
xalqqurumlarınvədövlətlərinda
özəlmaraqlarımövcuddur.Birda
haqeydetməklazımdırki,Azər
baycanvəErmənistanliderlərinin
Brüsselgörüşü,Azərbaycanınma
raqlarınatamcavabverir,regionda
gərginliyinazalmasıüçünmühüm
əhəmiyyətkəsbedirvəsülhmü
qaviləsininimzalanmasınaciddi
zəminyaradır.
NövbətiaddımBrüsseldanışıq

larındanəzərdətutulanmaddələrə
əsasəndelimitasiyavədemarkasi
yailəbağlıkomissiyalarınyaradıl

masıolabilər.BuisəməhzAvropa
İtifaqıtərəfindənErmənistandan
tələbedilməlivəicrasınanailolun
malıdır.Lakinermənitərəfininson
bəyanatlarıvətəşkilolunanmi
tinqlərbirdahagöstərirki,erməni
tərəfistatuskvonunsaxlanmasının
tərəfdarıdır.BundanbaşqaRusiya
nınATƏTinMinskQrupuüzv
lüyündənçıxarılmasıtəklifərivə
ümumiyyətlə,qurumunləğvedil
məsiRusiyatərəfindənböyükqıs
qanclıqlaqarşılanır.Artıqbununla
bağlıaçıqlamalardaverilməkdə
dir.Erməniləringərginliyiartır
mağaçalışmalarıvəsülhmüqavi
ləsininimzalanmasınıbilərəkdən
gecikdirmələrininsəbəbidəelə
budur.Qarabağklanınınplanının
tərkibhissəsiolanbuməsələon
larıntörətdikləriqanunsuzluqları
iləbağlıhəbslərinqaçılmazlığının
qarşısınıalmaqməqsədigüdür.
ÖznövbəsindəAzərbaycanheç

dəgözləməmövqeyiseçməyəcək
dir,çünkiölkənintəhlükəsizliyi,
suverenliyininqorunmasıböyük
qayıdışınəsasmeyarıdır.Ölkə
mizyaranmışşəraitəuyğunolaraq
hərbiməsələləridavametdirirvə
etdirəcəkdir.Fərruxdağıistiqamə
tindəkeçirilənəməliyyatdansonra
ermənilərintəşvişidəbununla
bağlıdır.
Cənubistiqamətindəyerləşən

stratejiəhəmiyyətəmalikQarakol
luqvəDaşbaşıyüksəkliklərinin
alınmasıətrafkəndlərəvəAğdərə
yəgedənyolunbizimnəzarətimizə
keçməsideməkdir.Buəməliyyat
larordumuzun10noyabrbəyan
naməsindənsonraQarabağdaçox
ciddihərbiirəliləyişdir.
Bugün“DağlıqQarabağın

müstəqilliyi”Paşinyanhakimiyyə
tiningündəliyindəyoxdur,bunu
onlarözləridəXariciİşlərNazirli
yisəviyyəsindəetirafedirlər.

Regiondabaşverənhadisələrəsasəndövlətimizintəhlükəsizliyinəolantəhdidlərin
qarşısınınalınmasıvəbeynəlxalqsəviyyəlilayihələrinreallaşmasıistiqamətindəPre-
zidentİlhamƏliyevinapardığısiyasətintərkibhissəsikimisəciyyələndirilir.Əsasmə-
qamlaranəzərsalsaqgörərikki,buproseslərçoxmühüməhəmiyyətkəsbedir.
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Azərbaycanlaİranarasındata
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dumunaəsasənİranərazisindən
keçməkləŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonuiləNaxçıvanMuxtarRes
publikasıarasındayenikommuni
kasiyabağlantılarıyaradılacaq.Bu
sənədçoxmühümtarixiəhəmiy
yətdaşıyır.
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matındaəməkdaşlıqüçünmüxtəlif
dövlətlərincəlbedilməsinin,eyni
zamandaİranınbuproseslərdə
iştirakınınlabüdolmasınıyeni
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Zəngəzurdəhliziiləbağlımüxtəlif
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əsasməqamdadəhlizinErmənis
tansızişləməsidir.Ermənistanbu
proseslərdəözünütəcridhalına
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beləbiraddımı,eynizamandaİran
tərəfindənbununmüsbətqarşılan
masıvəmemorandumunimzalan
masıtəkcəregionaldeyil,beynəl
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ləngörüşdür.Bugörüşregionda
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AzərbaycantərəfiQarabağ
məsələsindəözsözünüdeyirvə
prosessonayaxınlaşmaqüzrədir.
Ermənilərləonlarınhavadarları
bundannəqədərgərginlikkeçir
sələrdəpostlarınboşaldılması,
iqtisaditənəzzül,separatçırejimin
keçirdiyiqorxuhissləri,qondar
mafövqəladərejimtətbiqivəs.
məqamlargöstərirki,proseslər
Azərbaycanındiqtəetdiyikimi
gedirvəbunagörəheçbirdövlət
regionda,eləcəvəyaxınərazilər
dəbaşverənhadisələrdənnəticə
çıxararaqmüdaxiləyəyolvermə
yəcəkdir.
RusiyaUkraynamüharibəsi

fonundaATƏTinMinskQrupu
nunhəmsədrliyi,eynizamanda
Rusiyanınbirsırabeynəlxalqtəşki
latlardatəmsilçiliyiləğvolunmalı
idi.BuprosesməhzQərbləRusiya
arasındaolangərginliyin,“soyuq
müharibə”nintəzahürüdür.Əsas
məqamondanibarətdirki,Minsk
Qrupununhəmsədrləriötənillər
ərzindəQarabağməsələsiiləbağlı
deklorativbəyanatlardanbaşqa
heçnəiləyaddaqalmayıb.Bugün
başverənhadisələr,işğaldanazad
edilmişərazilərdəminaproble
mi,“BöyükQayıdış”ıngecikməsi

birmənalıolaraqATƏTinMinsk
Qrupuhəmsədrlərininfəaliyyət
sizliyiiləbağlıdır.Həmintəşki
latproseslərəvaxtındamüdaxilə
etsəydi,Azərbaycanhərbiyolaəl
ataraqproblemitəkbaşınahəll
etməzdi.
Altıilbundanəvvələnvacib

tarixihadisələrdənbiridə2016cı
ilinapreldöyüşləriidi.Apreldö
yüşləri1994cüildərazılaşdırılmış
atəşkəsdənsonraAzərbaycanor
dusununtəmasxətindəapardığı,
eynizamanda,ümumiyyətlə,orda
başverənənböyükhərbiqarşı
durmaidi.DöyüşlərAzərbaycan
silahlıqüvvələrininqələbəsiilə
nəticələndi.Müzəfərordumuz
CəbrayılrayonununLələtəpəyük
səkliyini,CocuqMərcanlını,Tərtər
rayonununQazaxlarvəSuqovu
şankəndləriistiqamətindəyolları
düşməndənazadetdi.
Talışkəndiətrafındayüksək

liklərvəbuistiqamətdəAzərbay
cantərəfi2minhektarlıqərazini
tamazadetmişdi.Baxmayaraqki,
ermənilərbunuazaldıb,800hek
tardeyir.Faktikiolaraq5apreldə
atəşkəsimzalanandansonrada
atışmadavamedibvətəbiiki,bu
hadisədəAzərbaycanözünüqalib

kimitarixəyazdı.Azərbaycanor
dusunəyəqadirolduğunudün
yayagöstərdi.Əsasməqamondan
ibarətdirki,birsıraxaricikütləvi
informasiyavasitələriAzərbay
canındöyüşlərdəilkdəfəİsrail
istehsalıolanHAROPkomikadze
pilotsuzuçanaparatlardanistifadə
etməsibarədəxəbərləryaydılar.
Dünyayagöstərdikki,özsuveren
liyimiziqorumaqüçünhərcür
imkanlarımızvar,hazırlıqlıorduya
malikikvəbuorduqələbəəzmi
iləyaşayır.Bizapreldöyüşləriilə
gələcəkqələbəmizintəməliniqoy
duq.Ermənistandayüksəkhərbi
vəzifədəolanşəxslərinistefası,on
larınişdənazadolunması,həbsləri
məhzaprelhadisələrindənsonra
başladı.Həminhadisələrindən
sonra,deməkolarki,erməniləröz
ordularıhaqqındayaratdıqlarımi
finnecəsındığınınşahidioldular.
Böyükqələbəidivədüşünürəmki,
44günlükzəfərtarixiözbaşlan
ğıcınıməhzapreldöyüşlərindən
götürdü.
PrezidentİlhamƏliyevintap

şırığınaəsasən,işğaldanazad
edilmişərazilərdəBirinciQarabağ
müharibəsizamanıitkindüşmüş
Azərbaycanvətəndaşlarınınmə

zaryerlərininmüəyyənedilməsi
iləbağlıaxtarıştədbirlərihəya
takeçirilir.Müharibədəəsirvə
girovluqdaolmuşşəxslərinşahid
ifadələrinəuyğunolaraqKəlbə
cərdə,XocavəndrayonununEdilli
kəndindəvəFüzulişəhərində,Fər
ruxdağındakütləviməzarlıqlar
aşkaredilib.
Kütləviməzarlıqlarlabağlımə

sələdaimƏsirvəitkindüşmüş,
girovgötürülmüşvətəndaşlarla
əlaqədarDövlətKomissiyasının
nəzərindədir.Məlumatlaraəsa
sən,BirinciQarabağMüharibəsi
zamanı4000əyaxınazərbaycanlı
itkindüşüb.Əsirvəgirovlarımızın
taleyihələdəməlumdeyil.Buin
sanlarkütləviməzarlıqlardadəfn
edilmişdəolabilər,aralarından
sağqalanlardaolabilər.
AvropaBirliyininrəhbəriilə

keçiriləngörüşlərdədəcənabPre
zidentintəkidiiləPaşinyanbuişlə
ciddiməşğulolacağınıvəkütləvi
məzarlıqlarınyerininveriləcəyi
niqeydedib,eləcədəbeynəlxalq
səviyyəlidigərgörüşlərdədəbu
məsələmütəmadiolaraqqaldırı
lıb.Vacibməqamondanibarətdir
ki,məzarlıqlartapıldıqcavəDNK
testləriaparıldıqca,cinayətlərin
üstüaçılır.Məhzbucinayətlərlə
bağlıqərarlarqəbulediləcək.
Təbiiki,bunuistəməyənlər

dəvar,çünkihərbirayrıcahal
üçüncinayətişləriqaldırılacaqvə
bunlarıhəyatakeçirənlərləbağlı
qərarlarveriləcək.Eləbunagörə
də,ermənilərkütləviməzarlıqların
gizlədilməsindəmaraqlıdırlar.La
kinbeynəlxalqtəşkilatlarıntəzyiqi
iləPaşinyanözöhdəliyiniyerinə
yetirməlidir.
ErmənistanınAzərbaycanatəh

vilverdiyi108nəfərinmeyitinin
qalıqlarıbəzifaktlarınüstünüaçır.
Bəlliolurki,ermənilərBirinciQa
rabağMüharibəsindəəsirdüşmüş,
girovgötürülmüşşəxsləriErmə
nistanaaparıbonlarıoradaişlə
dərək,istismaretmişlər.BunuEr
mənistanınbaşnazirinindedikləri

dətəsdiqləyir.Məlumməsələdir
ki,Ağdamvədigərregionlarımıza
minalarındaşınmasında,onların
basdırılmasındadaazərbaycanlı
əsirlərdənistifadəolunub.Fik
rimcə,həmin108nəfərbirmənalı
şəkildəermənitəcavüzünə,istis
marınaməruzqalmışazərbaycan
lılardır.Bunlarmüharibədənsonra
Ermənistanaaparılıblarvəbeynəl
xalqhüququntələblərinipozaraq,
Azərbaycanaqaytarılmayıblar.
Əkshaldanecəolabilərki,həmin
qalıqlarErmənistandançıxır?
2020ciilinnoyabrındanişğal

danazadedilmişərazilərimizə
özəsgərlərimiznəzarətedir.Bir
dəsülhməramlılarınnəzarətin

dəolanərazilərmövcuddurki,
oradanhansısabirşəxsinqalıqla
rınıntapılmasıhaqqındaməlumat
verilməyib.Deməkki,buqalıqlar
Ermənistandaolanlardırvəonlar
labağlıdamüvafiqaraşdırmalar
aparılacaqdır.
Hərbirvətəndaşımızıntale

yibizimüçün,dövlətimizüçün
önəmlidirvədövlətbaşçısının
siyasətidir.ÇünkiPrezidentİlham
Əliyevinsiyasətininəsasıxalqımı
zınrifahı,onunqüruru,dövləti
mizindahadaqüvvətlənməsidir.
MüzəfərAliBaşKomandanİlham
ƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanı
mühümhədəfərə,məqsədlərənail
olacaqdır.

Xocalı rayonunun Fərrux kəndi
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sizliyiiləbağlıdır.Həmintəşki
latproseslərəvaxtındamüdaxilə
etsəydi,Azərbaycanhərbiyolaəl
ataraqproblemitəkbaşınahəll
etməzdi.
Altıilbundanəvvələnvacib

tarixihadisələrdənbiridə2016cı
ilinapreldöyüşləriidi.Apreldö
yüşləri1994cüildərazılaşdırılmış
atəşkəsdənsonraAzərbaycanor
dusununtəmasxətindəapardığı,
eynizamanda,ümumiyyətlə,orda
başverənənböyükhərbiqarşı
durmaidi.DöyüşlərAzərbaycan
silahlıqüvvələrininqələbəsiilə
nəticələndi.Müzəfərordumuz
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canındöyüşlərdəilkdəfəİsrail
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pilotsuzuçanaparatlardanistifadə
etməsibarədəxəbərləryaydılar.
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PrezidentİlhamƏliyevintap
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taleyihələdəməlumdeyil.Buin
sanlarkütləviməzarlıqlardadəfn
edilmişdəolabilər,aralarından
sağqalanlardaolabilər.
AvropaBirliyininrəhbəriilə

keçiriləngörüşlərdədəcənabPre
zidentintəkidiiləPaşinyanbuişlə
ciddiməşğulolacağınıvəkütləvi
məzarlıqlarınyerininveriləcəyi
niqeydedib,eləcədəbeynəlxalq
səviyyəlidigərgörüşlərdədəbu
məsələmütəmadiolaraqqaldırı
lıb.Vacibməqamondanibarətdir
ki,məzarlıqlartapıldıqcavəDNK
testləriaparıldıqca,cinayətlərin
üstüaçılır.Məhzbucinayətlərlə
bağlıqərarlarqəbulediləcək.
Təbiiki,bunuistəməyənlər

dəvar,çünkihərbirayrıcahal
üçüncinayətişləriqaldırılacaqvə
bunlarıhəyatakeçirənlərləbağlı
qərarlarveriləcək.Eləbunagörə
də,ermənilərkütləviməzarlıqların
gizlədilməsindəmaraqlıdırlar.La
kinbeynəlxalqtəşkilatlarıntəzyiqi
iləPaşinyanözöhdəliyiniyerinə
yetirməlidir.
ErmənistanınAzərbaycanatəh

vilverdiyi108nəfərinmeyitinin
qalıqlarıbəzifaktlarınüstünüaçır.
Bəlliolurki,ermənilərBirinciQa
rabağMüharibəsindəəsirdüşmüş,
girovgötürülmüşşəxsləriErmə
nistanaaparıbonlarıoradaişlə
dərək,istismaretmişlər.BunuEr
mənistanınbaşnazirinindedikləri

dətəsdiqləyir.Məlumməsələdir
ki,Ağdamvədigərregionlarımıza
minalarındaşınmasında,onların
basdırılmasındadaazərbaycanlı
əsirlərdənistifadəolunub.Fik
rimcə,həmin108nəfərbirmənalı
şəkildəermənitəcavüzünə,istis
marınaməruzqalmışazərbaycan
lılardır.Bunlarmüharibədənsonra
Ermənistanaaparılıblarvəbeynəl
xalqhüququntələblərinipozaraq,
Azərbaycanaqaytarılmayıblar.
Əkshaldanecəolabilərki,həmin
qalıqlarErmənistandançıxır?
2020ciilinnoyabrındanişğal

danazadedilmişərazilərimizə
özəsgərlərimiznəzarətedir.Bir
dəsülhməramlılarınnəzarətin

dəolanərazilərmövcuddurki,
oradanhansısabirşəxsinqalıqla
rınıntapılmasıhaqqındaməlumat
verilməyib.Deməkki,buqalıqlar
Ermənistandaolanlardırvəonlar
labağlıdamüvafiqaraşdırmalar
aparılacaqdır.
Hərbirvətəndaşımızıntale

yibizimüçün,dövlətimizüçün
önəmlidirvədövlətbaşçısının
siyasətidir.ÇünkiPrezidentİlham
Əliyevinsiyasətininəsasıxalqımı
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Xocalı rayonunun Fərrux kəndi
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- Rə şad müəl lim, Azər bay ca-
nın qar daş Tür ki yə Cüm hu-
riy yə tin də sə fi  ri ki mi si zin lə 
ilk də fə gö rü şü rük. Gec də 
ol sa bu mü na si bət lə si zi 
təb rik edi rik. Əmi nik ki, bu 
öl kə də fəaliy yə ti niz lə bağ lı 
heç bir çə tin lik yox dur. 
Təşəkküredirəm,çoxsağ

olun.Azərbaycanınxaricisiyasə
tindəənmühümyerlərdənbirini
tutanTürkiyəkimibirölkədəsəfir
olmaqtəbiiki,cənabPrezident
tərəfindəngöstərilmişböyüketi
maddır.Buetimadıdoğrultmağa
çalışırıq.

- Öl kə lər ara sın da əla qə lə rin 
da ha da güc lən mə sin də dip-

lo mat la rın xü su si ro lu var. 
Bu ba xım dan siz dip lo ma tik 
fəaliy yə ti niz də priori tet is ti-
qa mət lə ri ne cə müəy yən ləş-
dir mi si niz?
Bəli,çoxdoğruqeydetdiniz.

İkitərəfimünasibətlərininkişafet
dirilməsindədiplomatlarınüzərinə
önəmlivəzifələrdüşür.Bizdəbu
istiqamətdəfəaliyyətimizidövləti
mizinmaraqlarınauyğunqururuq.
Üzərimizədüşənməsulvəzifələri
həyatakeçirməküçünprioritet
istiqamətləridövlətrəhbərliyinin
təlimatlarınauyğunolaraqmüəy
yənləşdiribicraedirik.

- Ta ri xi dost luq, qar şı lıq lı eti-
mad, sə mi mi və yük sək sə-

viy yə li əmək daş lıq əsa sın da 
qu ru lan Tür ki yə-Azər bay can 
əla qə lə ri daim möh kəm lən-
mək də dir. Bu əmək daş lı ğın 
bun dan son ra kı in ki şa fı nı 
ne cə gö rür sü nüz?
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

orqanlarıarasındaəməkdaşlıqvə
beynəlxalqarenadabirgəfəaliyyət
istiqamətlərininmüəyyənləşmə
sindəəhəmiyyətliroloynayır.Bu
günAzərbaycanvəTürkiyəbütün
beynəlxalqvəregionalplatfor
malardauğurlaəməkdaşlıqedir.
HazırdaAzərbaycanvəTürkiyə
arasındaimzalanmışbeynəlxalq
müqavilələrinsayı300əyaxındır
vəbusayartmaqdadavamedir.
İqtisadiəlaqələrimizdəyüksək
səviyyədədir.TürkiyəAzərbayca
nınənböyükticarəttərəfdaşların
danbiridir.Ticarətdövriyyəmiz
ildəniləartır.BakıTifisCeyhan
neftborukəməri,BakıTifisƏr
zurumqazkəməri,TAP,TANAP
kimibirgəlayihələrimizsadəcə
AzərbaycanTürkiyəəlaqələrinə
deyil,beynəlxalqenerjitəhlükə
sizliyinədəmühümtöhfəverir.
TürkiyəAzərbaycanınikinciən
böyükticarəttərəfdaşıdır.2021ci
ildəikitərəfiticarətdövriyyəsi4
milyardABŞdollarındanartıqol
muşdurvə2023cüilüçündövlət

başçılarıtərəfindənbugöstəricinin
15milyardABŞdollarınaçatdırıl
masıhədəfənir.İnvestisiyalarsa
həsindədəuğurluəməkdaşlığımız
mövcuddur.TürkiyəAzərbaycan
iqtisadiyyatınınqeyrineftsek
torunaənçoxinvestisiyayatıran
ölkədir.ÖznövbəsindəAzərbay
canTürkiyədəmüxtəlifsahələrə
19milyardABŞdollarındançox
investisiyayatırmışdır.Bugün
TürkiyəşirkətləriAzərbaycanın
işğaldanazadolunanbölgələrində
aparılanbərpavəyenidənqurma
işlərindəyaxındaniştirakedir.Ya
xıngələcəkdəZəngəzurdəhlizinin
fəaliyyətəbaşlamasıdahərikiölkə
iləyanaşı,ümumilikdəbölgəüçün
yeniimkanlaryaradacaqdır.
Mədəni,humanitar,media

sahəsindəəməkdaşlığımızda
əhəmiyyətlişəkildəinkişafetmək
dədir.
Səfirliyinçoxşaxəlifəaliyyət

istiqamətlərindənbiridədövlət
qurumlarıarasındaəməkdaşlı
ğınhəyatakeçirilməsinindahada

sistemləşdirilməsi,imzalanmış
sazişlərinvəəldəolunmuşrazı
laşmalarınölkələrimizarasındakı
əməkdaşlığınruhunauyğunvə
səmərəlişəkildəicrasınayardım
edilməsidir.
AzərbaycanTürkiyəmünasi

bətlərininbuyüksəksəviyyəsinin
gələcəkdədəartaraqdavamedəcə
yinə,ölkələrimizinhərzamandost
vəqardaşölkəolaraqbirgəaddım
layacağınaəminəm.

- Tə yi na tı nız öl kə mi zin hə ya-
tın da çox şə rəf  i bir za ma na 
tə sa düf edir di. Azər bay ca-
nın mü zəf  ər or du su Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə 30 il er mə ni 
iş ğa lın da olan tor paq la rı mı zı 
ge ri qay tar mış, əra zi bü töv-
lü yü mü zü bər pa et miş di. 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı Tür ki yə Azər bay ca-
na çox bö yük dəs tək ver di 
və xal qı mı zın ya nın da ol du. 
Qar daş öl kə də bu qə lə bə 

Rubrikamızın bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Türkiyə Cümhuriyyətində fövqəladə və 
səlahiyyətli səfi ri Rəşad Məmmədovdur. Qardaş ölkədə bu təmsilçiliyi məsuliyyətlə 
həyata keçirən diplomatımız müxtəlif aspektlərdə suallarımızı cavablandırdı.

Azərbaycan-türkiyə münasibətləri 
digər türk dövlətləri üçün örnəkdir
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yeniimkanlaryaradacaqdır.
Mədəni,humanitar,media

sahəsindəəməkdaşlığımızda
əhəmiyyətlişəkildəinkişafetmək
dədir.
Səfirliyinçoxşaxəlifəaliyyət

istiqamətlərindənbiridədövlət
qurumlarıarasındaəməkdaşlı
ğınhəyatakeçirilməsinindahada

sistemləşdirilməsi,imzalanmış
sazişlərinvəəldəolunmuşrazı
laşmalarınölkələrimizarasındakı
əməkdaşlığınruhunauyğunvə
səmərəlişəkildəicrasınayardım
edilməsidir.
AzərbaycanTürkiyəmünasi

bətlərininbuyüksəksəviyyəsinin
gələcəkdədəartaraqdavamedəcə
yinə,ölkələrimizinhərzamandost
vəqardaşölkəolaraqbirgəaddım
layacağınaəminəm.

- Tə yi na tı nız öl kə mi zin hə ya-
tın da çox şə rəf i bir za ma na 
tə sa düf edir di. Azər bay ca-
nın mü zəf ər or du su Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə 30 il er mə ni 
iş ğa lın da olan tor paq la rı mı zı 
ge ri qay tar mış, əra zi bü töv-
lü yü mü zü bər pa et miş di. 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı Tür ki yə Azər bay ca-
na çox bö yük dəs tək ver di 
və xal qı mı zın ya nın da ol du. 
Qar daş öl kə də bu qə lə bə 

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.

Azərbaycan-türkiyə münasibətləri  
digər türk dövlətləri üçün örnəkdir
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əh va li-ru hiy yə si ne cə hiss 
olu nur du?
Türkiyə44günlükVətən

müharibəsindəsiyasivəmənəvi
dəstəyiiləAzərbaycanınyanında
oldu,beynəlxalqplatformalarda
Azərbaycanınədalətlimövqeyini
yüksəksəsləmüdafiəetdi.Tür
kiyədövlətiiləyanaşı,türkxalqı
daAzərbaycanlahəmrəyliyini
nümayişetdirərək,müharibənin
həranınıbizimləbirlikdəyaşadı.
BudövrdəTürkiyəAzərbaycanla
bağlıxəbərlərəxüsusihəssaslıqla
yanaşaraqmüharibənianbaaniz

lədi.VətənmüharibəsininAzər
baycanınmöhtəşəmqələbəsiilə
başaçatmasıTürkiyədədəböyük
sevincləqarşılandıvəhərbiryerdə
qeydedildi.
CənabPrezidentİlhamƏliyev

dəTürkiyənin,ölkəbaşçısıRə
cəbTayyibƏrdoğanınölkəmizə
dəstəyiniyüksəkqiymətləndirdi.
Təsadüfideyilki,2020ciilinde
kabrındaBakıdakeçirilənQələbə
paradındaikiölkəbaşçısıbərabər
iştiraketdilər,FüzuliBeynəlxalq
HavaLimanınınaçılışınıdabirgə
həyatakeçirdilər.

2021ciildəVətənmüharibəsi
ninildönümünüqeydetdiyimiz
zamanTürkiyədövlətivəxalqının
ölkəmizədiqqətini,qələbəmizə
sevindiklərinivəfəxretdiklərini
dahayaxındangördük.

- A zər bay can la Tür ki yə ara-
sın da hər bi əmək daş lıq hər 
za man priori tet təş kil edib. 
Bu re gion da sülh və təh lü-
kə siz lik pro se si nə ol duq ca 
müs bət tə sir gös tə rir. İki öl kə 
ara sın da hər bi əmək daş lı ğın 
da ha da ge niş lən di ril mə si 
üçün ye ni ad dım la rın atıl ma-
sı göz lə ni lir mi? 
AzərbaycanlaTürkiyəara

sındaprioritetəməkdaşlıqsahə
lərindənbiridəməhzmüdafiə
sahəsindəəməkdaşlıqdır.Bununla
bağlıikidövlətarasındaçoxsaylı
sazişlərdəimzalamışdır.Türkiyə
AzərbaycanSilahlıQüvvələri
ninmodernşəkildəqurulmasına
yaxındanköməklikgöstərmiş,
azərbaycanlızabitlərTürkiyənin
fərqlitəhsiltədrismüəssisələrində
təhsilalmışvəçoxsaylıortaqtəlim
lərdəiştiraketmişlər.Azərbaycan
OrdusunundaTürkSilahlıQüv
vələrimodeliüzərindəqurulması
üçünlazımidəstəkdavametdirilir.
Birsözlə,AzərbaycanvəTürkiyə

arasındamüdafiəsahəsindəəmək
daşlıqdayanmır.Deyəbilərikki,
bugünbizimhərbiəməkdaşlığı
mızyalnızölkələrimizinmüdafiə
qabiliyyətininartmasınadeyil,
həmçininümumilikdəregional
təhlükəsizliyintəmininəmühüm
töhfəverir.

- Tür ki yə ilə Azər bay can 
ara sın da kı mü na si bət lə rin 
kök lə ri çox də rin dir. Heç 
kə sə sirr de yil ki, bu bağ lı lıq 
bey nəl xalq aləm də ki er mə ni-
pə rəst qüv və lə ri cid di na ra-
hat edir, bu qar daş lıq mü na-
si bət lə rin dən si ya si təz yiq və 
şan taj va si tə si ki mi is ti fa də 
olu nur. Bu ba rə də fi kir lə ri niz 
ma raq lı dır.
Qeydetdiyimkimi,Azərbay

canlaTürkiyəninmünasibətləri

analoquolmayanxüsusibirxarak
terdaşıyır.Dünyaölkələrininheç
birindəbusəviyyədədövlətlərvə
xalqlararasındahörmətvəsevgi
iləmüşayiətolunanmünasibətlər
yoxdur.İkitərəfimünasibətlə
rimizdigərtürkdövlətləriüçün
dəörnəktəşkiledir.Buuğurlu
qardaşlıqmodelininfaydalarıgöz
önündədir.Çünkihərikidövlətlə
yanaşı,ümumiregionasülh,əmin
amanlıqvəiqtisadidirçəlişgətirir
vəyeniimkanlaraçır.Müharibə
bitdikdənsonraAzərbaycanvə
TürkiyəiləErmənistanarasında
münasibətlərinnormallaşma
sı,qarşılıqlıərazibütövlüyünün
tanınması,əraziiddialarından
imtina,böyüksülhmüqaviləsinin
imzalanması,iqtisadiəlaqələrin
qurulmasıvəbütünkommunika
siyalarınaçılmasıregiondadaya

nıqlısülhüçünəsasamillərdir.
QeydedilənfəaliyyətAzərbaycan
vəTürkiyəarasındadaimidialoq
vəkoordinasiyaşəklindəhəyata
keçirilir.
44günlükVətənmüharibəsin

dəAzərbaycanınşanlıqələbəsi
vəTürkiyənindəstəyiAzərbay
canTürkiyəbirliyiningücünü
bütündünyayanümayişetdirdi.
Budaöznövbəsindəermənidən
artıqerməniolmağaçalışanbir
sıraqüvvələrtərəfindənqısqanc
lıqlaqarşılanır,ölkələrimizəqarşı
ikilistandartlartətbiqolunur.
Lakinbütünbunlarbiziruhdan
salavəyaqardaşlığımızaxələl
gətirəbilməz.Çünkibizbilirikki,
AzərbaycanTürkiyəmünasibət
ləridövlətlərimizinmənafelərinə
xidmətedirvəheçbirdövlətin
əleyhinəyönəlməyib.
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- Qoş qar müəl lim, bu gü nə dək 
öl kə miz də qi da təh lü kə siz li yi 
ilə bağ lı mə sə lə lər müx tə-
lif qa nun ve ri ci lik akt la rı ilə 
tən zim lə nir di. Ye ni Qa nun 
la yi hə si nin ha zır lan ma sı han-
sı zə ru rət dən mey da na gəl di 
və sə nəd ha zır la nar kən han sı 
təc rü bə dən is ti fa də olun du?
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevtə

rəfindənmüasirdövrünçağırışla
rınauyğunolaraq,həyatakeçirilən
irimiqyaslıtədbirlər,iqtisadiyyatın
bütünsahələrindəböyükəzmvə
qətiyyətləaparılanislahatlarqeyri
neftsektorunun,kəndtəsərrüfatı
vəqidasənayesininyüksəlişinə,
sahibkarlığıninkişafınazəmin
yaratmışdır.Eynizamandaölkədə
qidatəhlükəsizliyisistemininins
titusionalolaraqformalaşdırılması

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

yararsızməhsullarındövriyyəsinin
qarşısınınalınmasıtəminedil
mişdir.Eynizamandabudövrdə
qidazənciriüzrəhəyatakeçirilən
nəzarətvətənzimləmətədbirləri
ninnəticələritəhliledilmiş,qida
məhsullarınıntəhlükəsizliyinin
təminedilməsisahəsindəqabaqcıl
beynəlxalqtəcrübədəmövcudolan
yanaşmalaröyrənilmişvətətbiqinə
başlanılmışdır.
Hazırkıdövrdəqidatəhlükə

sizliyisistemininqurulmasıistiqa
mətindəprioritetkəsbedənməsələ
mövcudsisteminyeniçağırışlar
əsasındabeynəlxalqtələblərətam
uyğunlaşdırılmasıvəyekunməh
sullarıntəhlükəsizliyisəviyyəsinin
yüksəldilməsidir.Buxüsusdayeni
“Qidatəhlükəsizliyihaqqında”Qa
nununqəbulunazərurətyaranmış
dıki,budaişlərindahasəmərəli
təşkilimexanizmlərininformalaş
masınınəzərdətutur.Bugünəqə
dərqidasahəsiilənəzarəttədbirləri
məhzhəminsənədlərçərçivəsində
buvəyadigərformadatənzimlənə
rəkhəllinitapırdı.Bununlayanaşı,
ölkədəgedəngenişmiqyaslıiqtisadi
islahatlarbusahədədəyenimər
hələninbaşlanğıcını,qidatəhlükə

sizliyisisteminindahadatəkmil
ləşdirilməsinizərurətəçevirirdi.
Uğurladavametdiriləniqtisadi
proseslərfonundabuislahatlarla
ayaqlaşan,ölkədəgedəniqtisadi
siyasiproseslərintələblərinədaha
adekvatcavabverəbiləcəkyenivə
mütərəqqiqanunvericilikaktlarının
hazırlanmasınaehtiyacduyulur
du.Həmçininqidatəhlükəsizliyi
sahəsindəbütündünyadaizlənilən
konseptualdəyişikliklərvəmüasir
çağırışlardayenibirmərhələyəke
çidisürətləndirirdi.Buzərurətdən
irəligələrək,ölkəmizdəqidatəhlü
kəsizliyisahəsidərindənvədiqqətli
şəkildətəhliledilməklə,beynəlxalq
aktlarvəqabaqcıltəcrübəyəəsas
lananQanunlayihəsihazırlandı.
Ölkəəhalisininqidaməhsullarıilə
etibarlıvəyüksəksəviyyədətəmi
natıdövlətinsosialiqtisadisiyasə
tindəhərzamanprioritetvəstrateji
xətolmaqla,mühümistiqamətlər
dənbirinitəşkiledir.YeniQanun
daözündəbumühümaspektləri
birləşdirir,eynizamandaistehlak
çıkimihərbirimizinmaraqlarına
cavabverəcəkhüquqisənəddir.
Qanununaliməqsədibusahədə
müasirqanunvericilikbazasının

formalaşdırılmasıiləyanaşı,möv
cudboşluqvəçatışmazlıqlarınara
danqaldırılmasına,istehlakçıların
dahatəhlükəsizqidaməhsullarıilə
təminolunmasınanailolmaqdır.
Qanununhazırlanmasında

Agentliyinəməkdaşlarıiləyanaşı,
beynəlxalqqurumların,ocümlədən
Avropaİtifaqı,BMTninƏrzaqvə
KəndTəsərrüfatıTəşkilatı,Dünya
Bankı,BeynəlxalqMaliyyəKor
porasiyasınınmütəxəssisvəeks
pertləriyaxındaniştiraketdilər.
Layihəsahibkarlar,istehlakçılar,
ictimaiyyətvəaidiyyatıqurumların
nümayəndələrininiştirakıiləgeniş
ictimaimüzakirələrəçıxarıldı.

- Ye ni Qa nun la yi hə sin də yem 
məh sul la rı təh lü kə siz li yi nin 
nə za rət sa hə si nə aid edil di-
yi ni gö rü rük. Ümu miy yət lə, 
qa nu nun tət biq sa hə lə ri han-
sı lar dır? 
Qanunlayihəsindəqidazənci

rininbütünmərhələlərinənəzarəti
ehtivaedənbirsırayeniyanaş
malarmüəyyənləşibki,onlardan
biridəməhzyemməhsullarının
təhlükəsizliyiiləbağlıdır.Bugün
istehlaketdiyimizqidaməhsulla

Mil li Məc lis də ge niş mü za ki rə olu nan “Qi da təh lü kə siz li yi haq qın da” qa nun la yi hə-
si öl kə əha li si nin sağ lam lı ğı nın qo run ma sın da, ge no fon du mu zun for ma laş ma sın da 
mü hüm əhə miy yət kəsb edir. Möv zu nun ak tual lı ğı nı nə zə rə ala raq Qi da Təh lü kə siz li yi 
Agent li yi nin səd ri qoş qar təh məz li “Mil li Məc lis” jur na lı nın sual la rı nı ca vab lan dır dı. 

“qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun 
ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə 
etibarlı təminatının bazasıdır
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- Qoş qar müəl lim, bu gü nə dək 
öl kə miz də qi da təh lü kə siz li yi 
ilə bağ lı mə sə lə lər müx tə-
lif qa nun ve ri ci lik akt la rı ilə 
tən zim lə nir di. Ye ni Qa nun 
la yi hə si nin ha zır lan ma sı han-
sı zə ru rət dən mey da na gəl di 
və sə nəd ha zır la nar kən han sı 
təc rü bə dən is ti fa də olun du?
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevtə

rəfindənmüasirdövrünçağırışla
rınauyğunolaraq,həyatakeçirilən
irimiqyaslıtədbirlər,iqtisadiyyatın
bütünsahələrindəböyükəzmvə
qətiyyətləaparılanislahatlarqeyri
neftsektorunun,kəndtəsərrüfatı
vəqidasənayesininyüksəlişinə,
sahibkarlığıninkişafınazəmin
yaratmışdır.Eynizamandaölkədə
qidatəhlükəsizliyisistemininins
titusionalolaraqformalaşdırılması

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

yararsızməhsullarındövriyyəsinin
qarşısınınalınmasıtəminedil
mişdir.Eynizamandabudövrdə
qidazənciriüzrəhəyatakeçirilən
nəzarətvətənzimləmətədbirləri
ninnəticələritəhliledilmiş,qida
məhsullarınıntəhlükəsizliyinin
təminedilməsisahəsindəqabaqcıl
beynəlxalqtəcrübədəmövcudolan
yanaşmalaröyrənilmişvətətbiqinə
başlanılmışdır.
Hazırkıdövrdəqidatəhlükə

sizliyisistemininqurulmasıistiqa
mətindəprioritetkəsbedənməsələ
mövcudsisteminyeniçağırışlar
əsasındabeynəlxalqtələblərətam
uyğunlaşdırılmasıvəyekunməh
sullarıntəhlükəsizliyisəviyyəsinin
yüksəldilməsidir.Buxüsusdayeni
“Qidatəhlükəsizliyihaqqında”Qa
nununqəbulunazərurətyaranmış
dıki,budaişlərindahasəmərəli
təşkilimexanizmlərininformalaş
masınınəzərdətutur.Bugünəqə
dərqidasahəsiilənəzarəttədbirləri
məhzhəminsənədlərçərçivəsində
buvəyadigərformadatənzimlənə
rəkhəllinitapırdı.Bununlayanaşı,
ölkədəgedəngenişmiqyaslıiqtisadi
islahatlarbusahədədəyenimər
hələninbaşlanğıcını,qidatəhlükə

sizliyisisteminindahadatəkmil
ləşdirilməsinizərurətəçevirirdi.
Uğurladavametdiriləniqtisadi
proseslərfonundabuislahatlarla
ayaqlaşan,ölkədəgedəniqtisadi
siyasiproseslərintələblərinədaha
adekvatcavabverəbiləcəkyenivə
mütərəqqiqanunvericilikaktlarının
hazırlanmasınaehtiyacduyulur
du.Həmçininqidatəhlükəsizliyi
sahəsindəbütündünyadaizlənilən
konseptualdəyişikliklərvəmüasir
çağırışlardayenibirmərhələyəke
çidisürətləndirirdi.Buzərurətdən
irəligələrək,ölkəmizdəqidatəhlü
kəsizliyisahəsidərindənvədiqqətli
şəkildətəhliledilməklə,beynəlxalq
aktlarvəqabaqcıltəcrübəyəəsas
lananQanunlayihəsihazırlandı.
Ölkəəhalisininqidaməhsullarıilə
etibarlıvəyüksəksəviyyədətəmi
natıdövlətinsosialiqtisadisiyasə
tindəhərzamanprioritetvəstrateji
xətolmaqla,mühümistiqamətlər
dənbirinitəşkiledir.YeniQanun
daözündəbumühümaspektləri
birləşdirir,eynizamandaistehlak
çıkimihərbirimizinmaraqlarına
cavabverəcəkhüquqisənəddir.
Qanununaliməqsədibusahədə
müasirqanunvericilikbazasının

formalaşdırılmasıiləyanaşı,möv
cudboşluqvəçatışmazlıqlarınara
danqaldırılmasına,istehlakçıların
dahatəhlükəsizqidaməhsullarıilə
təminolunmasınanailolmaqdır.
Qanununhazırlanmasında

Agentliyinəməkdaşlarıiləyanaşı,
beynəlxalqqurumların,ocümlədən
Avropaİtifaqı,BMTninƏrzaqvə
KəndTəsərrüfatıTəşkilatı,Dünya
Bankı,BeynəlxalqMaliyyəKor
porasiyasınınmütəxəssisvəeks
pertləriyaxındaniştiraketdilər.
Layihəsahibkarlar,istehlakçılar,
ictimaiyyətvəaidiyyatıqurumların
nümayəndələrininiştirakıiləgeniş
ictimaimüzakirələrəçıxarıldı.

- Ye ni Qa nun la yi hə sin də yem 
məh sul la rı təh lü kə siz li yi nin 
nə za rət sa hə si nə aid edil di-
yi ni gö rü rük. Ümu miy yət lə, 
qa nu nun tət biq sa hə lə ri han-
sı lar dır? 
Qanunlayihəsindəqidazənci

rininbütünmərhələlərinənəzarəti
ehtivaedənbirsırayeniyanaş
malarmüəyyənləşibki,onlardan
biridəməhzyemməhsullarının
təhlükəsizliyiiləbağlıdır.Bugün
istehlaketdiyimizqidaməhsulla

Mil li Məc lis də ge niş mü za ki rə olu nan “Qi da təh lü kə siz li yi haq qın da” qa nun la yi hə-
si öl kə əha li si nin sağ lam lı ğı nın qo run ma sın da, ge no fon du mu zun for ma laş ma sın da 
mü hüm əhə miy yət kəsb edir. Möv zu nun ak tual lı ğı nı nə zə rə ala raq Qi da Təh lü kə siz li yi 
Agent li yi nin səd ri qoş qar təh məz li “Mil li Məc lis” jur na lı nın sual la rı nı ca vab lan dır dı. 

“qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun 
ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə 
etibarlı təminatının bazasıdır
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rınınmühümbirhissəsiniheyvan
mənşəliməhsullartuturvəbunu
nəzərəalaraqsözügedənsahəyə
nəzarətingücləndirilməsininvacib
liyidahaaydınhissolunur.Digər
tətbiqsahələrinəgəlincə,Qanunda
qidavəyemməhsullarınınistehsalı
vəemalızamanıonlarıntəhlükə
sizliyinədairmütərəqqitələblərin
müəyyənedilməsi,bəzinövqida
məhsullarınındövlətqeydiyyatına
alınmasımexanizmlərininyaradıl
ması,qidaməhsullarınınizlənmə
sisteminintətbiqedilməsivəs.mə
sələlərdəözəksinitapır.

- Ye ni Qa nun da qi da zən ci ri 
bo yu nə za rət sis te mi nin qu-
rul ma sı plan laş dı rı lır. Bu nun 
əsas ma hiy yə ti və tət bi qi 
me xa nizm lə ri ba rə də nə de yə 
bi lər si niz? 
Uzunillərölkəmizdəqida

məhsullarıüzərindədövlətnəza
rətiyalnızyekunməhsulüzərində
qurulmuşdu.Qanunlayihəsiisə
busahədəköklüdəyişikliyəvə
yeniliyəimzaataraq,qidazənciri
yanaşmasınıönəçəkir.Buyanaş
ma“tarladansüfrəyədək”prinsipi
əsasındaqidaməhsullarınınilkin

istehsalı,emalı,qablaşdırılması,
saxlanması,daşınmasıvəistehlakı
mərhələlərindəbirbiriiləəlaqə
ləndirilmişfəaliyyətlərinicrasına
nəzarətolunmasınaimkanyaradır.
Buyenilikqidazəncirininbütün
mərhələlərindəprofilaktiktədbir
ləringörülməsinigündəməgətirir.
Reallaşannəzarətmexanizmlərinin
səmərəlitətbiqi,ocümlədənpre
ventivtədbirlərqidazəncirininson
mərhələsindərastgəlinəbiləcək
riskləriqabaqlamaqlayanaşı,qida
təhlükəsizliyininetibarlıtəminatına
töhfəvermişolacaq.Məsələonda
dırki,qidaməhsulununistehsa
lındaistifadəolunanheyvanların
ətindəvəyasüdündəolanzoonoz
xəstəliklər,steroidlər,antibiotik
qalıqlarıvəbitkilərdəolantoksiki
maddələr,ağırmetallar,pestisid
lərinqalıqmiqdarlarıemalprose
sindənsonradayekunqidaməh
sulundamövcudolabilir.Buda
istehlakzamanıinsanlardabirsıra
xəstəliklərinbaşverməsinəsəbəb
olur.Bununqarşısınınalınması
üçünqidazəncirininbütünmərhə
lələriüzrətələblərmüəyyənləşdir
məkləyekunməhsuluntəhlükə
sizliyinənailolmağaimkanverən

hüquqibazayaradılmalıidi.Məhz
qidazənciriboyunəzarətintətbiqi
bucağırışlaracavabverənunikal
birsistemdirki,onunsayəsindədə
istehlakatəhlükəlivəyararsızqida
məhsullarınıntəqdimedilməsiqey
rimümkünolmaqla,beləməhsul
larındərhalaşkarlanmasınaşərait
yaranacaq.

-  Qa nun da kı ye ni lik lər dən 
bi ri də Qi da Təh lü kə siz li yi 
Re yest ri nin ya ra dıl ma sı dır. 
Bu re yest rə han sı mə lu mat-
lar əla və olu na caq və onun 
is teh lak çı la ra və sa hib kar la ra 
nə ki mi fay da la rı ola caq? 
Yeniyanaşmalardanbiridə

qidavəyemməhsullarınıntəhlü
kəsizliyinintəminedilməsiüçün
həminməhsullarıntəhlükəlihesab
edilməsinəəsasverənhalların
Reyestrininyaradılmasıdır.Bu
hallarınaşkaredilməsizamanıhə
minməhsullarınilkinvəümumi
istehsalı,emalıvədövriyyəsinin
qadağanedilməsinəzərdətutu
lub.Reyestrbütünictimaiyyət,o
cümlədənistehlakçıvəsahibkarlar
üçünaçıqolacaq.Eynizamanda
ictimaiməlumatlılıqsəviyyəsinin

artırılması,maarifəndirməningüc
ləndirilməsinəxidmətedənreyestr
təhlükəliməhsulvəhəminməhsul
larıntəhlükəliliyinəsəbəbolanhal
larbarədəətrafıməlumatalmağa,
istehlakçıhüquqlarınınmüdafiəsi
nəimkanyaradacaq.

-  Qa nun la yi hə sin də ak tual 
mə sə lə lər dən bi ri də qi da 
məh sul la rı nın zən gin ləş di-
ril mə si dir. Bu nə yi nə zər də 
tu tur və be lə qi da məh sul-
la rı nın təh lü kə siz li yi nə dair 
tə ləb lər nə dir? 
Bugünbeynəlxalqsəviyyədə

aparılanaraşdırmalar,ocümlədən
UNICEFinmikroelementlərüzrə
Təşəbbüsqrupununəldəetdiyi
nəticələrgöstərirki,qidalardavi
taminvəminerallarınçatışmazlığı
dünyaəhalisininüçdəbirhissəsinin
sağlamlığınaciddizərərvurur.Bu
problemdənqaynaqlananxəstə
liklərgələcəknəsillərinsağlamlığı,
insangenofondununqorunma
sı,iqtisadiməhsuldarlığıntəmin
olunmasındaözmənfinəticələrini
göstərməkdədir.Azərbaycanda
daəhaliarasındamüəyyənqida
mənşəlimineralların,vitaminvə
digərnutriyentlərinçatışmazlığı
səbəbindənmüxtəlifxəstəliklə
rinyaranmasıhallarıbaşverir.
Bubaxımdan,qidamənşəlixəstə
liklərinnəzərəçarpacaqdərəcədə
azaldılmasındatəsirlimüdaxilə
tədbirlərindənbirigündəlikisti
fadəolunanyeyintiməhsullarının
zənginləşdirilməsidir.Qidaməh
sullarınınzənginləşdirilməsiqida
dəyərininyüksəldilməsivənutri
yent(vitamin,mineral,zülal,yağ,
karbohidratlar)çatışmazlığınaqarşı
profilaktikməqsədləməhsullara
müəyyənxüsusiyyətlərinverilməsi
üçünonlardayetərincəolmayan,
yaxudemalprosesindəitirilmişbir
vəyadahaartıqinqridiyentlərin
əlavəolunmasıdır.Qanunlayihə
sindəqidaməhsullarınınhəmin
nutriyentlərləzənginləşdirilməsinə
dairyenimüddəalarnəzərdətu

tulmuşdur.Bumüddəalarıntətbiqi
əhaliarasındaəsasvitamin,mineral
vədigərnutriyentçatışmazlıqları
təhliledilərək,qidaməhsullarının
zənginləşdirilməsiyoluiləinsan
larınorqanizmindəbalansınbərpa
edilməsinəvəbirsıraxəstəliklərin
qarşısınınalınmasınatəkanve
rəcək.Məlumatüçünbildirimki,
mövcudqanunvericilikdəyalnız
duzunyodlazənginləşdirilməsi
nəzərdətutulmuşdur.Beləki,“Yod
çatışmazlığıxəstəliklərininkütlə
viprofilaktikasıməqsədiləduzun
yodlaşdırılmasıhaqqında”Azər
baycanRespublikasıQanununa
əsasən,qidavəyemüçünistifadə
olunanduzunyodlazənginləşdiril
məsihəyatakeçirilir.

-  Bi li rik ki, HACCP sis te mi bey-
nəl xalq təc rü bə də qi da təh-
lü kə siz li yi nin ida rə edil mə si 
üçün ən çox is ti fa də olu nan 
me xa nizm dir. Ye ni Qa nun 
la yi hə sin də öl kə miz də qi da 

sub yekt lə rin də HACCP sis te-
mi nin tət bi qi nə zər də tu tu lur 
və sis te min tət biq edil mə si 
üçün ke çid müd dət lər müəy-
yən edi lib. Qi da sub yekt-
lə ri nin bu sis te mə keç mə si 
qi da təh lü kə siz li yi nin tə min 
olun ma sı na han sı töh fə lər ve-
rə cək? 
İlknövbədəqeydedimki,

HACCP(TəhlükəninAnalizivə
KritikNəzarətNöqtələri)qidavə
yemməhsullarındatəhlükəamil
lərininmüəyyənedilməsi,qiy
mətləndirilməsivəonlaranəzarət
olunmasısistemidir.Sistembütün
mümküntəhlükəvərisklərinqiy
mətləndirilməsi,nəzarətəgötü
rülməsivəqidamənşəlixəstəlik
vəyazəhərlənməhallarıriskləri
niaradanqaldırmağıhədəfəyir.
Təhlükəlifaktorinsansağlamlığı
üçüntəhlükəmənbəyiolan,qidavə
yemməhsullarındayeralanbioloji,
kimyəvivəfizikiagentvəyaqida
məhsulununvəziyyətidir.Kritik

Qida təhlükəsizliyi sahəsində laboratoriya üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssis
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rınınmühümbirhissəsiniheyvan
mənşəliməhsullartuturvəbunu
nəzərəalaraqsözügedənsahəyə
nəzarətingücləndirilməsininvacib
liyidahaaydınhissolunur.Digər
tətbiqsahələrinəgəlincə,Qanunda
qidavəyemməhsullarınınistehsalı
vəemalızamanıonlarıntəhlükə
sizliyinədairmütərəqqitələblərin
müəyyənedilməsi,bəzinövqida
məhsullarınındövlətqeydiyyatına
alınmasımexanizmlərininyaradıl
ması,qidaməhsullarınınizlənmə
sisteminintətbiqedilməsivəs.mə
sələlərdəözəksinitapır.

- Ye ni Qa nun da qi da zən ci ri 
bo yu nə za rət sis te mi nin qu-
rul ma sı plan laş dı rı lır. Bu nun 
əsas ma hiy yə ti və tət bi qi 
me xa nizm lə ri ba rə də nə de yə 
bi lər si niz? 
Uzunillərölkəmizdəqida

məhsullarıüzərindədövlətnəza
rətiyalnızyekunməhsulüzərində
qurulmuşdu.Qanunlayihəsiisə
busahədəköklüdəyişikliyəvə
yeniliyəimzaataraq,qidazənciri
yanaşmasınıönəçəkir.Buyanaş
ma“tarladansüfrəyədək”prinsipi
əsasındaqidaməhsullarınınilkin

istehsalı,emalı,qablaşdırılması,
saxlanması,daşınmasıvəistehlakı
mərhələlərindəbirbiriiləəlaqə
ləndirilmişfəaliyyətlərinicrasına
nəzarətolunmasınaimkanyaradır.
Buyenilikqidazəncirininbütün
mərhələlərindəprofilaktiktədbir
ləringörülməsinigündəməgətirir.
Reallaşannəzarətmexanizmlərinin
səmərəlitətbiqi,ocümlədənpre
ventivtədbirlərqidazəncirininson
mərhələsindərastgəlinəbiləcək
riskləriqabaqlamaqlayanaşı,qida
təhlükəsizliyininetibarlıtəminatına
töhfəvermişolacaq.Məsələonda
dırki,qidaməhsulununistehsa
lındaistifadəolunanheyvanların
ətindəvəyasüdündəolanzoonoz
xəstəliklər,steroidlər,antibiotik
qalıqlarıvəbitkilərdəolantoksiki
maddələr,ağırmetallar,pestisid
lərinqalıqmiqdarlarıemalprose
sindənsonradayekunqidaməh
sulundamövcudolabilir.Buda
istehlakzamanıinsanlardabirsıra
xəstəliklərinbaşverməsinəsəbəb
olur.Bununqarşısınınalınması
üçünqidazəncirininbütünmərhə
lələriüzrətələblərmüəyyənləşdir
məkləyekunməhsuluntəhlükə
sizliyinənailolmağaimkanverən

hüquqibazayaradılmalıidi.Məhz
qidazənciriboyunəzarətintətbiqi
bucağırışlaracavabverənunikal
birsistemdirki,onunsayəsindədə
istehlakatəhlükəlivəyararsızqida
məhsullarınıntəqdimedilməsiqey
rimümkünolmaqla,beləməhsul
larındərhalaşkarlanmasınaşərait
yaranacaq.

-  Qa nun da kı ye ni lik lər dən 
bi ri də Qi da Təh lü kə siz li yi 
Re yest ri nin ya ra dıl ma sı dır. 
Bu re yest rə han sı mə lu mat-
lar əla və olu na caq və onun 
is teh lak çı la ra və sa hib kar la ra 
nə ki mi fay da la rı ola caq? 
Yeniyanaşmalardanbiridə

qidavəyemməhsullarınıntəhlü
kəsizliyinintəminedilməsiüçün
həminməhsullarıntəhlükəlihesab
edilməsinəəsasverənhalların
Reyestrininyaradılmasıdır.Bu
hallarınaşkaredilməsizamanıhə
minməhsullarınilkinvəümumi
istehsalı,emalıvədövriyyəsinin
qadağanedilməsinəzərdətutu
lub.Reyestrbütünictimaiyyət,o
cümlədənistehlakçıvəsahibkarlar
üçünaçıqolacaq.Eynizamanda
ictimaiməlumatlılıqsəviyyəsinin

artırılması,maarifəndirməningüc
ləndirilməsinəxidmətedənreyestr
təhlükəliməhsulvəhəminməhsul
larıntəhlükəliliyinəsəbəbolanhal
larbarədəətrafıməlumatalmağa,
istehlakçıhüquqlarınınmüdafiəsi
nəimkanyaradacaq.

-  Qa nun la yi hə sin də ak tual 
mə sə lə lər dən bi ri də qi da 
məh sul la rı nın zən gin ləş di-
ril mə si dir. Bu nə yi nə zər də 
tu tur və be lə qi da məh sul-
la rı nın təh lü kə siz li yi nə dair 
tə ləb lər nə dir? 
Bugünbeynəlxalqsəviyyədə

aparılanaraşdırmalar,ocümlədən
UNICEFinmikroelementlərüzrə
Təşəbbüsqrupununəldəetdiyi
nəticələrgöstərirki,qidalardavi
taminvəminerallarınçatışmazlığı
dünyaəhalisininüçdəbirhissəsinin
sağlamlığınaciddizərərvurur.Bu
problemdənqaynaqlananxəstə
liklərgələcəknəsillərinsağlamlığı,
insangenofondununqorunma
sı,iqtisadiməhsuldarlığıntəmin
olunmasındaözmənfinəticələrini
göstərməkdədir.Azərbaycanda
daəhaliarasındamüəyyənqida
mənşəlimineralların,vitaminvə
digərnutriyentlərinçatışmazlığı
səbəbindənmüxtəlifxəstəliklə
rinyaranmasıhallarıbaşverir.
Bubaxımdan,qidamənşəlixəstə
liklərinnəzərəçarpacaqdərəcədə
azaldılmasındatəsirlimüdaxilə
tədbirlərindənbirigündəlikisti
fadəolunanyeyintiməhsullarının
zənginləşdirilməsidir.Qidaməh
sullarınınzənginləşdirilməsiqida
dəyərininyüksəldilməsivənutri
yent(vitamin,mineral,zülal,yağ,
karbohidratlar)çatışmazlığınaqarşı
profilaktikməqsədləməhsullara
müəyyənxüsusiyyətlərinverilməsi
üçünonlardayetərincəolmayan,
yaxudemalprosesindəitirilmişbir
vəyadahaartıqinqridiyentlərin
əlavəolunmasıdır.Qanunlayihə
sindəqidaməhsullarınınhəmin
nutriyentlərləzənginləşdirilməsinə
dairyenimüddəalarnəzərdətu

tulmuşdur.Bumüddəalarıntətbiqi
əhaliarasındaəsasvitamin,mineral
vədigərnutriyentçatışmazlıqları
təhliledilərək,qidaməhsullarının
zənginləşdirilməsiyoluiləinsan
larınorqanizmindəbalansınbərpa
edilməsinəvəbirsıraxəstəliklərin
qarşısınınalınmasınatəkanve
rəcək.Məlumatüçünbildirimki,
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çatışmazlığıxəstəliklərininkütlə
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baycanRespublikasıQanununa
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-  Bi li rik ki, HACCP sis te mi bey-
nəl xalq təc rü bə də qi da təh-
lü kə siz li yi nin ida rə edil mə si 
üçün ən çox is ti fa də olu nan 
me xa nizm dir. Ye ni Qa nun 
la yi hə sin də öl kə miz də qi da 

sub yekt lə rin də HACCP sis te-
mi nin tət bi qi nə zər də tu tu lur 
və sis te min tət biq edil mə si 
üçün ke çid müd dət lər müəy-
yən edi lib. Qi da sub yekt-
lə ri nin bu sis te mə keç mə si 
qi da təh lü kə siz li yi nin tə min 
olun ma sı na han sı töh fə lər ve-
rə cək? 
İlknövbədəqeydedimki,

HACCP(TəhlükəninAnalizivə
KritikNəzarətNöqtələri)qidavə
yemməhsullarındatəhlükəamil
lərininmüəyyənedilməsi,qiy
mətləndirilməsivəonlaranəzarət
olunmasısistemidir.Sistembütün
mümküntəhlükəvərisklərinqiy
mətləndirilməsi,nəzarətəgötü
rülməsivəqidamənşəlixəstəlik
vəyazəhərlənməhallarıriskləri
niaradanqaldırmağıhədəfəyir.
Təhlükəlifaktorinsansağlamlığı
üçüntəhlükəmənbəyiolan,qidavə
yemməhsullarındayeralanbioloji,
kimyəvivəfizikiagentvəyaqida
məhsulununvəziyyətidir.Kritik

Qida təhlükəsizliyi sahəsində laboratoriya üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssis
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nəzarətnöqtəsiisətəhlükəlifakto
runqarşısınıalmaq,aradangötür
məkvəonuməqbulhəddəsalmaq
üçünnəzarətinzəruriolduğu
istehsalzəncirininmərhələsidir.Bu
nəzarətmexanizmiqidazəncirinin
bütünmərhələləriniəhatəetmək
ləvahidsistemhalındafəaliyyət
göstərir.Qidatəhlükəsizliyinin
təminedilməsininənsəmərəlivə
etibarlıtəminatıistehlakbazarında
hazırməhsulanəzarətetməkdeyil,
qidaməhsullarıistehsalzəncirinin
bütünmərhələlərindəbeləbirqida
təhlükəsizliyininidarəedilməsime
xanizmininyaradılmasıvətətbiqini
zəruriedir.Bubaxımdan,ölkəmiz
dədəqidavəyemməhsullarının
istehsalıvəemalıiləməşğulolan
qidasubyektləriHACCPprinsiplə
rinəəsaslananprosedurlarıtətbiq
etməlivəbuprinsiplərəəsaslanan
qidatəhlükəsizliyinənəzarətsiste
minəmalikolmalıdır.Eynizaman
daQanunlayihəsindəsistemin
tətbiqedilməsiüçünkeçidmüd
dətlərimüəyyənedilmişdir.Belə

ki,HACCPsistemlərinintətbiqinin
məcburiliyi“Sahibkarlıqfəaliyyəti
haqqında”AzərbaycanRespubli
kasınınQanununaəsasən,iriqida
sahibkarlığısubyektlərindəhəmin
Qanundərcolunduğugündəniki
il,ortavəkiçikqidasahibkarlığı
subyektlərindəisədördilsonra
üçüntəsbitedilmişdir.

- Qa nun la yi hə sin də id xal olu-
nan qi da və yem məh sul la rı-
na, elə cə də qi da məh sul la rı 
ilə tə mas da olan ma te rial və 
mə mu lat la ra döv lət nə za rə-
ti ilə bağ lı ye ni ya naş ma nın 
tət bi qi nə zər də tu tu lub. Bu 
pro ses özün də nə yi əks et di-
rir və təc rü bə də ne cə tət biq 
edi lə cək? 
Qanunlayihəsindəidxalolu

nanadıçəkilənməhsullaradaha
sistemlivəsəmərəlidövlətnəza
rətsistemininyaradılmasınəzər
dətutulub.Budanəticədəidxal
olunanhəminməhsullarındövlət
nəzarətindənkənarqalmasının

qarşısınıalacaq.Qanunlayihəsin
dəAzərbaycanRespublikasının
gömrükərazisinəidxalolunmuş
qidavəyemməhsullarına,habelə
qidaməhsullarıilətəmasdaolan
materialvəməmulatlaranəzarət
tədbirlərininsənəd,eynilikvəfiziki
nəzarətolmaqla,üçistiqamətdə
həyatakeçirilməsinəzərdətutulur.
Sözügedənnəzarətformalarırisklə
rinqiymətləndirilməsinəticələrin
dənvəməhsulunrisksəviyyəsin
dənasılıolaraqmüəyyənediləcək.
Sənədnəzarəti,eyniliknəzarəti
vəfizikinəzarətgömrükrəsmi
ləşdirilməsininaparıldığıgömrük
sahəsindəyerləşənqidatəhlükəsiz
liyinəzarətiməntəqələrindəvəya
idxalatçılarınməhsullarınınsaxlanc
yerlərindəhəyatakeçiriləcəkvəqi
datəhlükəsizliyisahəsindətələblə
rəcavabverdikdə,idxalsağlamlıq
aktıveriləcək.İndikimərhələdəisə
busahədənəzarəttədbirləriyalnız
idxalatçılarınsaxlancyerlərindəhə
yatakeçirilir.Qanunqəbuledildik
dənsonragömrükrəsmiləşdirilmə

sininaparıldığıgömrüksahəsində
qidatəhlükəsizliyiməntəqələrinin
yaradılmasıtəminediləcək.

- Ye ni Qa nun da nə zər də tu tu-
lan qi da məh sul la rı nın iz lən-
mə sis te mi nin tət bi qi sa hib-

kar lıq sub yekt lə ri qar şı sın da 
nə ki mi öh də lik lər ya ra dır? 
Qidaməhsullarınınizlənmə

sistemiistehlakçıyaistehlakolunan
məhsulhaqqındaəndolğuninfor
masiyanınötürülməsinəxidmət
edəcək.İzlənilmədəəsasməqsəd
istehlakçılarınqidaməhsulubarədə
“tarladansüfrəyədək”prinsipinə
uyğunolaraq,bütünmərhələlərdə
maarifəndirilməsivəqidaməhsul
larıbarədədəqiqvəətrafıməlumat
əldəetməkimkanınıntəminedil
məsidir.Həmçininprosedurməh
sullarınizlənməsinəimkanverən
məlumatsistemlərininmövcudlu
ğuəsasındaqanunsuzticarətinvə
saxtalaşdırılmahallarınınqarşısının
alınmasına,məhsullarıntədarükü
zamanışəfafığıntəminedilməsi
nəyönəlib.Məhsullarınizlənilməsi
sistemiformalaşdırıldıqdansonra
AzərbaycanRespublikasınınticarət
tərəfdaşıolduğuölkələrineynisis

temləriarasındabağlanmışmüqa
vilələr(memorandumlar)əsasında
inteqrasiyanınhəyatakeçirilməsi
dətəminediləbilər.Öhdəliklərə
gəlincə,indiyəqədərhəmistehlak
çı,həmdəsahibkarlardabeləbir
yanaşmaformalaşmışdıki,qida

təhlükəsizliyinintəmin
edilməsigenişnəzarəthə
yatakeçirməkləmüvafiq
dövlətorqanlarınınüzərinə
düşür.Buisəistehlakçılar
tərəfindənlazımiictimai
nəzarətinhəyatakeçirilmə
məsinə,sahibkarlardamə
suliyyəthissininazalma
sınavəonlarınmütəmadi
olaraqdövlətnəzarəti
tədbirlərindənyayınmağa
çalışmasınagətiribçıxarır
dı.Ancaqmüasiryanaş
malaragörəbusistemdə
qidatəhlükəsizliyininəsas
təminatçısısahibkarlardır
vəistehlakçılarınictimainəzarə
tionlarınəsasçəkindiriciamilinə
çevrilməlidir.Dövlətnəzarətorqanı
isəbuprosesdəəsasəntənzimləyi
cifunksiyasınıyerinəyetirməlidir.
Məhzbusəbəbdənsahibkarların
daxilinəzarətsistemininformalaş

masıyoluiləkənardövlətnəzarə
tinindahaçoxtənzimləyicirolda
çıxışetməsinəimkanverənhüquqi
bazayaehtiyacvar.Bundanəla
və,qidasahəsindəonminlərlə
subyektinfəaliyyətgöstərməsivə
qidaməhsulununqidazəncirinin

istənilənmərhələsində,ocümlədən
istehlakprosesindətəhlükəriskiilə
qarşılaşmasıbusahədəriskəsaslı
yanaşmanıntətbiqedilməsinivə
resurslarındahaçoxyüksəkriskli
məhsullarayönləndirilməsinizəru
riedir.

Ölkədəheyvansağlamlığınınvətəhlükəsizhey
vanmənşəliqidaməhsullarıistehsalınıntəmin
olunmasıməqsədiləzəruriməlumatlarınelektron
məlumatbazasındatoplanmasıdavametdiri
lir.AzərbaycanRespublikasıQidaTəhlükəsizliyi
Agentliyinin(AQTA)təşkilatçılığı,DünyaBankının
dəstəyiiləaparılanheyvanlarınidentifikasiyası
vəqeydiyyatıprosesiBakı,Sumqayıtşəhərlərivə
Abşeronrayonunuəhatəedib.2021ciil15de
kabr2022ciil18marttarixlərindəsözügedən
ərazilərinailəkəndlivəfermertəsərrüfatlarında
34313saydairibuynuzluheyvanidentikləşdirilə
rək,həmtəsərrüfat,həmdəheyvanlarhaqqında
məlumatlarelektronsistemədaxiledilib.



62  |  MİLLİ MƏCLİS   MART-APREL, 2022    MART-APREL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  63

STRATEGIYA STRATEGIYA

nəzarətnöqtəsiisətəhlükəlifakto
runqarşısınıalmaq,aradangötür
məkvəonuməqbulhəddəsalmaq
üçünnəzarətinzəruriolduğu
istehsalzəncirininmərhələsidir.Bu
nəzarətmexanizmiqidazəncirinin
bütünmərhələləriniəhatəetmək
ləvahidsistemhalındafəaliyyət
göstərir.Qidatəhlükəsizliyinin
təminedilməsininənsəmərəlivə
etibarlıtəminatıistehlakbazarında
hazırməhsulanəzarətetməkdeyil,
qidaməhsullarıistehsalzəncirinin
bütünmərhələlərindəbeləbirqida
təhlükəsizliyininidarəedilməsime
xanizmininyaradılmasıvətətbiqini
zəruriedir.Bubaxımdan,ölkəmiz
dədəqidavəyemməhsullarının
istehsalıvəemalıiləməşğulolan
qidasubyektləriHACCPprinsiplə
rinəəsaslananprosedurlarıtətbiq
etməlivəbuprinsiplərəəsaslanan
qidatəhlükəsizliyinənəzarətsiste
minəmalikolmalıdır.Eynizaman
daQanunlayihəsindəsistemin
tətbiqedilməsiüçünkeçidmüd
dətlərimüəyyənedilmişdir.Belə

ki,HACCPsistemlərinintətbiqinin
məcburiliyi“Sahibkarlıqfəaliyyəti
haqqında”AzərbaycanRespubli
kasınınQanununaəsasən,iriqida
sahibkarlığısubyektlərindəhəmin
Qanundərcolunduğugündəniki
il,ortavəkiçikqidasahibkarlığı
subyektlərindəisədördilsonra
üçüntəsbitedilmişdir.

- Qa nun la yi hə sin də id xal olu-
nan qi da və yem məh sul la rı-
na, elə cə də qi da məh sul la rı 
ilə tə mas da olan ma te rial və 
mə mu lat la ra döv lət nə za rə-
ti ilə bağ lı ye ni ya naş ma nın 
tət bi qi nə zər də tu tu lub. Bu 
pro ses özün də nə yi əks et di-
rir və təc rü bə də ne cə tət biq 
edi lə cək? 
Qanunlayihəsindəidxalolu

nanadıçəkilənməhsullaradaha
sistemlivəsəmərəlidövlətnəza
rətsistemininyaradılmasınəzər
dətutulub.Budanəticədəidxal
olunanhəminməhsullarındövlət
nəzarətindənkənarqalmasının

qarşısınıalacaq.Qanunlayihəsin
dəAzərbaycanRespublikasının
gömrükərazisinəidxalolunmuş
qidavəyemməhsullarına,habelə
qidaməhsullarıilətəmasdaolan
materialvəməmulatlaranəzarət
tədbirlərininsənəd,eynilikvəfiziki
nəzarətolmaqla,üçistiqamətdə
həyatakeçirilməsinəzərdətutulur.
Sözügedənnəzarətformalarırisklə
rinqiymətləndirilməsinəticələrin
dənvəməhsulunrisksəviyyəsin
dənasılıolaraqmüəyyənediləcək.
Sənədnəzarəti,eyniliknəzarəti
vəfizikinəzarətgömrükrəsmi
ləşdirilməsininaparıldığıgömrük
sahəsindəyerləşənqidatəhlükəsiz
liyinəzarətiməntəqələrindəvəya
idxalatçılarınməhsullarınınsaxlanc
yerlərindəhəyatakeçiriləcəkvəqi
datəhlükəsizliyisahəsindətələblə
rəcavabverdikdə,idxalsağlamlıq
aktıveriləcək.İndikimərhələdəisə
busahədənəzarəttədbirləriyalnız
idxalatçılarınsaxlancyerlərindəhə
yatakeçirilir.Qanunqəbuledildik
dənsonragömrükrəsmiləşdirilmə

sininaparıldığıgömrüksahəsində
qidatəhlükəsizliyiməntəqələrinin
yaradılmasıtəminediləcək.

- Ye ni Qa nun da nə zər də tu tu-
lan qi da məh sul la rı nın iz lən-
mə sis te mi nin tət bi qi sa hib-

kar lıq sub yekt lə ri qar şı sın da 
nə ki mi öh də lik lər ya ra dır? 
Qidaməhsullarınınizlənmə

sistemiistehlakçıyaistehlakolunan
məhsulhaqqındaəndolğuninfor
masiyanınötürülməsinəxidmət
edəcək.İzlənilmədəəsasməqsəd
istehlakçılarınqidaməhsulubarədə
“tarladansüfrəyədək”prinsipinə
uyğunolaraq,bütünmərhələlərdə
maarifəndirilməsivəqidaməhsul
larıbarədədəqiqvəətrafıməlumat
əldəetməkimkanınıntəminedil
məsidir.Həmçininprosedurməh
sullarınizlənməsinəimkanverən
məlumatsistemlərininmövcudlu
ğuəsasındaqanunsuzticarətinvə
saxtalaşdırılmahallarınınqarşısının
alınmasına,məhsullarıntədarükü
zamanışəfafığıntəminedilməsi
nəyönəlib.Məhsullarınizlənilməsi
sistemiformalaşdırıldıqdansonra
AzərbaycanRespublikasınınticarət
tərəfdaşıolduğuölkələrineynisis

temləriarasındabağlanmışmüqa
vilələr(memorandumlar)əsasında
inteqrasiyanınhəyatakeçirilməsi
dətəminediləbilər.Öhdəliklərə
gəlincə,indiyəqədərhəmistehlak
çı,həmdəsahibkarlardabeləbir
yanaşmaformalaşmışdıki,qida

təhlükəsizliyinintəmin
edilməsigenişnəzarəthə
yatakeçirməkləmüvafiq
dövlətorqanlarınınüzərinə
düşür.Buisəistehlakçılar
tərəfindənlazımiictimai
nəzarətinhəyatakeçirilmə
məsinə,sahibkarlardamə
suliyyəthissininazalma
sınavəonlarınmütəmadi
olaraqdövlətnəzarəti
tədbirlərindənyayınmağa
çalışmasınagətiribçıxarır
dı.Ancaqmüasiryanaş
malaragörəbusistemdə
qidatəhlükəsizliyininəsas
təminatçısısahibkarlardır
vəistehlakçılarınictimainəzarə
tionlarınəsasçəkindiriciamilinə
çevrilməlidir.Dövlətnəzarətorqanı
isəbuprosesdəəsasəntənzimləyi
cifunksiyasınıyerinəyetirməlidir.
Məhzbusəbəbdənsahibkarların
daxilinəzarətsistemininformalaş

masıyoluiləkənardövlətnəzarə
tinindahaçoxtənzimləyicirolda
çıxışetməsinəimkanverənhüquqi
bazayaehtiyacvar.Bundanəla
və,qidasahəsindəonminlərlə
subyektinfəaliyyətgöstərməsivə
qidaməhsulununqidazəncirinin

istənilənmərhələsində,ocümlədən
istehlakprosesindətəhlükəriskiilə
qarşılaşmasıbusahədəriskəsaslı
yanaşmanıntətbiqedilməsinivə
resurslarındahaçoxyüksəkriskli
məhsullarayönləndirilməsinizəru
riedir.

Ölkədəheyvansağlamlığınınvətəhlükəsizhey
vanmənşəliqidaməhsullarıistehsalınıntəmin
olunmasıməqsədiləzəruriməlumatlarınelektron
məlumatbazasındatoplanmasıdavametdiri
lir.AzərbaycanRespublikasıQidaTəhlükəsizliyi
Agentliyinin(AQTA)təşkilatçılığı,DünyaBankının
dəstəyiiləaparılanheyvanlarınidentifikasiyası
vəqeydiyyatıprosesiBakı,Sumqayıtşəhərlərivə
Abşeronrayonunuəhatəedib.2021ciil15de
kabr2022ciil18marttarixlərindəsözügedən
ərazilərinailəkəndlivəfermertəsərrüfatlarında
34313saydairibuynuzluheyvanidentikləşdirilə
rək,həmtəsərrüfat,həmdəheyvanlarhaqqında
məlumatlarelektronsistemədaxiledilib.
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Ailəözüözlüyündəmürəkkəb
anlayışdırvəonunçoxtərəfifunksi
yalarımövcuddur.Bufunksiyalarbir
tərəfdənailəcəmiyyət,digərtərəf
dənailəşəxsiyyətqarşılıqlıtəsirlər
sisteminiəksetdirir.Ailəəxlaqivəir
sikeyfiyyətlərinuşaqlaraköçürüldü
yüəhəmiyyətlibirmüəssisə,fərdin
ilktəhsilvətərbiyəsinialdığıtəşkilat,
şəxsiyyətinvəxarakterinformalaşdı
ğıbaşlanğıcmühitdir.Bubaxımdan
dövlətinözvətəndaşınaolanmünasi
bətininəsastərkibhissəsiailəyəolan
yanaşmadır.Cəmiyyətdəkiqarşılıqlı
münasibətlərdəolduğukimi,ailədə
dəhərbirinsanözünəməxsusstatu
sa,qaydaqanuna,əlaqəvəprinsiplə
rəriayətetməlidir.
VaxtıiləÜmummilliliderHeydər

Əliyevailənincəmiyyətdəkirolunu
xüsusiolaraqbeləqeydedirdi:“Ailə
dəyərləri,ailəənənələri,millimənə
vidəyərlərimizəsədaqət,uşaqların
müasirsəviyyədətərbiyəsimühüm
əhəmiyyətkəsbedir”.Hərbirailə
üzvüöhdəsinədüşənfunksiyalarıye
rinəyetirməli,ailəüzvlərinəhörmət
vəqayğıgöstərməli,ailəninsevin

cinivəkədərinibirgəyaşamalı,bu
sahədəmövcudolanümumiənənə
vəqaydalarasadiqolmalıdır.Ailə
İnstitutununmöhkəmliyicəmiyyə
tinvədövlətingüclənməsinə,inkişaf
etməsinəzəminyaradır.UluÖndər
HeydərƏliyevintəşəbbüsüvədəs
təyiiləailəninmöhkəmləndirilməsi,
qadınvəuşaqhüquqlarınınmüda
fiəsisahəsindəAzərbaycanmühüm
beynəlxalqKonvensiyalaraqoşulmuş
vərespublikamızdamüvafiqqanun
larqəbuledilmişdir.
Müstəqildövlətimizinalisə

nədininKonstitusiyanınmüəllifi
olanHeydərƏliyevburadaailənin
mahiyyətini,ailəüzvlərininvəzifə
vəhüquqlarınıdaxüsusimaddələrlə
müəyyənetmişdir.AzərbaycanRes
publikasıKonstitusiyasının“Dövlətin
əsasları”adlıIIfəsil,“Ailə,uşaqlar
vədövlət”17cimaddəsindədeyi
lir:“Cəmiyyətinəsasözəyikimiailə
dövlətinxüsusihimayəsindədir”.
Həmçinin,“Əsasinsanvəvətən
daşhüquqlarıvəazadlıqlarıfəslinin
34cü“Nikahhüququ”maddəsində
qeydolunurki,“Hərkəsinqanunla
nəzərdətutulmuşyaşaçatdıqdaailə
qurmaqhüququvardır.Nikahkönül
lürazılıqəsasındabağlanılır.Heçkəs
zorlaevləndirilə(ərəverilə)bilməz.
Nikahvəailədövlətinhimayəsində
dir.Analıq,atalıq,uşaqlıqqanunla
mühafizəedilir.Dövlətçoxuşaqlı
ailələrəyardımgöstərir.Əriləar
vadınhüquqlarıbərabərdir.Uşaq
laraqayğıgöstərmək,onlarıtərbiyə
etməkvalideynlərinhəmhüququ,
həmdəborcudur.Valideynlərəhör
mətetmək,onlarınqayğısınaqalmaq
uşaqlarınborcudur.18yaşınaçatmış
əməkqabiliyyətliuşaqlarəməkqabi
liyyətiolmayanvalideynlərinisaxla
mağaborcludurlar”.Bumaddələrin
hərbiriailəinstitutununvacibkom
ponentləridirvəözündəhüquqiəsas

layanaşı,millimənəviyyatımızın,ailə
dəyərlərimizinmühümxüsusiyyətlə
riniəksetdirir.
22ilbundanəvvəl,2000ciildə

AzərbaycanRespublikasınınAilə
Məcəlləsiqəbulolunmuşdur.Bu
məcəlləAzərbaycanRespublikası
Konstitusiyasındanəzərdətutulan
əsasinsanvəvətəndaşhüquqlarına
vəazadlıqlarınauyğunolaraqailə
münasibətlərininyaranmasınınvə
möhkəmlənməsinin,onlaraxitam
verilməsininprinsiplərini,ailəmü
nasibətlərininiştirakçılarınınhüquq
vəvəzifələrini,dövlətorqanlarının
busahədəvəzifələrini,habeləvə
təndaşlıqvəziyyətiaktlarınındövlət
qeydiyyatıqaydalarınıtənzimləyən
normalarımüəyyənedir.Zamanla
AiləMəcəlləsinəediləndəyişiklik
əsasındaqızlarvəoğlanlarüçünni
kahyaşı18əqaldırılmışdır.Azərbay
canRespublikasıCinayətMəcəlləsin
dəyetkinlikyaşınaçatmayanqızları
nikahadaxilolmağaməcburetməyə
görəxüsusimaddəiləməsuliyyət
müəyyənedilmişdir.Nikahbağlayan
tərəfərinnikahdanəvvəlməcburi
tibbimüayinədənkeçməsiiləbağlı
AiləMəcəlləsinəediləndəyişiklikisə
həmailələrimizin,həmdəgələcək
nəsillərinsağlamlığınaxidmətedir.
Bununlayanaşıövladlığagötürmə,
qəyyumluqlabağlıbirsıraəlavəvə
dəyişikliklərolunmuşdur.Budəyi
şiklikləbağlıdigərhüquqinormativ
aktlardauyğunlaşdırmalaraparılmış
dır.AzərbaycanhəmMDBməkanın
da,həmdəbirçoxAvropaölkələrin
dənəvvəlgender(kişivəqadınların)
bərabərliyinintəminatlarıhaqqında”
və“Məişətzorakılığınınqarşısının
alınmasıhaqqında”Qanunqəbul
etmişdir.Lakinbununlayanaşı,yeni
reallıqvəçağırışlarhəminsənədlə
rindavamlıolaraqtəkmilləşdirilməsi
zərurətiniyaradır.Eynizamanda,bir

çoxməsələlər,ocümlədən,nikahla
rınazalması,boşanmalarınartması,
ailədaxilimünasibətlərindüzgün
tənzimlənməməsi,valideynövlad
ünsiyyətindəyaranmışproblemlər,
ailəməişətzəminindəbaşverənzo
rakılıqlar,genderəsaslızorakılıqlar,
zərərlivərdişlər,İKTnintəsirivə
digərməsələlərbirdahagöstərirki,
zamanınyaratdığıtələblər,dünyada
gedənproseslərvəçağırışlar,yenədə
qanunvericiliyinəzərdənkeçirmək
zərurətiniyaradır.
2015ciildəMilliMəclisinAilə,

qadınvəuşaqməsələlərikomitəsiya
radıldı.Komitəailəmünasibətləri,o
cümlədənhimayəçilikvəqəyyumluq,
qadınvəuşaqhüquqlarınınmüda

fiəsivəhəyatakeçirilməsi,gender(ki
şivəqadınların)bərabərliyinintəmin
edilməsi,məişətzorakılığıiləbağlı
qanunlayihələrinihazırlayırvəya
təqdimolunmuşqanunlayihələrinə
dairrəyverir.AzərbaycanRespubli
kasıMilliMəclisininvəyaparlament
sədrinintapşırığıiləqanunvəqərar
layihələrindəailə,qadınvəuşaq
məsələlərinədairrəyverir.Davamlı
olaraqailə,qadınvəuşaqproblemləri
istiqamətindəaktualmövzularlabağ
lıdinləmələrvəkonfranslarkeçirir,
mövcudqanunvericilikbazasınında
hadatəkmilləşdirilməsivəgücləndi
rilməsisahəsindətəhlilləraparır,tək
lifərhazırlayır.Ötənmüddətərzində
“Ailəninsosialpsixolojitəminatıvə
mövcudproblemlər”(pandemiyavə
postmüharibədövrü),“Gəncailələr
ləbağlımövcudvəziyyət:imkanvə

çətinliklər”,“Gender(kişivəqadınla
rın)bərabərliyinintəminatları”haq
qındaQanununicravəziyyəti,eləcə
də“AzərbaycanAiləStrategiyasının
formalaşmasıhüquqmüstəvisində”,
“Ailəqanunvericiliyi:ənənəvilikvə
müasirlik”mövzularındadinləmələr
keçirilmişdir.Qanunvericiliknöqte
yinəzərindənvəənyaxşıtəcrübələ
rinöyrənilməsivətətbiqolunması
baxımındanbirçoxölkələrinmodel
qanunlarınəzərdənkeçirilir,busə
nədlərinbizimailəinstitutumuza
uyğunluğuhərtərəfiöyrənilir.Ailə
institutununmöhkəmləndirilməsi
məqsədiiləqanunvericilikbazası
nındahadagüclənməsiiləyanaşı,
mövcudqanunlarındüzgündərk

edilməsisahəsindəardıcılvəsistemli
maarifəndiriciişlərinaparılmasıçox
vacibdir.Bugünölkərəhbərliyinin
balanslı,güclüiqtisadidəstəyinəti
cəsindəAzərbaycandaailələrimizin
harmonikinkişafıüçünrealimkanlar
yaradılmışdır.PrezidentİlhamƏli
yevtərəfindənailəinstitutununmöh
kəmləndirilməsi,onunsosialrifahı
nınyaxşılaşdırılması,ailəüzvlərinin
hüquqlarınınmüdafiəsisahəsində
çoxmühümqanunlarqəbuledilmiş,
dövlətproqramlarıvədigərhüquqi
sənədlərtəsdiqolunmuşdur.Eyni
zamanda,RespublikanınBirincivit
seprezidenti,HeydərƏliyevFondu
nunprezidentiMehribanƏliyevahər
zamanqadınlarıncəmiyyətdəlayiqli
iştiraketməsinəxüsusidəstəkverir.
Ailədəböyüyəninsan,birşəxsiy

yətkimi,birvətəndaşkimiözailə

sinin,Vətəninin,dövlətininxoşvə
firavangələcəyinətöhfəverməlidir.
Ailənəqədərgüclüdürsə,cəmiyyət
dəbiroqədərmöhkəmvətoxunul
mazolur.Bizgüclüailədeyəndə,ey
nizamanda,ailədəuşaqlaraverilən
tərbiyəninəzərəalmalıyıq.44günlük
Vətənmüharibəsindədöyüşən,öz
torpağınıqoruyan,kəndvəşəhər
lər,hətabirqarıştorpaqüçünşəhid
olangənclərimizəslvətənpərvərlik
ruhundaböyümüşdülər.Onlarınbir
çoxuatalarını,doğmalarınıBirinci
Qarabağmüharibəsindəitirmişdilər.
Qarabağıheçvaxtgörməyən,lakin
şəhidolanVətəninə,xalqınavəailə
sinəgörəbumüqəddəsmübarizəyə
qalxangənclər30illikyurdtorpaq

həsrətimizə,mənfurerməniişğalına
sonqoydu,bütünşəhidlərinruhunu
şadetdilər.CənabİlhamƏliyevdə
fələrləçıxışlarındabildiribki,müasir
müstəqilAzərbaycandövlətimilli
mənəvidəyərlərüzərindəqurulub.
Bizbudəyərləriqoruyubsaxladıqca,
dövlətimizdahadaqüdrətliolacaq,
xalqımızdaəbədiazad,müstəqil
xalqkimiyaşayacaq.Birbirinəhör
mət,böyüklərəehtiram,kiçiklərə
qayğı,qadınadiqqət,bərabərlik,və
tənpərvərlik,mehribançılıq,bunlar
hamısıbizimmədəniyyətimizinəsas
dayaqlarıdır.Bizimailədəyərləri
mizdir.
Bubaxımdanailədərollarındüz

günbölüşdürülməsi,millidəyərlərə
sadiqlik,dövlətləbərabərcəmiyyətin
buməsələyədiqqətiçoxböyükəhə
miyyətkəsbedir.

Ailə qanunvericiliyi - 22 il

Hicran Hüseynova
MilliMəclisinAilə,qadınvə
uşaqməsələlərikomitəsininsədri
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Ailəözüözlüyündəmürəkkəb
anlayışdırvəonunçoxtərəfifunksi
yalarımövcuddur.Bufunksiyalarbir
tərəfdənailəcəmiyyət,digərtərəf
dənailəşəxsiyyətqarşılıqlıtəsirlər
sisteminiəksetdirir.Ailəəxlaqivəir
sikeyfiyyətlərinuşaqlaraköçürüldü
yüəhəmiyyətlibirmüəssisə,fərdin
ilktəhsilvətərbiyəsinialdığıtəşkilat,
şəxsiyyətinvəxarakterinformalaşdı
ğıbaşlanğıcmühitdir.Bubaxımdan
dövlətinözvətəndaşınaolanmünasi
bətininəsastərkibhissəsiailəyəolan
yanaşmadır.Cəmiyyətdəkiqarşılıqlı
münasibətlərdəolduğukimi,ailədə
dəhərbirinsanözünəməxsusstatu
sa,qaydaqanuna,əlaqəvəprinsiplə
rəriayətetməlidir.
VaxtıiləÜmummilliliderHeydər

Əliyevailənincəmiyyətdəkirolunu
xüsusiolaraqbeləqeydedirdi:“Ailə
dəyərləri,ailəənənələri,millimənə
vidəyərlərimizəsədaqət,uşaqların
müasirsəviyyədətərbiyəsimühüm
əhəmiyyətkəsbedir”.Hərbirailə
üzvüöhdəsinədüşənfunksiyalarıye
rinəyetirməli,ailəüzvlərinəhörmət
vəqayğıgöstərməli,ailəninsevin

cinivəkədərinibirgəyaşamalı,bu
sahədəmövcudolanümumiənənə
vəqaydalarasadiqolmalıdır.Ailə
İnstitutununmöhkəmliyicəmiyyə
tinvədövlətingüclənməsinə,inkişaf
etməsinəzəminyaradır.UluÖndər
HeydərƏliyevintəşəbbüsüvədəs
təyiiləailəninmöhkəmləndirilməsi,
qadınvəuşaqhüquqlarınınmüda
fiəsisahəsindəAzərbaycanmühüm
beynəlxalqKonvensiyalaraqoşulmuş
vərespublikamızdamüvafiqqanun
larqəbuledilmişdir.
Müstəqildövlətimizinalisə

nədininKonstitusiyanınmüəllifi
olanHeydərƏliyevburadaailənin
mahiyyətini,ailəüzvlərininvəzifə
vəhüquqlarınıdaxüsusimaddələrlə
müəyyənetmişdir.AzərbaycanRes
publikasıKonstitusiyasının“Dövlətin
əsasları”adlıIIfəsil,“Ailə,uşaqlar
vədövlət”17cimaddəsindədeyi
lir:“Cəmiyyətinəsasözəyikimiailə
dövlətinxüsusihimayəsindədir”.
Həmçinin,“Əsasinsanvəvətən
daşhüquqlarıvəazadlıqlarıfəslinin
34cü“Nikahhüququ”maddəsində
qeydolunurki,“Hərkəsinqanunla
nəzərdətutulmuşyaşaçatdıqdaailə
qurmaqhüququvardır.Nikahkönül
lürazılıqəsasındabağlanılır.Heçkəs
zorlaevləndirilə(ərəverilə)bilməz.
Nikahvəailədövlətinhimayəsində
dir.Analıq,atalıq,uşaqlıqqanunla
mühafizəedilir.Dövlətçoxuşaqlı
ailələrəyardımgöstərir.Əriləar
vadınhüquqlarıbərabərdir.Uşaq
laraqayğıgöstərmək,onlarıtərbiyə
etməkvalideynlərinhəmhüququ,
həmdəborcudur.Valideynlərəhör
mətetmək,onlarınqayğısınaqalmaq
uşaqlarınborcudur.18yaşınaçatmış
əməkqabiliyyətliuşaqlarəməkqabi
liyyətiolmayanvalideynlərinisaxla
mağaborcludurlar”.Bumaddələrin
hərbiriailəinstitutununvacibkom
ponentləridirvəözündəhüquqiəsas

layanaşı,millimənəviyyatımızın,ailə
dəyərlərimizinmühümxüsusiyyətlə
riniəksetdirir.
22ilbundanəvvəl,2000ciildə

AzərbaycanRespublikasınınAilə
Məcəlləsiqəbulolunmuşdur.Bu
məcəlləAzərbaycanRespublikası
Konstitusiyasındanəzərdətutulan
əsasinsanvəvətəndaşhüquqlarına
vəazadlıqlarınauyğunolaraqailə
münasibətlərininyaranmasınınvə
möhkəmlənməsinin,onlaraxitam
verilməsininprinsiplərini,ailəmü
nasibətlərininiştirakçılarınınhüquq
vəvəzifələrini,dövlətorqanlarının
busahədəvəzifələrini,habeləvə
təndaşlıqvəziyyətiaktlarınındövlət
qeydiyyatıqaydalarınıtənzimləyən
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AiləMəcəlləsinəediləndəyişiklik
əsasındaqızlarvəoğlanlarüçünni
kahyaşı18əqaldırılmışdır.Azərbay
canRespublikasıCinayətMəcəlləsin
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qadınvəuşaqməsələlərikomitəsiya
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qındaQanununicravəziyyəti,eləcə
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qanunlarınəzərdənkeçirilir,busə
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məqsədiiləqanunvericilikbazası
nındahadagüclənməsiiləyanaşı,
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edilməsisahəsindəardıcılvəsistemli
maarifəndiriciişlərinaparılmasıçox
vacibdir.Bugünölkərəhbərliyinin
balanslı,güclüiqtisadidəstəyinəti
cəsindəAzərbaycandaailələrimizin
harmonikinkişafıüçünrealimkanlar
yaradılmışdır.PrezidentİlhamƏli
yevtərəfindənailəinstitutununmöh
kəmləndirilməsi,onunsosialrifahı
nınyaxşılaşdırılması,ailəüzvlərinin
hüquqlarınınmüdafiəsisahəsində
çoxmühümqanunlarqəbuledilmiş,
dövlətproqramlarıvədigərhüquqi
sənədlərtəsdiqolunmuşdur.Eyni
zamanda,RespublikanınBirincivit
seprezidenti,HeydərƏliyevFondu
nunprezidentiMehribanƏliyevahər
zamanqadınlarıncəmiyyətdəlayiqli
iştiraketməsinəxüsusidəstəkverir.
Ailədəböyüyəninsan,birşəxsiy

yətkimi,birvətəndaşkimiözailə

sinin,Vətəninin,dövlətininxoşvə
firavangələcəyinətöhfəverməlidir.
Ailənəqədərgüclüdürsə,cəmiyyət
dəbiroqədərmöhkəmvətoxunul
mazolur.Bizgüclüailədeyəndə,ey
nizamanda,ailədəuşaqlaraverilən
tərbiyəninəzərəalmalıyıq.44günlük
Vətənmüharibəsindədöyüşən,öz
torpağınıqoruyan,kəndvəşəhər
lər,hətabirqarıştorpaqüçünşəhid
olangənclərimizəslvətənpərvərlik
ruhundaböyümüşdülər.Onlarınbir
çoxuatalarını,doğmalarınıBirinci
Qarabağmüharibəsindəitirmişdilər.
Qarabağıheçvaxtgörməyən,lakin
şəhidolanVətəninə,xalqınavəailə
sinəgörəbumüqəddəsmübarizəyə
qalxangənclər30illikyurdtorpaq

həsrətimizə,mənfurerməniişğalına
sonqoydu,bütünşəhidlərinruhunu
şadetdilər.CənabİlhamƏliyevdə
fələrləçıxışlarındabildiribki,müasir
müstəqilAzərbaycandövlətimilli
mənəvidəyərlərüzərindəqurulub.
Bizbudəyərləriqoruyubsaxladıqca,
dövlətimizdahadaqüdrətliolacaq,
xalqımızdaəbədiazad,müstəqil
xalqkimiyaşayacaq.Birbirinəhör
mət,böyüklərəehtiram,kiçiklərə
qayğı,qadınadiqqət,bərabərlik,və
tənpərvərlik,mehribançılıq,bunlar
hamısıbizimmədəniyyətimizinəsas
dayaqlarıdır.Bizimailədəyərləri
mizdir.
Bubaxımdanailədərollarındüz

günbölüşdürülməsi,millidəyərlərə
sadiqlik,dövlətləbərabərcəmiyyətin
buməsələyədiqqətiçoxböyükəhə
miyyətkəsbedir.

Ailə qanunvericiliyi - 22 il

Hicran Hüseynova
MilliMəclisinAilə,qadınvə
uşaqməsələlərikomitəsininsədri



Hörmətli Vahid müəllim!

SiziMilliMəclisindeputatını,tanınmışiqtisadçınıanadanolmağınızın75illiyimü

nasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm!

Sizhələtələbəlikillərindənəməkfəaliyyətinəbaşlayaraq,Səttarxanadınamaşınqayır

mazavodundasexustası,sexrəisi,başmühəndisişləmiş,dahasonraisəbirsıramüsbət

keyfiyyətlərinizsayəsindəBakıNeftMədənavadanlıqlarıİstehsalatBirliyininKeşləma

şınqayırmazavodununbaşdirektoruvəzifəsinədəkyüksəlmisiniz.19891992ciillərdəSiz

AlmaniyanınBonnMenecmentİnstitutundadatəhsilalaraqMenecmentiqtisadçıbey

nəlxalqdiplomunalayiqgörülmüsünüz.

Siz19921993cüillərdəAzərbaycanRespublikasıBaşnazirininmüavini,sonraisə

birincimüavinikimimühümvəzifələrdəçalışmısınız.
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YUBİLEY YUBİLEY

VAHİDƏHMƏDOV-75

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!

Hör  mət  lə, 

SAHİBƏQAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri  

Bakışəhəri,2aprel2022ciil.
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HƏMSÖHBƏT HƏMSÖHBƏT

- Va  hid müəl  lim, yu  bi  le  yi  niz 
mü  na  si  bə  ti ilə si  zi jur  na  lı  mız  
adın  dan  təb  rik edi  rik.  Bir 
az bi  zə hə  yat  he  ka  yə  niz  dən 
bəhs edin.  Ne  cə bir ailə  də 
do  ğul  mu  su  nuz? 
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,

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.Sətarxan(əvvəlki

LeytenantŞmidt)adınazavoda
fəhləkimiişədüzəldim.Böyük
qardaşımRafiqSemaşkoadına
xəstəxanadahəkimişləyirdi.Çox
imkanıyoxidi,maddisıxıntıları
varidi.Mənifəhləkimiişədüzəlt
məkvəhəmdəyataqxanadayer
almaqüçünzavodundirektoru,
sonradanBaşNazirolanHəsən
Seyidovunqəbulunagetdik.O,
məniişəgötürdüvəyataqxanada
yerverdi.Ayda80manatmaaş
alırdım.Əslində,ovaxtüçünyax
şıpulsayılırdı.Bumaaşdanevə
dəmaddiköməkedirdim,kəndə
pulgöndərirdim.Birneçəilsonra
Politexnikİnstitutunadaxilolaraq
mühəndiskimialitəhsilaldım.
Sonralarçalışdığımsahədə

biliklərimidahadatəkmilləş
dirməküçünAlmaniyanınBonn

Menecmentİnstitutunaqəbulolu
naraqmenecmentiqtisadçıixtisası
üzrəbeynəlxalqdiplomqazandım.

- Ata-ba  ba oca  ğı  nız  da in  di 
kim ya  şa  yır? Ra  yo  na tez-tez 
ge  də bi  lir  si  niz  mi? 
İndiataanam,1bacım,3qar

daşımrəhmətəgedib.11nəfərliko
böyükailədəncəmi5nəfərqal
mışıq.Həminrayonundeputatı
olduğumüçünvaxtaşırıQubada
oluram.Təbiiki,imkandaxilində
Qonaqkəndədəmütləqbaşçəki
rəm.BusualımənəQonaqkəndə
çəkilənyolunaçılışındaiştirak
edəncənabPrezidentdəverdi.
“Evinizdəkimyaşayır?deyəso
ruşdu.Heçkimyaşamır.Hamımız
Bakıdaoluruq.Ammaoradakı
evimizitəmirelətdirmişik.Kimin

rayonayoludüşsəgedibqalır,
nəzarətedir.Qonaqkəndmənim
uşaqlığımdır,anamdır.Harada
oluramsaolum,kəndimiyadedi
rəm.Mütəmadigedirəm,ataana
mınqəbriniziyarətedirəm.

- Va  hid  müəl  lim, ix  ti  sas  ca 
mü  hən  dis-ener  ge  tik  si  niz,  
ta  nın  mış iq  ti  sad  çı  sı  nız. Uzun 
müd  dət “Ba  kı fəh  lə  si” və  
Keş  lə ma  şın  qa  yır  ma za  vod -
la  rı  na, “Bak  neft  maş” İs  teh -
sa  lat Bir  li  yi ki  mi iri is  teh  sa  lat  
müəs  si  sə  lə  ri  nə rəh  bər  lik et -
mi  si  niz. Si  ya  sə  tə ke  çid çə  tin 
ol  ma  dı ki? 
Əslindəyox,çətinlikolmadı.

Çünki,hərzamansiyasətiniçində
idim.Həmişədemokratikfikirli
idim.Əsgərliyəgedəndəzavodda

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. 

“Özümü xoşbəxt insan sayıram ki, 
qarabağın azadlığını gördüm...”
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- Va  hid müəl  lim, yu  bi  le  yi  niz 
mü  na  si  bə  ti ilə si  zi jur  na  lı  mız  
adın  dan  təb  rik edi  rik.  Bir 
az bi  zə hə  yat  he  ka  yə  niz  dən 
bəhs edin.  Ne  cə bir ailə  də 
do  ğul  mu  su  nuz? 
QubarayonununQonaqkənd

qəsəbəsindədoğulmuşam.Qo
naqkəndinolduqcagözəltəbiəti
var,dağlarınqoynundayerləşir.
Əvvəllərayrıcarayonidi,1959cu
ildəQubayabirləşdirildivəqəsəbə
statusuverildi.Qonaqkəndinadı
insanlarınınqonaqpərvərliyindən
gəlir.Evdəkisontikəqonağın
qabağınaqoyulur,hərşeyinyax
şısıqonağındır.Səninçörəyinaz
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havası,suyuinsanınçoxyaşama
sınakifayətedir.Eləmənimana
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il,dayım106il,anam101ilömür
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əlindəngələnietsədəyenəçətinlik
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Qonaqkənddətəbiiqazdayox
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idim.Həmişədemokratikfikirli
idim.Əsgərliyəgedəndəzavodda

Rubrikamızın bu dəfəki yubilyar qonağı tanınmış ictimai-siyasi xadim, millət vəkili 
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artıqsexrəisivəzifəsindəçalışır
dım.Gələndənsonradazavoddakı
işimədavamelədim.Ovaxtlardan
dagəncmütəxəssiskimiictimaiiş
lərdəfəallıqgöstərirdim.Həmdə
BakışəhərSovetinindeputatıidim.
1983cüildəbirgünməni

MərkəziKomitəyəçağırdılar.Ulu
öndərHeydərƏliyevölkəyərəh
bərlikedirdi.Onunlagörüşümüz
oldu.Mənədedi–“Sənitanıyıram,
çıxışların,işinxoşumagəlib.Buna
görədəsəniKeşləmaşınqayırma,
ElektronHesablamaMaşınlarıvə

“Bakıfəhləsi”zavodlarındanbiri
nədirektorgöndərməkistəyirəm.
Özünseç,hansınıistəyirsən.”Hə
minvaxtdaBakıfəhləsizavodu
nunişindəböyüknöqsanlaraşkar
edilmişdi,direktorunuhəbselə
mişdilər.Mənbuzavoduseçdim.
Neftmədənavadanlıqları,neft
mancanaqlarıistehsalıiləməşğul
olan“Bakıfəhləsi”dünyadaRu
mınıyavəABŞdayerləşənlərdən
sonra3cüanolojizavodidi.
HeydərƏliyevinetimadını

doğrultmaqüçünəlimdəngələni

edirdim.Ümumiyyətlə,budahi
şəxsiyyətinmüdrikbiruzaqgörən
liyivətamamiləfərqlikadrseçimi
varidi.O,kasıbailədənolmağımı,
hərşeyidüzdanışmağımı,çalış
qanlığımıhələovaxtdansezmiş
di.İşəhəvəsləgirişdim.Zavodda
köklüolaraqdəyişiklikləretməyə
başladım.Oradaböyüknizamin
tizam,səliqəsəhmanyaratdım.
Yaxşıişləyirdik.Planartıqlaması
ilədolurdu.İşçilərləaramızdadə
rinhörmətizzətvaridi.Rəhmət
likHeydərƏliyevözüdəbirdəfə
zavoddaoldu.İşimiçoxbəyəndi.
YanındaolanKamranBağırovla
HəsənSeyidovamənitərifədi.
“Vahiddənmuğayatolun,o,bizə
çoxlazımolacaq”dedi.Sonra
lardabirdəfə,hələBaşnazirin
birincimüaviniolduğumvaxtmə
nimləbağlıonayanlışinformasiya
çatdırmışdılar.Yoxlatdırıbyalan
olduğunugörmüşdü.Birdəfəbir
tədbirdədahişəxsiyyətbubarədə
özümənədediki,“yanlışolduğu
nubilirdim,ammayoxlatdırıbtam
əminoldum,səntəmizadamsan.”
MixailQorbaçovSSRİninha

kimiyyətibaşınakeçəndənson
raTümenəneftmüəssisələrinə
getmişdi.Oradanefthasilatının
aşağıdüşməsiiləbağlımüəy
yənproblemlərvaridi.Səbəbi
iləmaraqlanandadabunubizim
Azərbaycanınüzərinəatırlarki,
məhsulları,avadanlıqlarıBakıdan
alırıq,onlardaköhnədir,zaydır
vəs.Həminməhsullarbizimza
voddangedirdi.Zavoddaistehsal
olunanmancanaqdəzgahlarının
əsashissəsiolanreduktorlarıKeş
ləmaşınqayırmazavoduverirdi,
neftçilərindəiradıməhzbudetal
laraidi.Bizimzavodisətamkey
fiyyətli,bütüntexnikigöstəricilərə
uyğunolanməhsullarhazırlayırdı.
Ondansonrazavodunişinəsüni
maneələr,müəyyənproblemlərya
ratmağabaşladılar.OndadaHey
dərƏliyevSSRİNazirlərSoveti
sədrininbirincimüavini,Siyasi
Büronunüzvüidi.Əslində,bu,

deməkolarki,onaqarşıqurulan
birtələidi.Hətao,NazirlərSoveti
sədrininbirincimüavinioldu
ğuvaxtdadazavodagəlmişdi.
MəkanolaraqSabunçurayonu
ərazisindəyerləşdiyimizüçünbu
rayondanHeydərƏliyevinSSRİ
AliSovetinədeputatlığanami
zədliyinivermişdik.Nəisə,Ulu
öndərbizimişimizinkeyfiyyətli
olduğunuçoxgözəlbildiyiüçün
müdafiəmizədəköməkliketdi.
Müəyyənvaxtdansonraməni

Keşləmaşınqayırmazavoduna
direktortəyinelədilər.Orada
dagərginvəziyyətvardı.Yenə
sıfırdanbaşlayaraqişisəhmana
saldıq.Ozamanartıqermənilərin
Qarabağiddialarıortayaatıl
mışdı,xalqhərəkatıbaşlanmışdı.
Məhsullarımızıhərbisistemin
nümayəndələriqəbuledirdi.Hər
şeyyolunadüşdü.İşimdənrazılıq
elədilər.Moskvadannazirgəldi.
İşçilərəmükafatlarverildi,zavod
keçicibayraqlatəltifedildi.Mən
zavodişçiləriüçünailəviyataq
xana,5dənə9mərtəbəliyaşayış

binasıtikdirməyənailoldum.
1990cıildəhəminzavodun

direktoruolaraqAliSovetədepu
tatlığanamizədliyimiverdimvə
seçkidəqalibgələrəkmillətvəkili
seçildim.Düzdür,mənzavodada
mıyam,mühəndisəm,iqtisadçı
yam.Hərzamanfəhləninyanında
olmuşam.Siyasətədəsırfiqti
sadiyyatıngüclənməsinəxidmət
etməkprizmasındanyanaşıram.
Çünkiiqtisadiyyatızəifolanbir
ölkəheçbirsahədəuğurqazana
bilməz.Sovetzamanındaböyük
istehsalmüəssisələriniidarəet
məkheçdəasanməsələdeyildivə
budaözözlüyündəbirsiyasətidi.

- Si  zin de  pu  tat man  da -
tı qa  zan  dı  ğı  nız hə  min vaxt  
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  lik 
qa  zan  dı  ğı ilk il  lər idi,  xalq  
hə  rə  ka  tı  baş  lan  mış  dı.  SS  Rİ-
nin sax  lan  ma  sı  nın əley  hi  nə 
səs ver  miş 43 is  tiq  lal  çı de  pu -
tat  dan bi  ri ol  mu  su  nuz. İn  di 4 
ça  ğı  rış  da da par  la  men  tə üzv 
se  çil  mi  si  niz. O za  man  kı par -

la  ment  lə in  di  ki  ara  sın  da nə 
ki  mi  cid  di  fərq  lər  var? 
Mənimdeputatseçildiyimilk

illərdəXalqCəbhəsininqısamüd
dətlihakimiyyətihökmsürürdü.
Gecəgündüzonlarlamübahisə
edirdimki,zavodları,fabrikləri
bağlamayın.Xalqhərəkatınınəley
hinədeyildim,hətaparlamentdə
Demokratikblokadayaxınidim.
Çünki,millətbirmillioyanışiçə
risindəidi,imperiyanıncaynağın
danqurtulmağaçalışırdı.Amma
camaatevinəçörəkdəaparmalı
idiaxı.Nəisə...Sonrakıhadisələri
bilirsiniz.Ölkəminxeyrinəolan
heçbirprosesdənkənardaolma
mışam.MənNazirlərKabinetinin
birincimüaviniolduğumvaxtda
dadeputatlıqfəaliyyətimidavam
etdirirdim.Hərzamanmillətimin
gələcəyiüçünvəzifəöhdəliyimə,
vətəndaşlıqborcumanələrda
xildirsə,ənyaxşışəkildəeləməyə
çalışdım.
1993cüildəHeydərƏliyev

ikincidəfəAzərbaycandahaki
miyyətsükanıarxasınakeçərkən

Əsgərlik illərində çəkilən şəkil. 1971-1972-ci illər, Kiyev şəhəri

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

Leytenant Şmidt zavodunda sex rəisi çalışdığım illər (1970-ci illərin ortaları)
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Büronunüzvüidi.Əslində,bu,

deməkolarki,onaqarşıqurulan
birtələidi.Hətao,NazirlərSoveti
sədrininbirincimüavinioldu
ğuvaxtdadazavodagəlmişdi.
MəkanolaraqSabunçurayonu
ərazisindəyerləşdiyimizüçünbu
rayondanHeydərƏliyevinSSRİ
AliSovetinədeputatlığanami
zədliyinivermişdik.Nəisə,Ulu
öndərbizimişimizinkeyfiyyətli
olduğunuçoxgözəlbildiyiüçün
müdafiəmizədəköməkliketdi.
Müəyyənvaxtdansonraməni

Keşləmaşınqayırmazavoduna
direktortəyinelədilər.Orada
dagərginvəziyyətvardı.Yenə
sıfırdanbaşlayaraqişisəhmana
saldıq.Ozamanartıqermənilərin
Qarabağiddialarıortayaatıl
mışdı,xalqhərəkatıbaşlanmışdı.
Məhsullarımızıhərbisistemin
nümayəndələriqəbuledirdi.Hər
şeyyolunadüşdü.İşimdənrazılıq
elədilər.Moskvadannazirgəldi.
İşçilərəmükafatlarverildi,zavod
keçicibayraqlatəltifedildi.Mən
zavodişçiləriüçünailəviyataq
xana,5dənə9mərtəbəliyaşayış

binasıtikdirməyənailoldum.
1990cıildəhəminzavodun

direktoruolaraqAliSovetədepu
tatlığanamizədliyimiverdimvə
seçkidəqalibgələrəkmillətvəkili
seçildim.Düzdür,mənzavodada
mıyam,mühəndisəm,iqtisadçı
yam.Hərzamanfəhləninyanında
olmuşam.Siyasətədəsırfiqti
sadiyyatıngüclənməsinəxidmət
etməkprizmasındanyanaşıram.
Çünkiiqtisadiyyatızəifolanbir
ölkəheçbirsahədəuğurqazana
bilməz.Sovetzamanındaböyük
istehsalmüəssisələriniidarəet
məkheçdəasanməsələdeyildivə
budaözözlüyündəbirsiyasətidi.

- Si  zin de  pu  tat man  da -
tı qa  zan  dı  ğı  nız hə  min vaxt  
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  lik 
qa  zan  dı  ğı ilk il  lər idi,  xalq  
hə  rə  ka  tı  baş  lan  mış  dı.  SS  Rİ-
nin sax  lan  ma  sı  nın əley  hi  nə 
səs ver  miş 43 is  tiq  lal  çı de  pu -
tat  dan bi  ri ol  mu  su  nuz. İn  di 4 
ça  ğı  rış  da da par  la  men  tə üzv 
se  çil  mi  si  niz. O za  man  kı par -

la  ment  lə in  di  ki  ara  sın  da nə 
ki  mi  cid  di  fərq  lər  var? 
Mənimdeputatseçildiyimilk

illərdəXalqCəbhəsininqısamüd
dətlihakimiyyətihökmsürürdü.
Gecəgündüzonlarlamübahisə
edirdimki,zavodları,fabrikləri
bağlamayın.Xalqhərəkatınınəley
hinədeyildim,hətaparlamentdə
Demokratikblokadayaxınidim.
Çünki,millətbirmillioyanışiçə
risindəidi,imperiyanıncaynağın
danqurtulmağaçalışırdı.Amma
camaatevinəçörəkdəaparmalı
idiaxı.Nəisə...Sonrakıhadisələri
bilirsiniz.Ölkəminxeyrinəolan
heçbirprosesdənkənardaolma
mışam.MənNazirlərKabinetinin
birincimüaviniolduğumvaxtda
dadeputatlıqfəaliyyətimidavam
etdirirdim.Hərzamanmillətimin
gələcəyiüçünvəzifəöhdəliyimə,
vətəndaşlıqborcumanələrda
xildirsə,ənyaxşışəkildəeləməyə
çalışdım.
1993cüildəHeydərƏliyev

ikincidəfəAzərbaycandahaki
miyyətsükanıarxasınakeçərkən

Əsgərlik illərində çəkilən şəkil. 1971-1972-ci illər, Kiyev şəhəri

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

Leytenant Şmidt zavodunda sex rəisi çalışdığım illər (1970-ci illərin ortaları)
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dəmənBaşnazirinbirincimüavini
idim.Uluöndərozamandamənə
güvəndi,vəzifəmdəsaxladı.Bilir
diki,xalqınarasındançıxmışam,
vicdanıləkəli,acgöz,haqqyeyən
insandeyiləm.
Təbiiki,məniistəməyənlər

dəvardı.Çünki,XalqCəbhəsi
ninzamanındabirsıraməsələlər
varidiki,onlarıaraşdırıbaşkara
çıxarmışdım.NazirlərKabinetinə
Başnazirinbirincimüavinitəyin
olunduğumvaxtdaoradaiki
birincimüavinyerivaridi.Mən
onaqarşıçıxdımki,fikirayrı
lığıyaranır,birincimüavinbir
nəfərolmalıdır.Mənisaxladılar,
digərştatıləğvelədilər.Neftin
satışıbəziqüvvələrinəlindəidi,
bunundadövlətinhesabında
olmasıüçünçoxişlərgördük.
Busəbəblərdənbəziinsanlarda
mənəqarşıqıcıqlı,kəskinmüna
sibətləryarandı.Eləbeləxırda,
cılızhisslərləyaşayaninsanlarla
mübarizədənyorularaqçəkildim.
10ilişsizqaldım.
Odövrləindikiparlament

arasındafərqəgəlincəisə,yenə
deyirəm,ondamillətmillioyanış

prosesininiçindənqaranlıqdan
aydınlığakeçidərəfəsindəidi.
İndihərşeyözişığındadır.Müs
təqilvəazadbirölkədəyaşayı
rıq.Parlamentxalqınarasından
seçilmişinsanlardanformalaşır,
xalqıntribunasıdır,cəmiyyətin
güzgüsüdür.Amma,təbiiki,tək
milqanunvericilikbazasısistemi
ninyaradılmasıbaxımındanson
çağırışlardaböyükişlərgörülüb.
ArtıqAzərbaycanınqəbuletdiyi
qanunlar,bazasistemidünyanın
müxtəlifölkələrindəmodelkimi
qəbuledilir.

- Ya  şa  dı  ğı  nız öm  rə  da  yan  dı -
ğı  nız  zir  və  dən ba  xan  da  si  zi 
na  ra  zı sa  lan,  təəs  süf  et  di  yi -
niz  mə  qam  lar da gö  zü  nü  zə  
də  yir  mi? 
Yox,şükürAllahaki,təəs

süfəndiyimməqamyoxdur.
Sevinirəmki,hərzaman,bütün
dövrlərdəəqidəmə,tərbiyəmə
uyğundavrandım,satqınlıqvə
yaltaqlıqdanuzaqoldum.Heç
kiməpislikeləmədim.İnsanların
gözünəiçinəhərzamandikbaxa
bilirəm.Sadəcə,dostseçimində

bəzənyanlışlıqlarayolvermişəm.
Eləinsanlarolubki,vaxtiləon
larlabirsüfrəarxasındaoturub
çörəkkəsdiyiməgörəindibəzən
özümüqınayıram...
Ammaözümüxoşbəxtvə

şanslıinsansayıramki,Qaraba
ğınazadlığınıgördüm,müqəddəs
məkanlarımızındüşməntapda
ğındantəmizlənməsinəşahid
oldum.Dahaikiildirürəyimdə
buaddanisgilyoxdur.AliBaş
KomandanİlhamƏliyeviniradə
sivərəhbərliyiilərəşadətliAzər
baycanordusununbizəyaşatdığı
buqələbəzəfərinəinkimənim,
bütünsoydaşlarımızınürəyində
iftixarhissivəhəyatındaxoşbəxt
likyaratdı.

 - Ən ya  xın  dos  tu  nuz kim  dir?
Bilirsinizdostağırkəlmə

dir.Həmişədeyirlərki,insanınnə
qədərçoxdosttanışıolsa,oqədər
yaxşıdır.Məncəbuoqədərdoğru
fikirsayılmamalıdır.Əsldostya
birolar,yaiki.Mənbusonad
günümüXaçmazdakeçirdim.
ƏnyaxındostumAdilinevində.
Onunlabirincisinifdənbiryerdə

oxumuşuq.70iləyaxındırdos
tuq.Heçalitəhsillidədeyil,
hazırdaişsizdir.Ammaənyaxın
dostumoolubbütündövrlərdə.
Ailəadamıdır,eviminbütünsir
lərinibilir.Yaxşıgünlərimdədə,
çətingünlərimdəhərzamanya
nımdaAdilolub.Sözsüzki,başqa
dostlarımdavar,ammaailədos
tumyalnızAdildir.Təmənnasız,
saf,uşaqlıqdannecəyik,elədir.
Ammaistərhakimiyyətdə,istər

parlamentdəkifayətqədərgözəl
münasibətlərimolaninsanlarvar.
HəmkarımƏliMəsimli,keçmiş
deputatCavidQurbanovlaçoxsə
mimivəyaxınmünasibətdəyik.

- Se  vib ailə qur  mu  su  nuz? 
Ömrünbupilləsinəqədər40

iləyaxınbirgəaddımlamışıq
sa,yəqinki,budərinsevgidən
olub.Xanımımmənədünyada
ənetibarlıvəsədaqətlidostdur.
Mənikidəfəağırürəkəməliyyatı
keçirmişəm.Damartıxanıqlığıindi
çoxrastlaşılır.Ürəyimin7dama
rınıdəyişiblər.Aylarlamənim

yastığımınkənarındançəkilmə
yib...Ümumiyyətlə,ailəmləqürur
duyuram.Hərzamanmöhkəm
olublar,istədiyimandayanımda
görmüşəm.

- Va  hid müəl  lim, öv  lad  la  rı  nı  zı 
bö  yü  dü  yü  nüz  ailə-tər  bi  yə 
üsul  la  rı ilə ye  tiş  dir  mi  si  niz, 
yox  sa cə  miy  yə  tin təl  qin et -
dik  lə  ri ilə?  
Ailədəçoxcidditərbiyə

üsullarıtətbiqetmişəm.Şükür
Allahaki,hərzamandahərşey
ürəyimcəolub.Hərikisiqızım
da,oğlumdahüquqşünasdırlar.
Müstəqilailəsahibidirlər.5nəvəm
var.
Bəlkədəgələcəkdəsiyasət

yönündəmüəyyənaddımlarata
bilərlər.Beləbirşeyiproqnoz
laşdırmaqolmur.OğlumZəfər
Əhmədovhazırdaprokurorluq
sistemindəçalışır.O,müstəntiq
likdənbaşlayıb,idarərəisinin
müavinipilləsinəqədəryüksəlib.
Prokurortəyinolunandansonra
da,əvvəldəonabirtövsiyəmolub

ki,həmişəhaqqın,ədalətinyanın
daolsun.Odafəaliyyətiniməhz
beləqurub.
Mənimkeçdiyimhəyatyolu

övladlarımüçünörnəkolmalıdır.
Əsasməsələböyüklərəhörmət,
ataananınqədrinibilmək,safvə
təmizmənəviyyatıqorumaqdır.
Bu,atamınbizətəlqinetdikləri
dir,məndəövladlarımaötürməyə
çalışmışam.Məmnunamövladla
rımdan...

QərənfilMansurova

P.S. Elə mü  sa  hi  bə  ni ha 
zır  la  dı  ğı  mız  vaxt 

da  ha bir  se  vin  di  ri  ci xə  bər al  dıq  
ki, Va  hid  Əh  mə  dov  öl  kə Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  yev  tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da uzun 
müd  dət  li sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti  nə 
gö  rə “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin fəx  ri dip  lo  mu” ilə 
təl  tif edi  lib.  “Mil  li Məc  lis” jur 
na  lı adın  dan bu  mü  na  si  bət  lə  
yu  bil  yar qo  na  ğı  mı  zı  bir  da  ha  
ürək  dən  təb  rik edi  rik. 

Seçicilərlə görüş
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dəmənBaşnazirinbirincimüavini
idim.Uluöndərozamandamənə
güvəndi,vəzifəmdəsaxladı.Bilir
diki,xalqınarasındançıxmışam,
vicdanıləkəli,acgöz,haqqyeyən
insandeyiləm.
Təbiiki,məniistəməyənlər

dəvardı.Çünki,XalqCəbhəsi
ninzamanındabirsıraməsələlər
varidiki,onlarıaraşdırıbaşkara
çıxarmışdım.NazirlərKabinetinə
Başnazirinbirincimüavinitəyin
olunduğumvaxtdaoradaiki
birincimüavinyerivaridi.Mən
onaqarşıçıxdımki,fikirayrı
lığıyaranır,birincimüavinbir
nəfərolmalıdır.Mənisaxladılar,
digərştatıləğvelədilər.Neftin
satışıbəziqüvvələrinəlindəidi,
bunundadövlətinhesabında
olmasıüçünçoxişlərgördük.
Busəbəblərdənbəziinsanlarda
mənəqarşıqıcıqlı,kəskinmüna
sibətləryarandı.Eləbeləxırda,
cılızhisslərləyaşayaninsanlarla
mübarizədənyorularaqçəkildim.
10ilişsizqaldım.
Odövrləindikiparlament

arasındafərqəgəlincəisə,yenə
deyirəm,ondamillətmillioyanış

prosesininiçindənqaranlıqdan
aydınlığakeçidərəfəsindəidi.
İndihərşeyözişığındadır.Müs
təqilvəazadbirölkədəyaşayı
rıq.Parlamentxalqınarasından
seçilmişinsanlardanformalaşır,
xalqıntribunasıdır,cəmiyyətin
güzgüsüdür.Amma,təbiiki,tək
milqanunvericilikbazasısistemi
ninyaradılmasıbaxımındanson
çağırışlardaböyükişlərgörülüb.
ArtıqAzərbaycanınqəbuletdiyi
qanunlar,bazasistemidünyanın
müxtəlifölkələrindəmodelkimi
qəbuledilir.

- Ya  şa  dı  ğı  nız öm  rə  da  yan  dı -
ğı  nız  zir  və  dən ba  xan  da  si  zi 
na  ra  zı sa  lan,  təəs  süf  et  di  yi -
niz  mə  qam  lar da gö  zü  nü  zə  
də  yir  mi? 
Yox,şükürAllahaki,təəs

süfəndiyimməqamyoxdur.
Sevinirəmki,hərzaman,bütün
dövrlərdəəqidəmə,tərbiyəmə
uyğundavrandım,satqınlıqvə
yaltaqlıqdanuzaqoldum.Heç
kiməpislikeləmədim.İnsanların
gözünəiçinəhərzamandikbaxa
bilirəm.Sadəcə,dostseçimində

bəzənyanlışlıqlarayolvermişəm.
Eləinsanlarolubki,vaxtiləon
larlabirsüfrəarxasındaoturub
çörəkkəsdiyiməgörəindibəzən
özümüqınayıram...
Ammaözümüxoşbəxtvə

şanslıinsansayıramki,Qaraba
ğınazadlığınıgördüm,müqəddəs
məkanlarımızındüşməntapda
ğındantəmizlənməsinəşahid
oldum.Dahaikiildirürəyimdə
buaddanisgilyoxdur.AliBaş
KomandanİlhamƏliyeviniradə
sivərəhbərliyiilərəşadətliAzər
baycanordusununbizəyaşatdığı
buqələbəzəfərinəinkimənim,
bütünsoydaşlarımızınürəyində
iftixarhissivəhəyatındaxoşbəxt
likyaratdı.

 - Ən ya  xın  dos  tu  nuz kim  dir?
Bilirsinizdostağırkəlmə

dir.Həmişədeyirlərki,insanınnə
qədərçoxdosttanışıolsa,oqədər
yaxşıdır.Məncəbuoqədərdoğru
fikirsayılmamalıdır.Əsldostya
birolar,yaiki.Mənbusonad
günümüXaçmazdakeçirdim.
ƏnyaxındostumAdilinevində.
Onunlabirincisinifdənbiryerdə

oxumuşuq.70iləyaxındırdos
tuq.Heçalitəhsillidədeyil,
hazırdaişsizdir.Ammaənyaxın
dostumoolubbütündövrlərdə.
Ailəadamıdır,eviminbütünsir
lərinibilir.Yaxşıgünlərimdədə,
çətingünlərimdəhərzamanya
nımdaAdilolub.Sözsüzki,başqa
dostlarımdavar,ammaailədos
tumyalnızAdildir.Təmənnasız,
saf,uşaqlıqdannecəyik,elədir.
Ammaistərhakimiyyətdə,istər

parlamentdəkifayətqədərgözəl
münasibətlərimolaninsanlarvar.
HəmkarımƏliMəsimli,keçmiş
deputatCavidQurbanovlaçoxsə
mimivəyaxınmünasibətdəyik.

- Se  vib ailə qur  mu  su  nuz? 
Ömrünbupilləsinəqədər40

iləyaxınbirgəaddımlamışıq
sa,yəqinki,budərinsevgidən
olub.Xanımımmənədünyada
ənetibarlıvəsədaqətlidostdur.
Mənikidəfəağırürəkəməliyyatı
keçirmişəm.Damartıxanıqlığıindi
çoxrastlaşılır.Ürəyimin7dama
rınıdəyişiblər.Aylarlamənim

yastığımınkənarındançəkilmə
yib...Ümumiyyətlə,ailəmləqürur
duyuram.Hərzamanmöhkəm
olublar,istədiyimandayanımda
görmüşəm.

- Va  hid müəl  lim, öv  lad  la  rı  nı  zı 
bö  yü  dü  yü  nüz  ailə-tər  bi  yə 
üsul  la  rı ilə ye  tiş  dir  mi  si  niz, 
yox  sa cə  miy  yə  tin təl  qin et -
dik  lə  ri ilə?  
Ailədəçoxcidditərbiyə

üsullarıtətbiqetmişəm.Şükür
Allahaki,hərzamandahərşey
ürəyimcəolub.Hərikisiqızım
da,oğlumdahüquqşünasdırlar.
Müstəqilailəsahibidirlər.5nəvəm
var.
Bəlkədəgələcəkdəsiyasət

yönündəmüəyyənaddımlarata
bilərlər.Beləbirşeyiproqnoz
laşdırmaqolmur.OğlumZəfər
Əhmədovhazırdaprokurorluq
sistemindəçalışır.O,müstəntiq
likdənbaşlayıb,idarərəisinin
müavinipilləsinəqədəryüksəlib.
Prokurortəyinolunandansonra
da,əvvəldəonabirtövsiyəmolub

ki,həmişəhaqqın,ədalətinyanın
daolsun.Odafəaliyyətiniməhz
beləqurub.
Mənimkeçdiyimhəyatyolu

övladlarımüçünörnəkolmalıdır.
Əsasməsələböyüklərəhörmət,
ataananınqədrinibilmək,safvə
təmizmənəviyyatıqorumaqdır.
Bu,atamınbizətəlqinetdikləri
dir,məndəövladlarımaötürməyə
çalışmışam.Məmnunamövladla
rımdan...

QərənfilMansurova

P.S. Elə mü  sa  hi  bə  ni ha 
zır  la  dı  ğı  mız  vaxt 

da  ha bir  se  vin  di  ri  ci xə  bər al  dıq  
ki, Va  hid  Əh  mə  dov  öl  kə Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  yev  tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da uzun 
müd  dət  li sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti  nə 
gö  rə “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin fəx  ri dip  lo  mu” ilə 
təl  tif edi  lib.  “Mil  li Məc  lis” jur 
na  lı adın  dan bu  mü  na  si  bət  lə  
yu  bil  yar qo  na  ğı  mı  zı  bir  da  ha  
ürək  dən  təb  rik edi  rik. 

Seçicilərlə görüş
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STRATEGİYA STRATEGİYA

MüstəqilliyininilkillərindənAzər
baycanınxaricisiyasətininənvacib
istiqamətlərindənbiriniməhzenerji
siyasətitəşkiledir.Ölkəmizözünün
həyatakeçirdiyisiyasətnəticəsindəbu
günQlobalEnerjiTəhlükəsizliyinintə
minolunmasındaçoxböyüklayihələrə
imzaatır.Azərbaycanınenerjisiyasəti
çoxşaxəlidirvəmənbunlardandaha
vacibolanlarınıxüsusiqeydetməkis
təyirəm:
1.Azərbaycanözdaxilitəlabatını

enerjivəenerjidaşıyıcılarıilətəmin
edərəkenerjitəhlükəsizliyinitamtəmin
edib.
2.Azərbaycanartıqenerjidaşıyıcıla

rınınixracatçısıolaraqdigərdövlətlərin
enerjitəhlükəsizliyinəböyüktöhfələr
verir.
Bubaxımdandövlətimiz,həmenerji

ehtiyatlarınınhasilatı,həmdəbuehti
yatlarındünyabazarlarınaçıxarılma
sındaçoxböyükəhəmiyyətdaşıyanbir
ölkəyəçevrilmişdir.
AzərbaycanınQərbləiqtisadivə

stratejiəməkdaşlığınınmöhkəmlən

məsindəneftqazamilininböyükrolu
var.MəhzAvropanınenerjitəhlükəsiz
liyinintəminolunmasındagöstərdiyi
fəaliyyətəgörəqərbdəölkəmizinetibar
lımütəfiqimiciyaranıb.
Dünyadayenigeosiyasidüzənin

formalaşdığıbirzamandaAzərbayca
nınAvropaİtifaqınınenerjitəhlükəsiz
liyinintəminolunmasındaoynayacağı
müstəsnarolhərötəngünartmaqdadır.
BünövrəsiÜmummilliLiderHeydər
Əliyevtərəfindənqoyulan,gələcəyə
hesablanmışböyükenerjistrategiyası
özbəhrəsinitəkcəölkəmizininkişafın
dadeyil,Avropanınenerjitəhlükəsizli
yinintəminolunmasındadamüstəsna
şəkildəgöstərir.PrezidentİlhamƏliye
vinqlobalçağırışlaraçevikreaksiyailə
yürütdüyüsiyasətnəticəsindəAzərbay
canbundansonradaAvropanınenerji
təhlükəsizliyindəuzunmüddətmü
hümbirölkəolaraqqalacaqdır.Bunu
sonaylardaAvropaİtifaqınınözünün
etibarlıenerjitəminatıistiqamətində
hökumətimizləapardığıdanışıqlar
sübutedir.CənabPrezidentinuzaqgö
rənsiyasətinəticəsindəAzərbaycanda
neftmüqavilələrininardınca“Şahdə
niz2”qazyatağınınistismarı,hasil
edilənqazındünyabazarınaçıxarılması
istiqamətindəTAP,TANAP,Cənu
biQafqazQazDəhlizikimitransmilli
qazkəmərlərilayihələridəicraedildi.
HələxeylimüddətəvvəlİlhamƏliyev
çıxışlarınınbirində“Şahdəniz”layihəsi
ninAvropanınenerjixəritəsinidəyişə
cəyinəəminolduğunubəyanetmişdi.
“Şahdəniz2”layihəsivəCənubQaz
DəhlizininreallaşmasıAzərbaycanın
AvropanınEnerjibazarlarınainteqrasi

yası,eləcədətəhlükəsiztranzitdövlət
kimiözmövqeyinimöhkəmləndirməsi
üçünənböyükimkandır.CənubQaz
Dəhlizininqazixracgücü32milyard
kubmetrdir.Ammazərurətyaranarsa,
uzunmüddətliperspektivdəAvropa
İtifaqıCənubQazDəhlizivasitəsilə
qazidxalınınhəcmini80100milyard
kubmetrəkimiartıravəbununladada
haetibarlışəkildəenerjitəhlükəsizliyini
təminedəbilər.
AzərbaycanınvəXəzərhövzəsinin

enerjiehtiyatları,ocümlədənhəyatake
çiriləninfrastrukturlayihələriölkəmi
zinAvropaüçündahaetibarlıtərəfdaş
rolundaçıxışetməsinətəminatverir.Bu
tərəfdaşlığınyaranmasınındigərəsas
amiliölkəmizinenerjitəhlükəsizliyi
məsələsinəyanaşmasıdır.Çünki,enerji
resurslarıölkələrivəxalqlarıbirləşdir
məlidir,busərvətlərdənsiyasiməqsəd
lərüçünistifadəedilməməlidir.Enerji
resurslarırəqabətvəyatoqquşmaya
deyil,regionalvəbeynəlxalqəmək
daşlığaxidmətetməlidir.Təchizatçıla
rın,tranzitölkələrinvəistehlakçıların
maraqlarıüstüstədüşməlivəqarşılıqlı
səmərəgöstərməlidir.Azərbaycanın
enerjifəlsəfəsidəməhzbuməqsədlə
rinkeşiyindədurur.
DigərtərəfdənindiyədəkAvropa

nınəsasenerjitəminatçısıqismində
ənənəviolaraqRusiya,YaxınvəOrta
Şərqçıxışedir.İraqmüharibəsi,İrana
qarşıyürüdülənsanksiyalarfaktiki
olaraqAvropanıRusiyaneftindənasılı
vəziyyətəsalıb.BusəbəbdənAvropa
Xəzərdənizihövzəsininneftininalın
masındamaraqlıdırvəenerjitələba
tınınbirinhisarçıdanasılıolmaması

üçünAzərbaycanıözenerjitəhlükəsiz
liyindəetibarlıtərəfdaşkimigörür.
Azərbaycan2021ciildənetibarən

mövcudqazkəmərlərivasitəsiiləixrac
həcminiartırıb,qazixracındangəlirləri
dəfələrləartıb.TAPAGşirkətininyaydı
ğıməlumataəsasən,2020ciildekabrın
31dən2021ciildekabrın31dəkTAP
qazkəməriiləAvropaya8,1milyard
kubmetrAzərbaycanqazıixracedilib.
Bunun6,8milyardkubmetrdənçoxu
İtaliyaya,1,2milyardkubmetrəqədəri
YunanıstanavəBolqarıstanatədarük
edilib.2022ciildədəölkəmizAvropaya
10milyardkubmetrədəkqaznəqletmək
niyyətindədir.Lakinbudahaartıqola
bilər.Bütövlükdə,CənubQazDəhlizi
vasitəsiləAzərbaycanınAvropayabi
rincimərhələdə10,ikincimərhələdə20
milyardkubmetrmaviqaznəqledəcəyi
gözlənilir.CənubQazDəhlizininötür
məqabiliyyəti31,5milyardkubmetr
olacaqki,budapraktikolaraq,Avropa
üçünyenialternativmənbərolunuoy
nayacaq.
İndikihaldaAzərbaycanınAvro

panınenerjitəhlükəsizliyindərolunun
artmasıhəmdəölkəmizinregiondakı
geosiyasimövqeyinindahadagüclən
məsibaxımındançoxvacibdir.Qlobal
əməkdaşlıqmühitindəreallaşanCənub
qazdəhlizibirləşdiricikəmərlərlə

Balkanlarınenerjitəchizatınadatöhfə
verəcəkdir.Çünkihəmdəhliz,həm
dəonunbirhissəsiolanTAPlayihəsi
Avropanınenerjiyəartantəlabatının
ödənilməsindəyenimənbəvəmarşrut
lartəklifedir.
Təbiiki,AzərbaycanAvropaba

zarındahərhansışirkətəvəyaölkəyə
rəqibdeyil.Ölkəmizinməqsədisadəcə,
Avropanınenerjibazarınadayanıqlı
məhsulçıxarmaq,bununladamaviqaz
ixracınıhəyatakeçirmək,eynizaman
dadaAvropanın,xüsusəndəCənubi
vəMərkəziŞərqiAvropanınenerji
təhlükəsizliyinintəminolunmasında
dahayaxındaniştiraketməkdir.Bizim
maviqazAvropanınenerjiyətələba
tındahaçoxolduğuölkələrinəixrac
olunur.İtaliyavəCənubiAvropailə
yanaşı,MərkəzivəŞərqiAvropaölkələ
ridəAzərbaycanınistehsalıolanmavi
qazdanfaydalanabiləcəklər.Artıqillik
12milyardkubmetrəyaxınmaviqazı
Bolqarıstanınidxaletməsipraktikola
raqrazılaşdırılıb.Rumıniya,Macarıs
tankimiölkələrAzərbaycandanmavi
qazalmağamaraqgöstərirlər,digər
MərkəzivəŞərqiAvropaölkələrinində
CənubQazDəhlizindənfaydalanmaq
niyyətiaydıngörünür.
Avropadaenerjiböhranınındavam

etdiyininəzərəalsaq,Azərbaycanın

Avropanınenerjitəhlükəsizliyindəki
rolu2022ciildədaxilolmaqla,növbəti
illərdədahadaartacaq.BakıdaCənub
QazDəhliziMəşvərətŞurasıçərçivəsin
dənazirlərinVIIItoplantısındaAvropa
İtifaqınınyüksəksəviyyədətəmsil
olunması,tədbirdəiştirakedənölkələr,
beynəlxalqqurumlar,iştirakçılarınəha
təsi,coğrafiyasıdaAzərbaycanınAvro
panınenerjitəhlükəsizliyindəoynadığı
rolaverilənqiymətinbirtəzahürüidi.
Yerigəlmişkəndeməliyəmki,ölkə

mizindigərqonşuölkələrin,xüsusən
GürcüstanvəTürkiyəninenerjitəhlü
kəsizliyindəxüsusiroloynayır.Azər
baycanTürkiyəninikinciböyükqaz
ixracatçısıolmaqlabuölkəninümumi
tələbatının11faiziniqarşılayır.Enerji
idxalınaböyükehtiyacıolanTürkiyə
üçünbumənbədənenerjinindayanıqlı
şəkildətəminedilməsixüsusiəhəmiy
yətkəsbedir.
BubaxımdanCənubQazDəhli

zi,eləcədədövlətimizindəstəyiilə
reallaşandigərenerjilayihələribütöv
lükdəregionuntəhlükəsizliyinədəstək
olmaqlayanaşı,Azərbaycanınvalyuta
gəlirlərininartırılmasıbaxımındanda
çoxəhəmiyyətlidir.Mövcudqiymətlər
ləAzərbaycanınCənubQazDəhlizin
dənböyükgəlirgötürəcəyiproqnozlaş
dırılır.

Azərbaycan Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində etibarlı tərəfdaşdır

İltizam Yusifov 
MilliMəclisindeputatı

Dün  ya döv  lət  lə  ri  nin müasir mil  li st  ra  te  gi  ya  la  rı  nın ən önəm  li mə  sə  lə  si ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  dir 
ki, bu, həm də  öz növ  bə  sin  də mil  li təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  si he  sab olu  nur. Öl  kə  lə  rin ener  ji eh -
ti  yat  la  rı  na ma  lik olub-ol  ma  ma  sı  ha  zır  da dün  ya si  ya  sə  ti  nin apa  rı  cı ami  li he  sab olu  nur.
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STRATEGİYA STRATEGİYA

MüstəqilliyininilkillərindənAzər
baycanınxaricisiyasətininənvacib
istiqamətlərindənbiriniməhzenerji
siyasətitəşkiledir.Ölkəmizözünün
həyatakeçirdiyisiyasətnəticəsindəbu
günQlobalEnerjiTəhlükəsizliyinintə
minolunmasındaçoxböyüklayihələrə
imzaatır.Azərbaycanınenerjisiyasəti
çoxşaxəlidirvəmənbunlardandaha
vacibolanlarınıxüsusiqeydetməkis
təyirəm:
1.Azərbaycanözdaxilitəlabatını

enerjivəenerjidaşıyıcılarıilətəmin
edərəkenerjitəhlükəsizliyinitamtəmin
edib.
2.Azərbaycanartıqenerjidaşıyıcıla

rınınixracatçısıolaraqdigərdövlətlərin
enerjitəhlükəsizliyinəböyüktöhfələr
verir.
Bubaxımdandövlətimiz,həmenerji

ehtiyatlarınınhasilatı,həmdəbuehti
yatlarındünyabazarlarınaçıxarılma
sındaçoxböyükəhəmiyyətdaşıyanbir
ölkəyəçevrilmişdir.
AzərbaycanınQərbləiqtisadivə

stratejiəməkdaşlığınınmöhkəmlən

məsindəneftqazamilininböyükrolu
var.MəhzAvropanınenerjitəhlükəsiz
liyinintəminolunmasındagöstərdiyi
fəaliyyətəgörəqərbdəölkəmizinetibar
lımütəfiqimiciyaranıb.
Dünyadayenigeosiyasidüzənin

formalaşdığıbirzamandaAzərbayca
nınAvropaİtifaqınınenerjitəhlükəsiz
liyinintəminolunmasındaoynayacağı
müstəsnarolhərötəngünartmaqdadır.
BünövrəsiÜmummilliLiderHeydər
Əliyevtərəfindənqoyulan,gələcəyə
hesablanmışböyükenerjistrategiyası
özbəhrəsinitəkcəölkəmizininkişafın
dadeyil,Avropanınenerjitəhlükəsizli
yinintəminolunmasındadamüstəsna
şəkildəgöstərir.PrezidentİlhamƏliye
vinqlobalçağırışlaraçevikreaksiyailə
yürütdüyüsiyasətnəticəsindəAzərbay
canbundansonradaAvropanınenerji
təhlükəsizliyindəuzunmüddətmü
hümbirölkəolaraqqalacaqdır.Bunu
sonaylardaAvropaİtifaqınınözünün
etibarlıenerjitəminatıistiqamətində
hökumətimizləapardığıdanışıqlar
sübutedir.CənabPrezidentinuzaqgö
rənsiyasətinəticəsindəAzərbaycanda
neftmüqavilələrininardınca“Şahdə
niz2”qazyatağınınistismarı,hasil
edilənqazındünyabazarınaçıxarılması
istiqamətindəTAP,TANAP,Cənu
biQafqazQazDəhlizikimitransmilli
qazkəmərlərilayihələridəicraedildi.
HələxeylimüddətəvvəlİlhamƏliyev
çıxışlarınınbirində“Şahdəniz”layihəsi
ninAvropanınenerjixəritəsinidəyişə
cəyinəəminolduğunubəyanetmişdi.
“Şahdəniz2”layihəsivəCənubQaz
DəhlizininreallaşmasıAzərbaycanın
AvropanınEnerjibazarlarınainteqrasi

yası,eləcədətəhlükəsiztranzitdövlət
kimiözmövqeyinimöhkəmləndirməsi
üçünənböyükimkandır.CənubQaz
Dəhlizininqazixracgücü32milyard
kubmetrdir.Ammazərurətyaranarsa,
uzunmüddətliperspektivdəAvropa
İtifaqıCənubQazDəhlizivasitəsilə
qazidxalınınhəcmini80100milyard
kubmetrəkimiartıravəbununladada
haetibarlışəkildəenerjitəhlükəsizliyini
təminedəbilər.
AzərbaycanınvəXəzərhövzəsinin

enerjiehtiyatları,ocümlədənhəyatake
çiriləninfrastrukturlayihələriölkəmi
zinAvropaüçündahaetibarlıtərəfdaş
rolundaçıxışetməsinətəminatverir.Bu
tərəfdaşlığınyaranmasınındigərəsas
amiliölkəmizinenerjitəhlükəsizliyi
məsələsinəyanaşmasıdır.Çünki,enerji
resurslarıölkələrivəxalqlarıbirləşdir
məlidir,busərvətlərdənsiyasiməqsəd
lərüçünistifadəedilməməlidir.Enerji
resurslarırəqabətvəyatoqquşmaya
deyil,regionalvəbeynəlxalqəmək
daşlığaxidmətetməlidir.Təchizatçıla
rın,tranzitölkələrinvəistehlakçıların
maraqlarıüstüstədüşməlivəqarşılıqlı
səmərəgöstərməlidir.Azərbaycanın
enerjifəlsəfəsidəməhzbuməqsədlə
rinkeşiyindədurur.
DigərtərəfdənindiyədəkAvropa

nınəsasenerjitəminatçısıqismində
ənənəviolaraqRusiya,YaxınvəOrta
Şərqçıxışedir.İraqmüharibəsi,İrana
qarşıyürüdülənsanksiyalarfaktiki
olaraqAvropanıRusiyaneftindənasılı
vəziyyətəsalıb.BusəbəbdənAvropa
Xəzərdənizihövzəsininneftininalın
masındamaraqlıdırvəenerjitələba
tınınbirinhisarçıdanasılıolmaması

üçünAzərbaycanıözenerjitəhlükəsiz
liyindəetibarlıtərəfdaşkimigörür.
Azərbaycan2021ciildənetibarən

mövcudqazkəmərlərivasitəsiiləixrac
həcminiartırıb,qazixracındangəlirləri
dəfələrləartıb.TAPAGşirkətininyaydı
ğıməlumataəsasən,2020ciildekabrın
31dən2021ciildekabrın31dəkTAP
qazkəməriiləAvropaya8,1milyard
kubmetrAzərbaycanqazıixracedilib.
Bunun6,8milyardkubmetrdənçoxu
İtaliyaya,1,2milyardkubmetrəqədəri
YunanıstanavəBolqarıstanatədarük
edilib.2022ciildədəölkəmizAvropaya
10milyardkubmetrədəkqaznəqletmək
niyyətindədir.Lakinbudahaartıqola
bilər.Bütövlükdə,CənubQazDəhlizi
vasitəsiləAzərbaycanınAvropayabi
rincimərhələdə10,ikincimərhələdə20
milyardkubmetrmaviqaznəqledəcəyi
gözlənilir.CənubQazDəhlizininötür
məqabiliyyəti31,5milyardkubmetr
olacaqki,budapraktikolaraq,Avropa
üçünyenialternativmənbərolunuoy
nayacaq.
İndikihaldaAzərbaycanınAvro

panınenerjitəhlükəsizliyindərolunun
artmasıhəmdəölkəmizinregiondakı
geosiyasimövqeyinindahadagüclən
məsibaxımındançoxvacibdir.Qlobal
əməkdaşlıqmühitindəreallaşanCənub
qazdəhlizibirləşdiricikəmərlərlə

Balkanlarınenerjitəchizatınadatöhfə
verəcəkdir.Çünkihəmdəhliz,həm
dəonunbirhissəsiolanTAPlayihəsi
Avropanınenerjiyəartantəlabatının
ödənilməsindəyenimənbəvəmarşrut
lartəklifedir.
Təbiiki,AzərbaycanAvropaba

zarındahərhansışirkətəvəyaölkəyə
rəqibdeyil.Ölkəmizinməqsədisadəcə,
Avropanınenerjibazarınadayanıqlı
məhsulçıxarmaq,bununladamaviqaz
ixracınıhəyatakeçirmək,eynizaman
dadaAvropanın,xüsusəndəCənubi
vəMərkəziŞərqiAvropanınenerji
təhlükəsizliyinintəminolunmasında
dahayaxındaniştiraketməkdir.Bizim
maviqazAvropanınenerjiyətələba
tındahaçoxolduğuölkələrinəixrac
olunur.İtaliyavəCənubiAvropailə
yanaşı,MərkəzivəŞərqiAvropaölkələ
ridəAzərbaycanınistehsalıolanmavi
qazdanfaydalanabiləcəklər.Artıqillik
12milyardkubmetrəyaxınmaviqazı
Bolqarıstanınidxaletməsipraktikola
raqrazılaşdırılıb.Rumıniya,Macarıs
tankimiölkələrAzərbaycandanmavi
qazalmağamaraqgöstərirlər,digər
MərkəzivəŞərqiAvropaölkələrinində
CənubQazDəhlizindənfaydalanmaq
niyyətiaydıngörünür.
Avropadaenerjiböhranınındavam

etdiyininəzərəalsaq,Azərbaycanın

Avropanınenerjitəhlükəsizliyindəki
rolu2022ciildədaxilolmaqla,növbəti
illərdədahadaartacaq.BakıdaCənub
QazDəhliziMəşvərətŞurasıçərçivəsin
dənazirlərinVIIItoplantısındaAvropa
İtifaqınınyüksəksəviyyədətəmsil
olunması,tədbirdəiştirakedənölkələr,
beynəlxalqqurumlar,iştirakçılarınəha
təsi,coğrafiyasıdaAzərbaycanınAvro
panınenerjitəhlükəsizliyindəoynadığı
rolaverilənqiymətinbirtəzahürüidi.
Yerigəlmişkəndeməliyəmki,ölkə

mizindigərqonşuölkələrin,xüsusən
GürcüstanvəTürkiyəninenerjitəhlü
kəsizliyindəxüsusiroloynayır.Azər
baycanTürkiyəninikinciböyükqaz
ixracatçısıolmaqlabuölkəninümumi
tələbatının11faiziniqarşılayır.Enerji
idxalınaböyükehtiyacıolanTürkiyə
üçünbumənbədənenerjinindayanıqlı
şəkildətəminedilməsixüsusiəhəmiy
yətkəsbedir.
BubaxımdanCənubQazDəhli

zi,eləcədədövlətimizindəstəyiilə
reallaşandigərenerjilayihələribütöv
lükdəregionuntəhlükəsizliyinədəstək
olmaqlayanaşı,Azərbaycanınvalyuta
gəlirlərininartırılmasıbaxımındanda
çoxəhəmiyyətlidir.Mövcudqiymətlər
ləAzərbaycanınCənubQazDəhlizin
dənböyükgəlirgötürəcəyiproqnozlaş
dırılır.

Azərbaycan Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində etibarlı tərəfdaşdır

İltizam Yusifov 
MilliMəclisindeputatı

Dün  ya döv  lət  lə  ri  nin müasir mil  li st  ra  te  gi  ya  la  rı  nın ən önəm  li mə  sə  lə  si ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  dir 
ki, bu, həm də  öz növ  bə  sin  də mil  li təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  si he  sab olu  nur. Öl  kə  lə  rin ener  ji eh -
ti  yat  la  rı  na ma  lik olub-ol  ma  ma  sı  ha  zır  da dün  ya si  ya  sə  ti  nin apa  rı  cı ami  li he  sab olu  nur.
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Dünyadason3ildəbaşverən
epidemioloji,ekolojivəsiyasika
taklizmlərləəlaqədaryarananyeni
vəziyyətinsanlarıərzaqböhranı
təhlükəsiiləqarşılaşdırdı.Artıqbu
qlobaltəhlükəeləbirsəviyyəyəça
tıbki,problemyalnızaşağıvəorta
gəlirliölkələriyox,yüksəkgəlirli,
böyükiqtisadiyyatasahibolanölkə
ləridətəhdidedir.
Bəşəriyyətbuböhranladahaçox

COVID19pandemiyasınınyaran
masındansonraüzləşdi.Çünki,
müxtəlifölkələrdəpandemiyanın
kəskinləşməsi,xüsusikarantinreji
minintətbiqidahaçoxkəndtəsər
rüfatıvəsənayeməhsullarıistehsa
lınınazalmasınayolaçdı.
VəziyyətləəlaqədarÜmumdün

yaTicarətTəşkilatınınbaşdirektoru
RobertuAzevedu,BMTninƏrzaq
vəKəndTəsərrüfatıTəşkilatının
rəhbəriTsyuyDunyuy,ÜSTnin
rəhbəriTedrosAdanomQebreisus
birgəbəyanatverərəkpandemi

yanındünyadakəndtəsərrüfatı
üzrətədarükzəncirinipozduğunu
vəpotensialərzaqböhranıyarat
dığınıvə132milyoninsanınqida
çatışmazlığındanəziyyətçəkdiyini
bəyanetdilər.
2020ciildəCOVID19pande

miyasıkəndtəsərrüfatıistehsalına
əhəmiyyətlitəsirgöstərərək,qlobal
dəyərvətəchizatzəncirinipozmaq
laərzaqvəqidatəminatısahəsində
ciddiçatışmazlıqyaratdı.
2021ciildəbəziölkələrdəxüsu

sikarantinrejimiqismənyumşal
dılsada,dünyaekolojikataklizmlə
üzləşdi.Kəskiniqlimdəyişiklikləri
vəquraqlıqkəndtəsərrüfatıməh
sullarınınistehsalıüçünəlverişli
olmadı,ərzaqistehsalıtələbatı
tamqarşılanmadı.Öznövbəsin
dəistehsalınazalmasıdaqlobal
səviyyədəqiymətartımlarıüçün
münbitşəraityaratdı.
Cariilinfevralayındanbaş

layanRusiyaUkraynamühari

bəsidəqidaçatışmazlığıiləbağlı
çoxsaylıproblemlərdoğurdu.Bu
səbəbdənkəndtəsərrüfatıməhsul
larınınqiymətləridavamlıolaraq
artır.Ötənbuqısamüddətdəbuğ
danınqiyməti40faizbahalaşıb.
Hazırkıqiymətlərson14ilinən
yüksəkhəddinəçatıb.
Oxşarvəziyyətqarğıdalınınvə

günəbaxanyağınınqiymətlərində
dəmüşahidəolunur.Buartımlar
RusiyanınUkraynayaqarşıbaşlat
dığımüharibəfonundadünyaba
zarındatəklifərinməhdudlaşması
iləəlaqələndirilir.Çünki,buiki
ölkəninpayınaqlobalbuğdaixra
cının30faizi,qarğıdalıixracının20
faizivəgünəbaxanyağıixracının
isə80faizidüşürdü.
BMTninbaşkatibiAntonioQu

terreşxəbərdarlıqedibki,Rusiyavə
Ukraynaarasındamüharibəuza
narsa,YaxınŞərqvəAfrikadaərzaq
böhranıyaranabilər.OnunBMT
TəhlükəsizlikŞurasındakeçirdiyi
brifinqdəUkraynavəRusiyadan
buğdaidxalınaarxalananölkələ
rinproblemyaşayabiləcəyi,Misir,
Livan,Liviya,Somali,SudanvəYə
məndədaxilolmaqla,birçoxölkə
lərinbuğdanıntəxminənyarısınıbu
ikiölkədənalmasıbarədədedikləri
həqiqətləriəksetdirir.
Siyasivəhərbiböhranvəziyyəti

ərzaqvəqidatəminatıiləyanaşı
yanacaqvəgübrəməhsullarının
qiymətlərinidəxeyliartırıb.Qara
dənizregionundatədarükzən
cirinipozub.BMTrəhbərixəbər
darlıqedibki,buvəziyyətənçox
yoxsullarıvururvədünyadasiyasi
qeyrisabitlikvəiğtişaştoxumla
rısəpir.Buregionayaxınölkələr
müharibəninyaratdığıfəsadlar

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

masıdır.Bu,sahibkarlarüçünçox
mühümstimuldur.
Qiymətsiyasətiiləbağlıiki

qırmızıxətmüəyyənləşdirildi:
birincisi,süniqiymətartımınayol
verməmək,ikincisi,sahibkarla
rınmarjasınıntəminolunmasıdır.
Hökuməttəminatıyaxşılaşdırmaq
üçünhaqsızrəqabətəqarşımüba

rizənigücləndirəcəyini,subsidi
yalarınnəticəyəgörəveriləcəyini
bəyanetdi.
Müharibəninbaşlanmasından

sonrayarananyenişəraitəuyğun
olaraqmartın18dəNazirlərKabi
neti“Minimumistehlaksəbətinin
tərkibinədaxilolanbirsıraəsas
ərzaqmallarınınvəonlarınistehsa
lındaistifadəolunanmallarınölkə
ərazisindənaparılmasınıntənzim
lənməsinədairtədbirlərhaqqında”
Qərarqəbuletdi.Qəraraəsasən
mühümərzaqmallarınınvəonların
istehsalındaistifadəolunanxamma
lıngömrükərazisindənaparılması
ölkədəmövcudolanehtiyatlarvə

əhalininmüvafiqmallariləqısa
müddətlitəminatıiləbağlıproq
nozəsasgötürülməkləİqtisadiyyat
Nazirliyininmüsbətrəyiəsasında
həyatakeçiriləcək.
Ərzaqtəhlükəsizliyinintə

minedilməsinəvəəhalininzəruri
məhsullarlatəchizatınınyaxşılaş
dırılmasıməqsədiləmartın29da

NazirlərKabinetində
müşavirəkeçirildi.Top
lantıda18marttarixli
qərardanirəligələntap
şırıqlar,əsasərzaqməh
sullarıilədaxilibazarın
təchizatınınyaxşılaşdı
rılmasıvəözünütəminat
səviyyəsininqorunma
sı,yerliistehsalçıların
stimullaşdırılması,əsas
ticarəttərəfdaşlarıilə
idxalixracəməliyyatla
rı,daxilibazardaqiymət
manipulyasiyasıüzə

rindənəzarətingücləndirilməsi
vədigərməsələlərgenişmüza
kirəolunub.Bununlaəlaqədar
İqtisadiyyatvəKəndTəsərrüfatı
nazirliklərinin,DövlətGömrük
Komitəsinin,İqtisadiyyatNazirli
yiyanındaAntiinhisarvəİstehlak
BazarınaNəzarətDövlətXidməti
nin,QidaTəhlükəsizliyivəDövlət
EhtiyatlarıAgentliyininməruzələri
dinlənilibvəmüvafiqtapşırıqlar
verilib.
İnanırıqki,Azərbaycanhərza

manolduğukimidünyanıtəhdid
edənbuqlobalərzaqqıtlığısınağın
dandaüzüağçıxacaqdır.

Siyasivəhərbiböhranvəziyyətiərzaqvəqida
təminatıiləyanaşıyanacaqvəgübrəməhsulla
rınınqiymətlərinidəxeyliartırıb.BMTrəhbəri
xəbərdarlıqedibki,buvəziyyətənçoxyoxsulları
vururvədünyadasiyasiqeyrisabitlikvəiğtişaş
toxumlarısəpir.Buregionayaxınölkələrmü
haribəninyaratdığıfəsadlardanbirbaşaəziyyət
çəkirlər,dahauzaqdayerləşənölkələrisəərzaq
qiymətlərininartmasısəbəbindənqidatəminatı
nınçətinləşməsiriskiiləqarşılaşıblar.

Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin 
təminatı sahəsində rasional addımları

Məşhur Məmmədov
MilliMəclisindeputatı
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Dünyadason3ildəbaşverən
epidemioloji,ekolojivəsiyasika
taklizmlərləəlaqədaryarananyeni
vəziyyətinsanlarıərzaqböhranı
təhlükəsiiləqarşılaşdırdı.Artıqbu
qlobaltəhlükəeləbirsəviyyəyəça
tıbki,problemyalnızaşağıvəorta
gəlirliölkələriyox,yüksəkgəlirli,
böyükiqtisadiyyatasahibolanölkə
ləridətəhdidedir.
Bəşəriyyətbuböhranladahaçox

COVID19pandemiyasınınyaran
masındansonraüzləşdi.Çünki,
müxtəlifölkələrdəpandemiyanın
kəskinləşməsi,xüsusikarantinreji
minintətbiqidahaçoxkəndtəsər
rüfatıvəsənayeməhsullarıistehsa
lınınazalmasınayolaçdı.
VəziyyətləəlaqədarÜmumdün

yaTicarətTəşkilatınınbaşdirektoru
RobertuAzevedu,BMTninƏrzaq
vəKəndTəsərrüfatıTəşkilatının
rəhbəriTsyuyDunyuy,ÜSTnin
rəhbəriTedrosAdanomQebreisus
birgəbəyanatverərəkpandemi

yanındünyadakəndtəsərrüfatı
üzrətədarükzəncirinipozduğunu
vəpotensialərzaqböhranıyarat
dığınıvə132milyoninsanınqida
çatışmazlığındanəziyyətçəkdiyini
bəyanetdilər.
2020ciildəCOVID19pande

miyasıkəndtəsərrüfatıistehsalına
əhəmiyyətlitəsirgöstərərək,qlobal
dəyərvətəchizatzəncirinipozmaq
laərzaqvəqidatəminatısahəsində
ciddiçatışmazlıqyaratdı.
2021ciildəbəziölkələrdəxüsu

sikarantinrejimiqismənyumşal
dılsada,dünyaekolojikataklizmlə
üzləşdi.Kəskiniqlimdəyişiklikləri
vəquraqlıqkəndtəsərrüfatıməh
sullarınınistehsalıüçünəlverişli
olmadı,ərzaqistehsalıtələbatı
tamqarşılanmadı.Öznövbəsin
dəistehsalınazalmasıdaqlobal
səviyyədəqiymətartımlarıüçün
münbitşəraityaratdı.
Cariilinfevralayındanbaş

layanRusiyaUkraynamühari

bəsidəqidaçatışmazlığıiləbağlı
çoxsaylıproblemlərdoğurdu.Bu
səbəbdənkəndtəsərrüfatıməhsul
larınınqiymətləridavamlıolaraq
artır.Ötənbuqısamüddətdəbuğ
danınqiyməti40faizbahalaşıb.
Hazırkıqiymətlərson14ilinən
yüksəkhəddinəçatıb.
Oxşarvəziyyətqarğıdalınınvə

günəbaxanyağınınqiymətlərində
dəmüşahidəolunur.Buartımlar
RusiyanınUkraynayaqarşıbaşlat
dığımüharibəfonundadünyaba
zarındatəklifərinməhdudlaşması
iləəlaqələndirilir.Çünki,buiki
ölkəninpayınaqlobalbuğdaixra
cının30faizi,qarğıdalıixracının20
faizivəgünəbaxanyağıixracının
isə80faizidüşürdü.
BMTninbaşkatibiAntonioQu

terreşxəbərdarlıqedibki,Rusiyavə
Ukraynaarasındamüharibəuza
narsa,YaxınŞərqvəAfrikadaərzaq
böhranıyaranabilər.OnunBMT
TəhlükəsizlikŞurasındakeçirdiyi
brifinqdəUkraynavəRusiyadan
buğdaidxalınaarxalananölkələ
rinproblemyaşayabiləcəyi,Misir,
Livan,Liviya,Somali,SudanvəYə
məndədaxilolmaqla,birçoxölkə
lərinbuğdanıntəxminənyarısınıbu
ikiölkədənalmasıbarədədedikləri
həqiqətləriəksetdirir.
Siyasivəhərbiböhranvəziyyəti

ərzaqvəqidatəminatıiləyanaşı
yanacaqvəgübrəməhsullarının
qiymətlərinidəxeyliartırıb.Qara
dənizregionundatədarükzən
cirinipozub.BMTrəhbərixəbər
darlıqedibki,buvəziyyətənçox
yoxsullarıvururvədünyadasiyasi
qeyrisabitlikvəiğtişaştoxumla
rısəpir.Buregionayaxınölkələr
müharibəninyaratdığıfəsadlar

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

masıdır.Bu,sahibkarlarüçünçox
mühümstimuldur.
Qiymətsiyasətiiləbağlıiki

qırmızıxətmüəyyənləşdirildi:
birincisi,süniqiymətartımınayol
verməmək,ikincisi,sahibkarla
rınmarjasınıntəminolunmasıdır.
Hökuməttəminatıyaxşılaşdırmaq
üçünhaqsızrəqabətəqarşımüba

rizənigücləndirəcəyini,subsidi
yalarınnəticəyəgörəveriləcəyini
bəyanetdi.
Müharibəninbaşlanmasından

sonrayarananyenişəraitəuyğun
olaraqmartın18dəNazirlərKabi
neti“Minimumistehlaksəbətinin
tərkibinədaxilolanbirsıraəsas
ərzaqmallarınınvəonlarınistehsa
lındaistifadəolunanmallarınölkə
ərazisindənaparılmasınıntənzim
lənməsinədairtədbirlərhaqqında”
Qərarqəbuletdi.Qəraraəsasən
mühümərzaqmallarınınvəonların
istehsalındaistifadəolunanxamma
lıngömrükərazisindənaparılması
ölkədəmövcudolanehtiyatlarvə

əhalininmüvafiqmallariləqısa
müddətlitəminatıiləbağlıproq
nozəsasgötürülməkləİqtisadiyyat
Nazirliyininmüsbətrəyiəsasında
həyatakeçiriləcək.
Ərzaqtəhlükəsizliyinintə

minedilməsinəvəəhalininzəruri
məhsullarlatəchizatınınyaxşılaş
dırılmasıməqsədiləmartın29da

NazirlərKabinetində
müşavirəkeçirildi.Top
lantıda18marttarixli
qərardanirəligələntap
şırıqlar,əsasərzaqməh
sullarıilədaxilibazarın
təchizatınınyaxşılaşdı
rılmasıvəözünütəminat
səviyyəsininqorunma
sı,yerliistehsalçıların
stimullaşdırılması,əsas
ticarəttərəfdaşlarıilə
idxalixracəməliyyatla
rı,daxilibazardaqiymət
manipulyasiyasıüzə

rindənəzarətingücləndirilməsi
vədigərməsələlərgenişmüza
kirəolunub.Bununlaəlaqədar
İqtisadiyyatvəKəndTəsərrüfatı
nazirliklərinin,DövlətGömrük
Komitəsinin,İqtisadiyyatNazirli
yiyanındaAntiinhisarvəİstehlak
BazarınaNəzarətDövlətXidməti
nin,QidaTəhlükəsizliyivəDövlət
EhtiyatlarıAgentliyininməruzələri
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verilib.
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edənbuqlobalərzaqqıtlığısınağın
dandaüzüağçıxacaqdır.

Siyasivəhərbiböhranvəziyyətiərzaqvəqida
təminatıiləyanaşıyanacaqvəgübrəməhsulla
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Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin 
təminatı sahəsində rasional addımları

Məşhur Məmmədov
MilliMəclisindeputatı
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- Əmi rul la müəl lim, Zə fər qu-
rul ta yı nın nü ma yən də si ki mi 
Azər bay ca nın mə də niy yət 
mər kə zi sa yı lan Şu şa da ol du-
ğu nuz gün lər də han sı hiss lə ri 
ke çir di niz? 
Təbiiki,hərbiriştirakçıkimibu,

mənimüçündəböyükbirşərəfidi.
Sözünhəqiqimənasındaiftixarvə
qüruryaşayırdım.Çünkideməkolar
ki,son200ildəyəniTürkmənçay,
Gülüstanmüqavilələriimzalanan
vaxtdanbugünəqədərbizxaric
dəyaşayanbütünsoydaşlarımız
başımızönümüzəəyilmiş,diliqısa
vəziyyətdəyaşayırdıq.Torpaqbi
zimolduğuhaldayurdsuzyuvasız
qalan,eveşiyini,doğmalarınıitirən
birmilyondanartıqinsanınkədə
ribizidərindənsarsıdırdı.Haqlı

olduğumuzhaldahərzamanhaqsız
durumadüşürdük,özdoğrularımızı
isbatlamağaçalışırdıq,əzikgörünür
dük.
Amma44günlükVətənmüha

ribəsindənsonratamamiləfərqli
hisslərdaşıyırdıq.Təkcətorpaq
larımız,müqəddəsməkanlarımız
yox,həmburada,həmdədünyanın
hərbirguşəsindəyaşayanazərbay
canlılarınbirmillətolaraqvüqarı,
əzəməti,mənliyiözünəqaytarıldı.
MüzəfərAzərbaycanOrdusunun
qələbəsi,xalqımızınözhaqqişiuğ
rundasonadəkmübarizəaparmaq
əzmi,Prezident,AliBaşKomandan
İlhamƏliyevincəsarətivəqətiyyəti
hərbirazərbaycanlınınbaşınıbay
rağımızqədəryüksəklərəqaldırdı.
İndibütündünyaazərbaycanlıları

qalibxalqınnümayəndələrikimiöz
vətənləriiləqürurduyur,buyolda
tarixivətənlərininhaqqişinədəs
təkverənlərisəZəfərimizinvəmilli
birliyimizinsevinciniyaşayırlar.
Məndəonlardanbiriyəm.Şübhəm
yoxdurki,buZəfərQurultayından
sonradiasportəşkilatlarımızınsıra
larıdahadagenişlənəcəkvəazər
baycanlılardünyanınhəryerində
özvətənlərinidahaböyükfəxarətlə
təmsiledəcək,Azərbaycanınadını
həryerdəözəməlləriiləyüksəklərə
qaldıracaqlar.

- Cə nab pro fes sor, qə lə bə xə bə-
ri ni han sı şə rait də eşit di niz?
Mənim75yaşımvar.Bütünhə

yatımboyuözümüçündəyişilməz
rejimtətbiqetmişəm.Normaldaax

şamsaat10dayatıb,səhər56radə
lərindəyuxudanoyanıram.Amma
o,44günmüddətindətelevizorun,
bilgisayarınqabağındanheçdurma
dım.24saatinternetdənməlumatlar
oxuyur,yenilikləridinləyir,xəbərlə
rəbaxırdım.Həranqələbəxəbərini
gözləyirdim.Məncədünyanınhər
yerindəyaşayanazərbaycanlılarda
buvəziyyətdəidilər.Mənözailəm
dəngötürürəm,ailəüzvlərimfərqli
ölkələrdəqızımAmerikadayaşayır,
nəvələrimKanadadaoxuyur,Misir
də,İtaliyada,Yaponiyadayaşayan
yaxınlarım,dostlarımvar.Onların
hamısındavəziyyətbeləidi.
Şuşanınazadedilməsinihörmətli

İlhamƏliyevelanetdi.Yenədətək
raredirəmki,o44gününhəranında
Qələbəxəbərinigözləyirdim.Xüsusi
lədəŞuşanınazadedilməsini.Çünki
bilirdimki,Şuşanınazadlığıtam
qələbəninaçarıdır.Xəbərialdığıman
sevincvəhəyəcandantitrəməyəbaş
ladım.Dərhalyaxındostumlazəng
ləşibevdənçıxdıq.BütünAnkaranı
dolaşdıq.Şəhərdəeləbilizdiham
vardıki...Gənclər,tələbələr,diaspor
fəallarıeynənBakıdakıkimimaşın
larıbayraqlarlabəzəyibavtoyürüş
etdilər,səhərəcənşəhərdəgəzdilər.
TürkiyəAzərbaycanatəkcəyaxın
münasibətdəolanölkədeyilaxı,
doğmaqardaşdır.Onagörəburada
osevinc,ofərəhnecəhissolunurdu
sa,oradadaeyniləbeləidi.
SəhərisigünüzvüolduğumTür

kiyəAzərbaycanDostluqvəDaya
nışmaVakfındadamöhtəşəmbir
tədbirtəşkilelədik,soydaşlarımızla
sevincimizibölüşdük.
DünyaAzərbaycanlılarınınV

QurultayınınŞuşadakeşiriləcəyi
nieşitdiyimandanisəhəyəcandan
qəlbimköksüməsığmırdı.Qəribə
həsrətlihissləriniçinədüşmüşdüm.
İnanmaqçətinidi.Keçmişzamanlar
dabirneçədəfəŞuşadaolmuşdum.
Ammabu,gedişçoxfərqliidi.
ŞuşayaZəfəryoluiləDaşaltıdan

keçibgetdik.İlyarımbundanəvvəl
qalaşəhərinazadolunmasıgünləri
nixatırladım.AliBaşKomandanın

televiziyadaoxəbəriverərkəngöz
lərinindolmasını,keçirdiyihisslə
riheçunutmuram.İndionudaha
yaxşıanladım.Şuşayaqalxanda,sal
qayalara,sıldırımdağlarabaxarkən
həyəcandantitrəyirdim.Azərbaycan
əsgəribusıldırımlarıyaralıəsgər
yoldaşınıçiyninəalaraq,ağırsilah
larla,yalınəllə,gülləbaranınaltında
qalxmış,əlbəyaxadöyüşkeçirmişvə
qələbəqazanmışdı.Əhsən,beləVə
tənövladlarına,qəhrəmanoğullara!
Allahbumüqəddəsamaluğrunda
canındankeçmişbütünşəhidlərimi
zərəhməteləsin!AliBaşKomandan
siyasiiradəvəqətiyyətgöstərərək

Azərbaycanıbubəladanqurtarabil
di.Onadahalalolsun!
Mənəvvəlki2001,2006,2011,

2016cıillərdəkeçirilənqurultaylar
dadaiştiraketmişdim.Yenədeyi
rəm,budəfəhərşeyinsanabambaş
qatəsiredirdi.Şuşada“Qarabağ”
otelinəyerləşdirilmişdim.Dostlarım
digərotelvəyataqxanatipliyerlər
dəqalırdılar.Məndənsoruşdular
ki,qaldığınyernecədir?Dedimki,
yerinmənimüçünheçbirəhəmiy
yətiyoxdur.Əsasodurki,Şuşanın
havasındanəfəsalıram.
Qurultaygözəlkeçdi.Cənab

Prezidentbizimləgörüşdü,proq

Müsahibimiz Şuşada keçirilən 
Dünya Azərbaycanlıları  
V qurultayının nümayəndəsi 
Əmirulla Məmmədəli oğlu 
Məmmədovdur. Ha zır da Tür ki-
yə də ya şa yan məş hur alim, fi zi ka-
ri ya ziy yat elm lə ri dok to ru, Azər-
bay can Döv lət Mü ka fa tı laureatı, 
Bil kənd Uni ver si te ti Na no tex no-
lo gi ya El mi Mər kə zi nin pro fes so-
ru, Tür ki yə-Azər bay can Dost luq, 
Əmək daş lıq və Həm rəy lik Xey riy yə 
Cə miy yə ti İda rə He yə ti nin üz vü 
Əmi rul la müəl lim Şu şa da ke çir di yi 
gün lər dən da nı şar kən göz yaş la rı-
nı sax la ya bil mə di. 

“Ali Baş Komandanın Şuşanın azad 
edilməsi xəbərini verərkən 
gözlərinin dolmasını unuda bilmirəm...” 
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qalan,eveşiyini,doğmalarınıitirən
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birliyimizinsevinciniyaşayırlar.
Məndəonlardanbiriyəm.Şübhəm
yoxdurki,buZəfərQurultayından
sonradiasportəşkilatlarımızınsıra
larıdahadagenişlənəcəkvəazər
baycanlılardünyanınhəryerində
özvətənlərinidahaböyükfəxarətlə
təmsiledəcək,Azərbaycanınadını
həryerdəözəməlləriiləyüksəklərə
qaldıracaqlar.

- Cə nab pro fes sor, qə lə bə xə bə-
ri ni han sı şə rait də eşit di niz?
Mənim75yaşımvar.Bütünhə

yatımboyuözümüçündəyişilməz
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o,44günmüddətindətelevizorun,
bilgisayarınqabağındanheçdurma
dım.24saatinternetdənməlumatlar
oxuyur,yenilikləridinləyir,xəbərlə
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Əmirulla Məmmədəli oğlu 
Məmmədovdur. Ha zır da Tür ki-
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bay can Döv lət Mü ka fa tı laureatı, 
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ru, Tür ki yə-Azər bay can Dost luq, 
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nı sax la ya bil mə di. 

“Ali Baş Komandanın Şuşanın azad 
edilməsi xəbərini verərkən 
gözlərinin dolmasını unuda bilmirəm...” 
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ramxarakterligözəlbirçıxışetdi.
Oradabirfikrivurğuladıki,əgər
qısabirzamandaErmənistan
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
tanımazsa,bizdəonlarınkınıtanı
maqdanvazkeçəcəyik.Mənhərza
manmüdafiəsənayesisistemiüzrə
çalışdığımüçünonunnədemək
istədiyiniçoxyaxşıanladım...

- Si zin Ulu ön dər Hey dər Əli ye vi 
ya xın dan ta nı ma ğı nız ba rə də 
eşit mi şik. Bu, be lə dir mi? 
Bəli,doğrudur.Dahişəxsiyyəti

hələgəncyaşlarımdanşəxsəntanı
yırdım.UluöndərHeydərƏliyevlə
56dəfəüzbəsurətgörüşlərimolub.
İlkdəfəonu1966cıildəgörmüşəm.
OndaDövlətTəhlükəsizlikKomi
təsindəçalışırdı.Məndəictimai
əsaslarlaAzərbaycanKomsomolu
Komitəsindəişləyirdim.Ozaman
respublikakomsomolununrəhbəri
ElmiraQafarovaidi.HeydərƏliyev
Elmiraxanımdankomitəninxüsusi
şöbəsindərabitəməsələləriiləbağlı
işdəçalışmaqüçünbirgənckomso
molçugöndərməsiniistəyir.İsrarla
azərbaycanlıolmasınıxahişedir.
Çünkiozamanlaroradaçalışanlar
hamısıermənivəyadigərmillət
lərdənolanlaridi.Elmiraxanım
mənivəbaşqaikinəfərigöndərdi.
HeydərƏliyevhamımızlatəkbətək
görüşdü.Mənseçildim.Ondahəm

dəBakıDövlətUniversitetindəelmi
araşdırmalarımıdavametdirirdim.
Onagörəbuişisonaqədərdavam
etdirmədim,elmyolunuseçdim.
Sonralarbaşqaməsələlərləəlaqədar
dabirneçədəfəgörüşdümHeydər
Əliyevlə.
Üstündənillərkeçdi.Ümum

milliliderMoskvadanqayıdandan
sonraNaxçıvanAliMəclisindəsədr
olduğuvaxtAnkarayaSüleyman
Dəmirəlləgörüşəgəlmişdi.Naxçıva
nınblokadadaolduğuvaxtidi.Onu
dostumlamənqarşıladım.İnanınki,
hafizəsinə,yaddaşınaheyranqal
dım.Mənigörənkimidərhaltanıdı.
Əvvəlkigörüşlərimizdəolanxırda
detallaraqədərxatırladı.
HeydərƏliyevbirdühaidi.

BugünküAzərbaycanınmemarıvə
qurucusuodur.Əminliklədeyəbi
lərəmki,eləAzərbaycanlaTürkiyə
arasındamünasibətlərintəməlidə,
DünyaAzərbaycanlılarınınHəm
rəyliyiGününuntəsisedilməsidə,
DünyaAzərbaycanlılarınınqu
rultaylarınınkeçirilməsidəonun
ideologiyası,uzaqgörənliyiiləbaza
laşdırılıb.Haradayaşamalarından
asılıolmayaraq,azərbaycanlılarınöz
tarixivətənləriiləəlaqələrininqırıl
mamasına,onlarınmillivəmədəni
kimliklərininqorunubsaxlanılma
sına,dilimizin,mənəvidəyərlərimi
zingələcəknəsillərəötürülməsinə

Dos ye: Məm mə dov Əmi rul la 
Məm mə də li oğ lu - 24 iyul 1946-
cı il də Ba kının Fat ma yı kən din də 
ana dan ol muş dur. 1953-1963-cü 
il lər də Ba kı da kı 44 nöm rə li or ta 
mək təb də təh sil al mış dır. 1968-ci 
il də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin Fi-
zi ka fa kül tə si ni bi tir miş dir.

1973-cü il də fi zi ka-ri ya ziy yat elm-
lə ri na mi zə di, 1986-cı il də fi zi ka- 
ri ya ziy yat elm lə ri dok to ru alim lik 
də rə cə lə ri ni qa zan mış dır. 

1988-ci il də Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Elm sa hə sin də Döv lət 
Mü ka fa tı laureatı adı na la yiq 
gö rül müş dür. Ame ri ka,Ya po ni ya 
və İta li ya da el mi-təd qi qat iş lə ri nin 
təş ki lin də bö yük ro lu ol muş dur. 
Azər bay can və Tür ki yə də bu sa hə-
lər də apar dı ğı el mi təd qi qat lar da 
bö yük nailiy yət lər əl də et miş və 
el mi mək təb lə rin tə məl lə ri ni qoy-
muş, in ki şaf et dir miş dir. 30-dan çox 
elm lər na mi zə di, elm lər dok to ru 
və pro fes sor ye tiş dir miş dir. Dün ya-
nın fərq li öl kə lə rin də elm adam la rı 
tə rə fin dən ən çox oxu nan və qə bul 
olu nan el mi jur nal la r da 350-dən 
ar tıq el mi mə qa lə si çap olun muş, 
50-dən çox bey nəl xalq konf rans da 
mə ru zə çi qis min də çı xış et miş dir.
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proqramyaradıb.HeydərƏliyevhər
birazərbaycanlınıAzərbaycanınay
rılmazbirparçasıkimigörür,onları
özmilli,mədənimənsubiyyətləriilə
qürurduymağaçağırırdı.
Onudaqeydetməkistərdimki,

RəcəbTayyibƏrdoğanınTürkiyəyə
rəhbərliyidövründəAzərbaycanla
qardaşölkəarasındabağlardahada
möhkəmləndi.HörmətliİlhamƏli
yevdəHeydərƏliyevinailəsininvə
siyasiideologiyasınınmənsubuolan
birşəxskimihərzamanonatəlqin
edilənlərəsadiqbirşəxsiyyətnüma
yişetdirir.

- Ə mi rul la müəl lim, ha zır da 
Tür ki yə də dias por fəaliy yə ti-
ni ne cə qiy mət lən di rir si niz? 
Qardaş öl kə nin baş qa-baş qa 
böl gə lə rin də olan Azər bay can 
cə miy yət lə ri ilə əla qə lə ri niz nə 
və ziy yət də dir? 
31ildirTürkiyədəyaşayıram.

Ankarada,BilkəndUniversitetində
çalışıram.1990cıildə20yanvarha
disələribaşverəndəmənAzərbayca
nagəlmişdim.Ankaradaozamanlar
MəmmədƏminRəsulzadəninqur
duğubirAzərbaycanKültürDər
nəyivardı.Onunlatəmasakeçdik.
Fəaliyyətləriçoxzəifidi.Onagörə
dəTürkiyəAzərbaycanDostluqvə
DayanışmaVakfınıqurduq.Ayrıay
rılıqdakiçikcəmiyyətləryaradıb,öz
çaplarındaxırdatədbirlərtəşkiledir,
nəsəetməyəçalışırdılar.Onlarıbir
yerətopladıq.Gücləribirləşdirdikvə
diasporafəaliyyətiniinkişafetdir
dik.Buillərərzindəbütünistəyimiz
azərbaycançılıqideyasınınhərbir
yurdaşımızınhəyatfəlsəfəsinəçev
rilməsinə,bütünhəmvətənlərimizi
millətimizinhaqqmübarizəsinəcəlb
etməyəçalışmışıq.
Təbiiki,DünyaAzərbaycanlı

larınınqurultaylarıbuprosesdə
proqramroluoynayıb.Hərbirdias
porüzvüPrezidentİlhamƏliyevin
ətrafındasıxbirləşərək,vətənimizin
haqqmübarizəsininayrılmazbir
parçasınaçevrildilər.44günlük
müharibədövründədiasportəş

kilatlarıdünyanın30danartıqöl
kəsində200dəkaksiyakeçirdi,bu
aksiyalardaümumilikdə25mindən
çoxsoydaşımızınvədostxalqların
nümayəndələriiştiraketdi.Həm
çinin,50dənçoxölkədəfəaliyyət
göstərən300əyaxındiasportəş
kilatımüxtəlifölkələrindövlətvə
hökumətrəhbərlərinə,parlament
üzvlərinə,beynəlxalqtəşkilatlara
bəyanatlar,müraciətlərgöndərdi.
BunlarAzərbaycançılıqideyasının
bütünazərbaycanlılarınvahidməf
kurəsiniçevrildiyinin,həmvətən
lərimizinbiramaluğrundabirləş
məyibacardıqlarınınsübutudur.44
günlüksavaşərəfəsindəsoydaşla
rımızın“Dəmiryumruq”ətrafında
sıxbirləşməsi,ermənibarbarlığının
ifşasıyönündəgörüləntədbirlər
dünyaazərbaycanlılarınınVətənə,
dövlətəbağlılığından,gücündən
xəbərverirdi.
MənbuməsələdəAzərbaycanın

DiasporlaİşüzrəDövlətKomi
təsininvəkomitəninsədriFuad
Muradovunaktivfəaliyyətinidə
xüsusiləqeydetməkistərdim.Bu
günbuKomitədünyanındördbir
yanındayaşayanhəmyerlilərimi

zəözdəstəyininümayişetdirir,
onlarınfəaliyyətivəüzləşdikləri
problemlərindərhalaradanqaldı
rılmasıüçünbütüngücünüsəfər
bəredir.Nəticəgözönündədir:
dünyaazərbaycanlılarıqalibxalqın
nümayəndələriolaraqhəryerdəöz
sözünüdeməyibacarır,ermənilərin
informasiyatəxribatlarınınqarşısını
alaraq,şərəfimissiyalarınılayiqin
cəyerinəyetirirlər.

- Ə mi rul la müəl lim, Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev Zə fər 
qu rul ta yı nın bir qrup nü ma-
yən də si ni or den və me dal lar la 
təl tif et di. On la rın ara sın da siz 
də var dı nız. Ürək dən təb rik 
edi rik!
Çoxsağolun!Buhadisəgerçək

dənmənəböyükqüruryaşatdı.Mə
nimgənclikzamanındanbugünəbir
çoxtəltifərim,dövlətsəviyyəsində
laureatlıqlarımolub.Ammacənab
İlhamƏliyevinimzasıiləaldığım
“Dostluq”ordeniömürboyuqürur
ladaşıyacağımbirmükafatdır,mə
nimişiməvəşəxsiməverilənəvəzsiz
qiymətdir.Fürsətdənistifadəedib,
onadərintəşəkkürümübildirirəm.
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- El dar müəl lim,  ikin ci və tən 
seç di yi niz Çex Res pub li ka sı na 
gəl mə yi niz, bu ra da apar dı ğı-
nız ak tiv ic ti mai-si ya si fəaliy yət 
ba rə də oxu cu la rı mı za mə lu mat 
ver mə yi ni zi is tər dik. 
2003cüildəÇexRespublikasıtə

rəfindənAzərbaycanatəhsilproqramı
nadairdövləttəqaüdüilətəminedilən
biryertəqdimedilmişdir.Həminye
ganəyeruğrundamüsabiqəkeçirildi.
MənondaBakıSlavyanUniversitetinin
tələbəsiidim.Yarışmanınqalibioldum
vəÇexRespublikasınagəldim.Təqaüd
1ilmüddətinənəzərdətutulmuşdu,
çexdiliöyrədilirdi.Buproqramnöv
bətiildəÇexiyaUniversitetinəümumi
qaydadaimtahanveribqəbulolunmaq
imtiyazıverirdi.
ProqramauyğunolaraqÇexdövlə

tininmaliyyəvəsaitihesabınaalitəhsili
davametdirməkşansıqazandırırdı.
Məndəbuşansdanistifadəetdimvə
2004cüildəÇexiyanınikinciənböyük
şəhəriBrnodayerləşənməşhurMasa
rikUniversitetininPolitologiyavəeyni
zamandaJurnalistikakafedrasınıntələ

bəsiadınıqazandım.Dahasonra,2008
ciildəbakalavrpilləsinimüvəfəqiy
yətləbitirdikdənsonra“Kütləvimedia
nəzəriyyələrivəkommunikasiya”üzrə
magistraturayaqəbulolundum.
Elmirəhbərimmənədoktorluq

mövzusuüzərindəişləməyitəklifetdi,
lakinmənəvvəlvətəndaşlıqborcu
muyerinəyetirməkvəhərbixidmətə
getməkqərarınagəldim.Azərbaycan
ordusundaəsgərixidmətinibaşa
çatdırandadostlarımmənəÇexiya
da“AzərbaycanTələbələriŞəbəkəsi”
təşkilatınınşöbəsiniyaratmağıtəklif
etdilər.Bunagörəyenidənbuölkəyə
qayıtdım.
2015ciildənisəPraqadayerləşən

mərkəziAvropanınənqədimuniversi
tetiolanKarlovUniversitetininfəlsəfə
fakültəsində“Azərbaycandili”və
“Azərbaycantarixi”fənlərinintədrisi
iləməşğuloluram.Hazırdahəmdəbu
kafedrayarəhbərlikedirəm.
Eləburadaolduğumilkvaxtlar

dantələbəlikillərimdənErmənistanın
Azərbaycanaqarşıtəcavüzündənyerli
əhaliyəətrafıməlumatlarıçatdırmağa

çalışırdım.Ənönəmlihesabetdiyim
layihələrdənbiri,hələ2010cuildə
yaratdığım,çex,rus,ingilisdillərində
çıxan“karabach.cz”internetsəhifə
sidir.Bundanəlavə,buillərərzində
ölkəmizinhaqlımübarizəsiniəksetdi
rənsaysızhesabsıztədbirlərdəiştirak
etmişəm,özümbusəpkidəçoxsaylı
aksiyalarıntəşkilatçısıolmuşam.Buna
misalolaraqPraqanınqədimtarixi
meydanındaBlackDevisionuniştirakı
iləXocalıyahəsrolunmuşvideomep
pinqkeçirilməsinigöstərməkolar.

- Mə lum ol du ğu ki mi, Azər-
bay can Çe xi ya Res pub li ka sı 
ilə əla qə lə rin in ki şa fı na bö yük 
önəm ve rir. Bu ra da çox say da 
azər bay can lı lar ya şa yır və təh sil 
alır. Öl kə mi zi Çe xi ya da ta nıt maq 
üçün dias por səd ri ola raq han sı 
iş lə ri gö rür sü nüz?   
Bizilknövbədəbuölkəninvə

təndaşlarınıAzərbaycanınmədəniy
yəti,tarixi,əldəetdiyinailiyyətləriilə
tanışetməyəçalışırıq.Buradakımü
hitdəyaşayaraqyerlixalqınmental

Rə şa dət li or du mu zun  44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də əl də  et di yi bö yük Zə fər dən son ra – qa lib 
xal qın  nü ma yən də lə ri ki mi yer kü rə si nə sə pə lən-
miş soy daş la rı mı zın  sə da sı nı, xa ri ci  döv lət lə ri  bi zə 
da ha ya xın və doğ ma edən  in san la rın  sə si ni da-
ha gur, da ha inam lı eşit mə yə  baş la mı şıq. Har ada 
ya şa ma la rın dan ası lı ol ma ya raq  ürək lə rin də Və tən 
sev gi si, dil lə rin də və əməl lə rin də  mil lət təəs süb keş-
li yi olan azər bay can lı lar hər za man xal qın sə si nə səs 
ver mə yi öz lə ri nin  öv lad lıq bor cu he sab edir lər. 
Rub ri ka mız da bu də fə ki mü sa hi bi miz on lar dan bi ri - 
Şər qi Av ro pa da, Çex Res pub li ka sın da ya şa yan Azər-
bay can dias po ru nun rəh bə ri El dar Və li yev dir.   

Azərbaycanın parlaq qələbəsi Avropadakı 
azərbaycanlıları daha da birləşdirdi
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xüsusiyyətlərinibilirikvəölkəmizlə
bağlıinformasiyalarıonlarındaha
asanqəbuledəbiləcəyitərzdətəqdim
etməyəçalışırıq.Məsələn,Xocalısoy
qırımıiləbağlıAzərbaycanxalqı
nınağrılarını,qəlbimizdəkiyaraları
dolğunluğuiləanladabilməküçün
Çexiyadabaşvermişbunabənzərbir
hadisədənparalelgörüntülərhazır
ladıq.Beləki,İkinciDünyamüha
ribəsizamanıalmanfaşistləriLidise
kəndinəsoxularaqbütünsakinləri
qəddarlıqlaedametmişdirlər.Çexlər
bufaciəniheçvaxtunutmurlar.Biz
Xocalısoyqırımanahəsrolunmuş
tədbirləriLidisefaciəsinəoxşarvə
əlaqəlişəkildətəşkiletməyəbaşladıq
vəictimaiyyətXocalıfaciəsinidaha
tezanladı.
Avropalılarfərqlimədəniyyətə

sahibolduqlarıüçünmədənidəyərlə
rimizinümayişetdirərkəndərhalmu
ğamüçlüyünütəqdimetməkoqədər
dəuğurluolmayacaqdı.Muğamdərin
sənətdir,onuqavramaqüçünmüəy
yənhazırlıqolmalıdır.Bunagörədə
bizAzərbaycanınorqanifaçısı,Üzeyir
HacıbəyovadınaKonservatoriyanın
professoruRasiməxanımıtədbirə
dəvətetdik.O,AvropavəAzərbaycan

bəstəkarlarınınəsərlərini,ocümlədən
NazimƏliverdibəyovun“Bayatışi
raz”,VasifAdıgözəlovun“Muğam
fantaziya”əsərləriniorqandaifaetdi.
Qeydedimki,müsəlmanölkələrində
orqanifaçılığıvəonuntədrisidemək
olarki,yoxdur.Azərbaycanbusahədə
yeganənümunədir.Konsertçexlər
dəçoxmaraqdoğurmuşdu,onlar
Azərbaycanbəstəkarlarınınəsərləri
ninnotlarınıəldəetməkistədiklərini
bildirdilər.

Bizmillitaralətimizitəbliğetmək
üçün“feşmob”janrındanistifa
dəetdik.Həminrolikbugünəkimi
Youtubekanalında“Azerbaijanstudent
network”ünvanındamövcuddurvə
artıq4milyondançoxizləyicitoplayıb.
Birsözlə,təbliğatınhərölkədəözqay
dalarıolmalıdırvəbuincəməsələlərə
xüsusidiqqətyetirilməlidir.

- Azər bay can uzaq qərb dən ne cə 
gö rü nür?



84  |  MİLLİ MƏCLİS   MART-APREL, 2022    MART-APREL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  85

DİASPOR DİASPOR

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

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

nadır.Sizintəsəvvürünüzolsundeyə
bildirməkistərdimki,illikbüdcəsi2,6
milyardkronolanbutəşkilatuzunil
lərdirErmənistanayardımgöstərirvə
bugündeməkolar,buölkəninbütün
KİVlərindətəmsilolunur.Harada
mümkündürsə,Azərbaycanınadını
qaralamağaçalışır.Bunabaxmaya
raqbizdaimvuruşuruqvəmüəyyən
dərəcədəAzərbaycanınmövqeyinin
dəyerliKİVlərdəyertapmasınanail
oluruq.Ammabuprosesuzunmüd
dətlidirvəçoxzəhmətbahasınabaşa
gəlir.

- Öl kə miz lə Çex Res pub li ka sı 
ara sın da dip lo ma tik əla qə lə rin 
30 il lik ta ri xi var. Azər bay ca nın 
bu öl kə də ki  sə fi r li yi ilə ic ma 
ara sın da əla qə lər ne cə qu ru-
lub? 
Sizçoxvacibbirməqamatoxun

dunuz.Doğrudandasəfirliklərimiz
ölkələrdəkiAzərbaycanicmasıiləsıx
əlaqəqurandamillidövlətmaraqla
rımızüçündahaçoxişgörməkolur.
BumənadaAzərbaycanınbuölkədəki
səfirliyiyorulmazfəaliyyətdədir.
Azərbaycanlıtələbələrlə,diaspor
üzvləriiləsıxvəsəmimiişbirliyivar.
Səfirliklədiasporicmasıarasında
əlaqələrininzibatçıtabeçiliküzərində
qurulmaması,məşvərətformatında
fəaliyyətintətbiqikimiuğurlubir

yanaşmamövcuddur.İcmaüzvləri
səfirliyirəsmitəşkilatdeyil,doğma
Vətəntorpağı,birnöv“ataocağı”qis
mindəgörürlərki,buabhavadahər
kəsisevindirir.
Məhzbusəmərəliəməkdaşlığın

nəticəsindəbizbirneçəiləvvəlXo
calısoyqırımınınÇexRespublikasıtə
rəfindənrəsməntanınmasınanailola
bildik.BuAvropadahələki,yeganə
belənailiyyətdir.

- Çe xi ya nı azər bay can lı lar üçün 
cəl be di ci edən han sı amil lər dir?
Çexmillətinin20ciəsrdəyaşa

dığıtəcrübəninAzərbaycanxalqının
taleyinəbənzərliyivar.İkincidünya
müharibəsindənsonraÇexiyaSovet
İtifaqınınnəzarətialtındaolanso
sialistölkələridüşərgəsindəidivəbu
ölkəsovetzorakılığınınnəolduğunu
çoxyaxşıbaşadüşür.Digərtərəfdən,
azərbaycanlılarCarRusiyasıvəon
dansonraSSRİnintərkibindəuzun
müddətyaşadıqlarınagörəslavyan
millətləriiləsıxtəmasdaolmuşlarvə
busəbəbdənsoydaşlarımızçexlərin
mentalitetinitezqavrayabilir.
Əlbətəki,Çexiyanıniqlimidə

çoxsərtdeyil,bizəuyğundur.Tə

biətiümumiyyətlə,cəlbedicidir:
yaşılmeşəliklər,çiçəkliçəmənlər,
ekologiyanınəsasəntəmizolmasına
buradaçoxdiqqətyetirilir.Memarlıq
baxımındanAvropanınbəlkədəən
gözəlşəhərləri,ortaəsrlərinyadigarı
olanmaraqlı,qədimqəsrlər,zəngin
turizmimkanları,stabilritmdəyaşa
mağaimkanverənmühitiiləbuölkə
bizləriözünəcəlbedir.

- 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si 
dö nə min də soy daş la rı mız bu 
pro se sə nə ki mi qat qı gös tər di-
lər və qa lib bir  xal qın nü ma-
yən də si ola raq han sı hiss lər  
ke çi rir si niz?
Artıqiyuldöyüşlərizamanı

Çexiyadayaşayanazərbaycanlılar
cəmləşməyəbaşlamışdırlar.Yadınız
dadırsa,ozamanazərbaycanlıların
ilkinnümayişləriABŞdaLosAnce
lesşəhərindəvəBelçikanınpaytax
tıBrüsseldəbaştutmuşdu.Həriki
şəhərdədəazərbaycanlılarermənilər
tərəfindəntəzyiqlərəvəzorakılığa
məruzqalmışlar.Brüsseldəkinümayi
şinsəhərisigündəburadaPraqada
nümayişkeçirilməliidi.İnanınki,19il
ərzindəbirincidəfəidibusaydaazər

baycanlıkütləsitoplanmışdı.Ölkənin
bütünşəhərlərindənhəmvətənlərimiz
Praqayayığışırdı.İstərkişiolsun,
istərqadınhərkəsbilirdiki,bumi
tinqdəonlarahərcürtəhlükəolabilər,
yenədəheçkəsqorxmurdu.Ozaman
əminoldumki,müharibəbaşlasabiz
mütləqqalibgələcəyik!Çünkihərkəs
zəfərvəqisasümidiiləyaşayırdı.
Müharibəzamanıicmamızçox

fəalidi.ÇexKİVləriiləəlaqəquraraq
onlaraxəbərlərötürürdük,nümayiş
lərkeçirirdik,bəyanatlaryayırdıq.
Əsgərlərimizədəstəkolmaqüçün
Azərbaycanaistipaltarbağlamaları
yolladıq,Tərtər,Bərdə,Gəncəşəhər
lərininbombalanmasınəticəsində
zərərçəkəndincəhaliyəvəsaityığıb
yardımgöndərdik.Şuşanınazad
olunmasıxəbərinieşidəndəPraqa
küçələrindəbayraqlabəzədilmişma
şınlarlaavtoyürüşkeçirdik.
Buzəfərbizidahadabütövləşdir

di,hamıyayeninəfəs,yeniruhbəxş
etdi.Bunabaxmayaraq,ətrafımızda
başverənhadisələrarxayınlaşmağa
əsasvermir.İndibizəözmənafeləri
mizuğrundafəaliyyətimizişübhəsiz
ki,yeniqüvvəvəəzmlədavametdir
məliyik.Buta həftəsonu məktəbində 4-7 yaşlı uşaqlar üçün dərs
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Qarabağ!DoğmayurdumuzAzər
baycanınəzəli,əbədi,dilbərməskəni!
Şuşadahirəssamınfırçasındançıxan
möhtəşəmbirtabloyabənzəyənqala
şəhər!QarabağxanlarıŞuşaşəhərini
Azərbaycanınunikalmədəniyyətmər
kəzinisənətəsərikimibinaetmişlər.

Təbiigözəllikləriiləgözoxşayan,milli
memarlığımızıvəortaəsrşəhərsalma
mədəniyyətiniözündəyaşadanŞuşa
Qarabağınmərkəzidir.
1747ciildəböyükAzərbaycan

sərkərdəsiNadirşahƏfşarınölümün
dənsonraQarabağdaPənahəlixan

CavanşirSarıcalıtərəfindən1822ciilə
qədərmövcudolanxanlıqyaradıldı.
BuxanlığınərazisicənubtərəfdənXu
dafərinkörpüsündən“Sınıqkörpü”yə
(indikiGürcüstanAzərbaycansərhəd
dindəki“Qırmızıkörpü”yə)qədər,
şərqtərəfdənKürçayınınArazçayıilə

birləşənyerindəkiCavadkəndinəqə
dəruzanırdı.Qərbtərəfdənisəhündür
Qarabağdağlarıiləəhatəolunur,şimal
tərəfdənGəncəətrafına,Gorançayına
qədəruzanırdı.BunlardanbaşqaMil
vəMuğandüzlərininbirhissəsidə
Qarabağdüzənliklərinəqarışırdı.Zən
gəzur,Qarakilsə,Qafan,Naxçıvanvə
OrdubadınƏyliskəndinəqədərolan
genişsahələrdəQarabağınhüdudları
nıformalaşdırırdı.
Pənahəlixan1752ciildəŞuşaşə

həriniinşaedərəkbuşəhərixanlığın
mərkəzinəçevirdi.MüzəfərAliBaş
Komandan,cənabİlhamƏliyevinim
zaladığıtarixisərəncamla2022ciilbu
tarixişəhərin270illikyubileyişərəfinə
Şuşailielanedildi.Həminsənəddə
dəqeydedildiyikimi“Qarabağıntacı
olanŞuşaxalqımızüçünmüqəddəsvəəziz
məkandır.Şuşasevgisihərbirazərbaycan
lınınmənəvivarlığınınayrılmazparçası
dır.Bənzərsiztarixigörkəminivəforma
laşdırdığıözünəməxsusmühitihəmişə
qoruyubsaxlayanbuşəhəryetirdiyiböyük
şəxsiyyətləriiləədəbi,mədəni,elmivəicti
maifikirsalnaməmizəəlamətdarsəhifələr
yazmışdır”.
Tarixiincilər,misilsizmemarlıq

üslubunamaliktikililərləzənginolan

Şuşanıbəzəyənbuabidələrdənikisi
məhzbizimbəhsedəcəyimizYuxarı
vəAşağıGövhərağaməscidləridir.
Gövhərağakimdir?Qarabağxanı

İbrahimxəlilxanınCəvahirxanımdan
ikiövladıolmuşdur:Abbasqulubəyvə
Gövhərnisəxanım.Cəvahirxanımgür
cüknyazıYevgeniAbaşidzeninqızıidi.
QarabağdainşaedilənməşhurGöv
hərağaməscidləriməhzGövhərnisə
xanımınadınıdaşıyır.Gənclikillərində
Qarabağgözəli,yaşadolduqdansonra
Qarabağınməşhurxeyriyyəçilərindən
biriolmuşGövhərnisəxanım1792
1876cıillərdəŞuşadaömürsürmüş
dür.O,1806cıil14iyuntarixində
ruszabitimayorLisaneviçtərəfindən
İbrahimxəlilxanınailəsinəqarşıtörədi
lənqanlısoyqırımınşahidiolmuşdur.
HəminhadisəzamanıGövhərağanın
13yaşlıqardaşıAbbasquluağadaİbra
himxəlilxanınqətləyetirilənəhliəyalı
arasındaidi.Həminqətlgecəsində
Gövhərağadaonlarlabiryerdəolmuş
dur.Xoşbəxtlikdənyağışkimiyağan
güllələrdəncanınıancaqGövhərağa
vəbirlələ(kişidayə)qurtarabilmişdi.
OnlarınhərikisibirmüddətŞahnə
zərkahasındagizlədilmiş,yalnızara
sakitləşəndənsonraüzəçıxarılmışdı

lar.Gövhərağaoməşumgecədəbaş
vermişbütündəhşətləriözgözləriilə
görmüşyeganəşahididi.Dövrümüzə
onunhəyatıiləbağlıçoxazməlumat
gəlibçatmışdır.
Zəmanəsininəngözəlqadınıolan

Gövhərhələgəncyaşlarındanbütün
Qarabağdaməşhuridi.Əlliyaşından
sonraictimaihəyatdanuzaqlaşıböz
kəndiMaqsudludayalqızhəyatkeçi

Xan qızı Gövhərnı̇sə xanımın yadı̇garları: 

GÖVHƏr AĞA MƏSCİDLƏrİ 

Anar İSGƏNDƏROV
MilliMəclisindeputatı

V. Vereşaginin - Şuşa məscidi, 1865-ci il V. Vereşaginin - Tatarlar[α] ibadətdə, 1865-ci il
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rənGövhərağaŞuşanınəngözəlgu
şəsiolan“Üçmıx”ətrafındaəzəmətli
mülktikdirmişdi.Buyerəxalq“Göv
hərağalıq”deyirdi.Bundanəlavəöz
malikanəsiiləşəhərinarasındadaşdan
böyükkörpüsaldırmışdı.Deyilənlərə
görəGövhərağahərdənbirtəbigə
ləndəşeirlərdəyazırmış.Əfsuski,bu
şeirnümunələrigəlibbizəçatmayıb.
İbrahimxanınqızıGövhərinQaraba
ğıntarixindəxüsusiyerivar.Təsadüfi
deyildirki,şuşalılaronu“Gövhərağa”
adıiləçağırardılar.Çünkiohəqiqikişi
ədası,xasiyyətivəvüqarınasahibidi.
Gövhərağaxanqızıolmaqlabərabər
ictimaixadimkimidətanınıb.Şuşa
şəhərininmədəniinkişafındaonunbö
yükxidmətləriolmuşdur.Onunlabağlı
məlumatlarıniçərisindəənqiymətli
olanlarısözsüzki,xeyriyyəçilikfəaliy
yətiiləbağlıdır.Ogözəlolduğuqədər
də,xoşxasiyyət,insanpərvər,rəhmdil
vəsəxavətlibirxanımidi.Yurddaşları
nınrifahhalınıyaxşılaşdırmaqyolunda
sərfetdiyiəməkəhalinindaimdiqqət
mərkəzindədururdu.“ƏhvalatiQara

bağ”əsərindənəldəetdiyimizməlu
matagörəo,hərgecəyanıncabirneçə
nökərgötürübkasıblarınevinigəzər,
onlarıpulyardımıvəərzaqvəgeyim
bağlamalarıilətəminedərmiş.Getdiyi
hərbirevinsahibinəonungəlməsini
gizlisaxlamağıdönədönətapşırarmış.
Buqadınözdövrününelmsahiblərinə
vəkasıbdüşmüşbirsıranəcibadam
larınadabiganəqalmamışvəyardım
əliuzatmışdır.Şuşaşəhərininəhalisi
niiçməlisuilətəminedənikiəsassu
quyusundanbiri“Gövhərağaquyusu”
onunadınıdaşıyırdı,çünkio,inşaet
dirmişdi.BütövlükdəGövhərağaŞuşa
şəhərindəməscid,2məktəb,2xəstə
xana,2körpü,2hamamtikdirmişdi
ki,insanlaruzunillərbutikililərdən
minnətdarlıqlaistifadəetmişlər.
ŞuşanınsonradanYuxarıGöv

hərağaməscidikimitanınanCümə
məscidiXIXəsrin60cıillərindəəsaslı
şəkildəbərpaedilmişdir.Buməs
cidŞəhərmeydanındatikilib.Rasta
bazardan(Düzbirküçədəyerləşən
bazarbeləadlanırdı–A.İ.)Bazarbaşı

nadoğru300metrlikbirəraziniəhatə
edənməscidingirişqapısıüzərindəki
daşahəkkolunankitabədənməlum
olurki,o,hicri1282,yəni18661867ci
ildəGövhərağanınvəqfüçünayırdığı
mülklərindənəldəediləngəlirhesabı
natəmirolunub.Məsciddəkikitabələr
farsdilindəaydınnəstəliqxətlədaşa
həkkolunansənətəsərləridir.Buməs
cidİbrahimxəlilxanın17671768ciildə
tikdirdiyiməscidinbünövrəsiüzərində
tamamlanmışdır.Gövhərağaməscidin
yenidənqurulmasıişinə175minma
natqızılpulxərcləmişdi.Yuxarıməs
cidinkitabəsininmətniçoxmaraqlıdır.
Həminmətndəbeləqeydolunur:

“Ürəkləribilənodur(oAllahdır).Şuşa
qalasındaolanikigövhəriyyəmədrəsəsivə
ikiməscidinvəqfəriaşağıdakılardır:Aşağı
məscidincənubtərəfindəbirqatardasırala
nan11ədəddükanvar.Bunlarbirtərəfdən
məscidinhəyətinəbitişirvədigərtərəfdən
isəqalameydanınaqədəruzanır.Cavanşir
mahalıMaqsudlukəndininaşağıhissəsi,
qərbdənisəquzeykəndləriiləhüdudlanır.
ŞərqdənGəlinxanımlıyavəQuzanlıya,

KudriYüzbaşılıyavəAğKəhrizinyuxarı
sındakıotaqçıdamınabirləşir,oradanda
Yeddigözəqədəruzanır.CənubdanŞah
bulaq,GöytəpəvəGəlinxanımlıyadoğru
üzüaşağıuzanır,şimaldanXaçınçayına
kimiquzeykəndlərinə,Tösübağınınyuxa
rısındaolanYolçubağına,Kudriyerindən
dəstəmazsuyunavəElçiŞıxlarakimiçatır.

CavanşirmahalındanQaradağlıkəndi
nə,şərqdənTələkçayına,qərbdənSeysulan
çayınavəcənubdanSeysulanXəndəyinin
ortasına,oradandaüzüaşağıSəngiköbər
vəİldırımuçana,şimaldanSəhləbadage
dənyolla,DaşlıkeçiddənüzüaşağıŞıxbaba
çinarınakimivənəhayət,Telekçayınaqə
dəruzanır.KəbirlimahalındanEvoğlukən
dininaşağıhissəsi,ŞərqdənSaqqızağacı
pirinə,qərbdənHacıLazımındəyirmanının
başındanüzüaşağıOğulboynuçayına,Lələ
bağına,Qarqarlımeşəsinə,KiçikŞumlu
təpəsinə,GurşənahağacınavəKürə,şimal
danyuxarısıHacıLazımındəyirmanına
vəaşağısıƏrəsxanınəkdiyiyerəvəoradan
Bağağzına,Evoğluqışlağına,Evoğluəkin
yerinəqədəruzanır.

Daruqəlitorpağınınbütünmülkvə
bağlarıŞərqdənXıdırlıçayı,qərbdənQara
ğacıqəbiristanlığındanDamlıtəpəyəgedən
ümumiyol,cənubdanKərimağanınbağı
vəşimaldanDaşlıtəpədənüzüaşağıqeyd
olunançayıiləməhduddur.ŞərqdənMir
zəlibəyvəşimaldanMəşədiAşurunbağı,
qərbdənDəlləkoğluMəhərrəminvəAllah
quluoğluİmamqulununbağı,cənubdan
böyükyol,şimaldanSüleymanxanoğlu
HəsənağanınbağıiləməhdudolanTelli
kəndindəkibirparçameyvəvəüzümbağı
dabütünlükləməscidinvəqfinədaxildir.

İkiməscidmövqüfatınınqalanhissəsi
vəqfnaməninəslindəvəonunkitabçaların
daətrafısurətdəşərtlərləyazılmışdırki,
vilayətinmöminlərivəmüvəkkillərionların
(şərtlərinin)yerinəyetirilməsinəəməlet
sinlər.

Cənnətməkanlıxanlarxanıxoşbəxt
İbrahimxəlilxanCavanşirinqızı,həzrəti
Zəhranınmöhtackənizi,misilsizxanım,
böyükəsilli,şərafətli,ədalıyüksəklikvə
böyüklüyünxəzinəsininyeganəgövhəri
həzrətiMəryəmxasiyyətli,əsrinBilqeyisi
sərkarcənabiGövhərağabütünmömin
lərdən,xüsusiləŞuşaşəhərindəadlarıqeyd
olunmuşmöminlərdənduatələbedir.Hər

kimqeydolunanmövqüfatazülməlini
uzatsa,Allahınvəonunövliyalarınınəbədi
lənətinətutulsun.Allahınlənətiolsunza
lımtayfaya.”
ŞuşadameydanqarşısındaolanYu

xarıGövhərağaməscidiningirəcəyin
dəqapınınsoltərəfindədəçoxsözlü
zərifbirkitabəvardır.Həminkitabə
qapınınsağtərəfindəyuxarıdafarsca
dantərcüməsiniverdiyimizkitabəilə
eynihəcmdəvəformadadır.Bukitabə
dəvəqfyerlərindənalınangəlirin(mə
daxilin)nəyəvəharayaxərclənməsin
dənbəhsedir.
Kitabəninmətni:
“Sirləribilənodur(Allahdır).Göv

həriyyəninikiməscidvəikimədrəsəsinin
mövqüfatınıxərcləyənmüvəkkillərvəqf
gəlirinihərilüçyerəbölsünlər:Üçdəbir
hissəsininşəriqaydalaraəsasənmüamilələr
vasitəsiləhərikiməscidvəmədrəsəüçün
tənxah(ehtiyat)yığsınlar.Buqaydanı

müəyyənmüddətdavametdirsinlərki,
inşallah,məscidvəmədrəsələrintəmirinə
bütünlükləkifayətedəcəkməbləğhazırol
sun.Allaheləməmişməscidlərvəmədrə
sələrxarabolarsa,müvəkkillərbupulla
onlarıyenidəntəmiretdirsinlərvəüçdəbir
hissəsinixərcləsinlər.

Müvəkkillərqalanikihissənixərclər
kən(aşağıdagöstərilənsurətdə)məscidvə
mədrəsələrinhalhazırdavəgələcəkdəki
təmirinibirincidərəcəliişkiminəzərdə
tutsunlar.Gecələrməscidvəmədrəsələrin
hücrələrininişığının,qışvəpayızfəsillərin
dəisəkömürünpulu,məscidvəmədrəsə
ninikinəfərişçisinin,ikinəfərazançısının,
mədrəsələrdəikinəfərmüəlliminməvacibi,
məscidişləriniidarəedənikiişçinin,o
cümlədənzəhmətiolanmüvəkkillərinzəh
məthaqqıdaödənilsin.

AşuranınongünlüyündəcənabiSeyyi
diŞühədanın(imamHüseynin)təziyəsi
ninxərciödənilsin.Gününtələbinəgörə
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rənGövhərağaŞuşanınəngözəlgu
şəsiolan“Üçmıx”ətrafındaəzəmətli
mülktikdirmişdi.Buyerəxalq“Göv
hərağalıq”deyirdi.Bundanəlavəöz
malikanəsiiləşəhərinarasındadaşdan
böyükkörpüsaldırmışdı.Deyilənlərə
görəGövhərağahərdənbirtəbigə
ləndəşeirlərdəyazırmış.Əfsuski,bu
şeirnümunələrigəlibbizəçatmayıb.
İbrahimxanınqızıGövhərinQaraba
ğıntarixindəxüsusiyerivar.Təsadüfi
deyildirki,şuşalılaronu“Gövhərağa”
adıiləçağırardılar.Çünkiohəqiqikişi
ədası,xasiyyətivəvüqarınasahibidi.
Gövhərağaxanqızıolmaqlabərabər
ictimaixadimkimidətanınıb.Şuşa
şəhərininmədəniinkişafındaonunbö
yükxidmətləriolmuşdur.Onunlabağlı
məlumatlarıniçərisindəənqiymətli
olanlarısözsüzki,xeyriyyəçilikfəaliy
yətiiləbağlıdır.Ogözəlolduğuqədər
də,xoşxasiyyət,insanpərvər,rəhmdil
vəsəxavətlibirxanımidi.Yurddaşları
nınrifahhalınıyaxşılaşdırmaqyolunda
sərfetdiyiəməkəhalinindaimdiqqət
mərkəzindədururdu.“ƏhvalatiQara

bağ”əsərindənəldəetdiyimizməlu
matagörəo,hərgecəyanıncabirneçə
nökərgötürübkasıblarınevinigəzər,
onlarıpulyardımıvəərzaqvəgeyim
bağlamalarıilətəminedərmiş.Getdiyi
hərbirevinsahibinəonungəlməsini
gizlisaxlamağıdönədönətapşırarmış.
Buqadınözdövrününelmsahiblərinə
vəkasıbdüşmüşbirsıranəcibadam
larınadabiganəqalmamışvəyardım
əliuzatmışdır.Şuşaşəhərininəhalisi
niiçməlisuilətəminedənikiəsassu
quyusundanbiri“Gövhərağaquyusu”
onunadınıdaşıyırdı,çünkio,inşaet
dirmişdi.BütövlükdəGövhərağaŞuşa
şəhərindəməscid,2məktəb,2xəstə
xana,2körpü,2hamamtikdirmişdi
ki,insanlaruzunillərbutikililərdən
minnətdarlıqlaistifadəetmişlər.
ŞuşanınsonradanYuxarıGöv

hərağaməscidikimitanınanCümə
məscidiXIXəsrin60cıillərindəəsaslı
şəkildəbərpaedilmişdir.Buməs
cidŞəhərmeydanındatikilib.Rasta
bazardan(Düzbirküçədəyerləşən
bazarbeləadlanırdı–A.İ.)Bazarbaşı

nadoğru300metrlikbirəraziniəhatə
edənməscidingirişqapısıüzərindəki
daşahəkkolunankitabədənməlum
olurki,o,hicri1282,yəni18661867ci
ildəGövhərağanınvəqfüçünayırdığı
mülklərindənəldəediləngəlirhesabı
natəmirolunub.Məsciddəkikitabələr
farsdilindəaydınnəstəliqxətlədaşa
həkkolunansənətəsərləridir.Buməs
cidİbrahimxəlilxanın17671768ciildə
tikdirdiyiməscidinbünövrəsiüzərində
tamamlanmışdır.Gövhərağaməscidin
yenidənqurulmasıişinə175minma
natqızılpulxərcləmişdi.Yuxarıməs
cidinkitabəsininmətniçoxmaraqlıdır.
Həminmətndəbeləqeydolunur:

“Ürəkləribilənodur(oAllahdır).Şuşa
qalasındaolanikigövhəriyyəmədrəsəsivə
ikiməscidinvəqfəriaşağıdakılardır:Aşağı
məscidincənubtərəfindəbirqatardasırala
nan11ədəddükanvar.Bunlarbirtərəfdən
məscidinhəyətinəbitişirvədigərtərəfdən
isəqalameydanınaqədəruzanır.Cavanşir
mahalıMaqsudlukəndininaşağıhissəsi,
qərbdənisəquzeykəndləriiləhüdudlanır.
ŞərqdənGəlinxanımlıyavəQuzanlıya,

KudriYüzbaşılıyavəAğKəhrizinyuxarı
sındakıotaqçıdamınabirləşir,oradanda
Yeddigözəqədəruzanır.CənubdanŞah
bulaq,GöytəpəvəGəlinxanımlıyadoğru
üzüaşağıuzanır,şimaldanXaçınçayına
kimiquzeykəndlərinə,Tösübağınınyuxa
rısındaolanYolçubağına,Kudriyerindən
dəstəmazsuyunavəElçiŞıxlarakimiçatır.

CavanşirmahalındanQaradağlıkəndi
nə,şərqdənTələkçayına,qərbdənSeysulan
çayınavəcənubdanSeysulanXəndəyinin
ortasına,oradandaüzüaşağıSəngiköbər
vəİldırımuçana,şimaldanSəhləbadage
dənyolla,DaşlıkeçiddənüzüaşağıŞıxbaba
çinarınakimivənəhayət,Telekçayınaqə
dəruzanır.KəbirlimahalındanEvoğlukən
dininaşağıhissəsi,ŞərqdənSaqqızağacı
pirinə,qərbdənHacıLazımındəyirmanının
başındanüzüaşağıOğulboynuçayına,Lələ
bağına,Qarqarlımeşəsinə,KiçikŞumlu
təpəsinə,GurşənahağacınavəKürə,şimal
danyuxarısıHacıLazımındəyirmanına
vəaşağısıƏrəsxanınəkdiyiyerəvəoradan
Bağağzına,Evoğluqışlağına,Evoğluəkin
yerinəqədəruzanır.

Daruqəlitorpağınınbütünmülkvə
bağlarıŞərqdənXıdırlıçayı,qərbdənQara
ğacıqəbiristanlığındanDamlıtəpəyəgedən
ümumiyol,cənubdanKərimağanınbağı
vəşimaldanDaşlıtəpədənüzüaşağıqeyd
olunançayıiləməhduddur.ŞərqdənMir
zəlibəyvəşimaldanMəşədiAşurunbağı,
qərbdənDəlləkoğluMəhərrəminvəAllah
quluoğluİmamqulununbağı,cənubdan
böyükyol,şimaldanSüleymanxanoğlu
HəsənağanınbağıiləməhdudolanTelli
kəndindəkibirparçameyvəvəüzümbağı
dabütünlükləməscidinvəqfinədaxildir.

İkiməscidmövqüfatınınqalanhissəsi
vəqfnaməninəslindəvəonunkitabçaların
daətrafısurətdəşərtlərləyazılmışdırki,
vilayətinmöminlərivəmüvəkkillərionların
(şərtlərinin)yerinəyetirilməsinəəməlet
sinlər.

Cənnətməkanlıxanlarxanıxoşbəxt
İbrahimxəlilxanCavanşirinqızı,həzrəti
Zəhranınmöhtackənizi,misilsizxanım,
böyükəsilli,şərafətli,ədalıyüksəklikvə
böyüklüyünxəzinəsininyeganəgövhəri
həzrətiMəryəmxasiyyətli,əsrinBilqeyisi
sərkarcənabiGövhərağabütünmömin
lərdən,xüsusiləŞuşaşəhərindəadlarıqeyd
olunmuşmöminlərdənduatələbedir.Hər

kimqeydolunanmövqüfatazülməlini
uzatsa,Allahınvəonunövliyalarınınəbədi
lənətinətutulsun.Allahınlənətiolsunza
lımtayfaya.”
ŞuşadameydanqarşısındaolanYu

xarıGövhərağaməscidiningirəcəyin
dəqapınınsoltərəfindədəçoxsözlü
zərifbirkitabəvardır.Həminkitabə
qapınınsağtərəfindəyuxarıdafarsca
dantərcüməsiniverdiyimizkitabəilə
eynihəcmdəvəformadadır.Bukitabə
dəvəqfyerlərindənalınangəlirin(mə
daxilin)nəyəvəharayaxərclənməsin
dənbəhsedir.
Kitabəninmətni:
“Sirləribilənodur(Allahdır).Göv

həriyyəninikiməscidvəikimədrəsəsinin
mövqüfatınıxərcləyənmüvəkkillərvəqf
gəlirinihərilüçyerəbölsünlər:Üçdəbir
hissəsininşəriqaydalaraəsasənmüamilələr
vasitəsiləhərikiməscidvəmədrəsəüçün
tənxah(ehtiyat)yığsınlar.Buqaydanı

müəyyənmüddətdavametdirsinlərki,
inşallah,məscidvəmədrəsələrintəmirinə
bütünlükləkifayətedəcəkməbləğhazırol
sun.Allaheləməmişməscidlərvəmədrə
sələrxarabolarsa,müvəkkillərbupulla
onlarıyenidəntəmiretdirsinlərvəüçdəbir
hissəsinixərcləsinlər.

Müvəkkillərqalanikihissənixərclər
kən(aşağıdagöstərilənsurətdə)məscidvə
mədrəsələrinhalhazırdavəgələcəkdəki
təmirinibirincidərəcəliişkiminəzərdə
tutsunlar.Gecələrməscidvəmədrəsələrin
hücrələrininişığının,qışvəpayızfəsillərin
dəisəkömürünpulu,məscidvəmədrəsə
ninikinəfərişçisinin,ikinəfərazançısının,
mədrəsələrdəikinəfərmüəlliminməvacibi,
məscidişləriniidarəedənikiişçinin,o
cümlədənzəhmətiolanmüvəkkillərinzəh
məthaqqıdaödənilsin.

AşuranınongünlüyündəcənabiSeyyi
diŞühədanın(imamHüseynin)təziyəsi
ninxərciödənilsin.Gününtələbinəgörə
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müvəkkillərlazımgəldikdə,Tasuagünündə
(yəniMəhərrəmin9cugünündə)məscid
lərdəşərbətpaylasınlar.MəhərrəmvəRa
mazanaylarındaehtiyacıolanlaramüəyyən
miqdardapulyardımıedilsin.Vəqfsahibini
xeyirduailəyadetməkdənötrübirməb
ləğxərclənsin.MübarəkRamazanayının
əhyagecələrindəməscidlərinhəyətində70
nəfərmüstəhəqqə(xəstəyə)iftarverilsin.
Müqəddəsayda3günlükəhyanıməscid
həyətlərindətutanlarınyanacaqvəbuxur
(yanarkənmüşkənbərqoxusuverənbitki
növü)pullarınıödəsinlər.

Ramazanayındaməscidlərdəotuzgün
(gecəvəgündüz)20nəfərQuranoxuyanın
haqqıpuliləödənsin.Ramazanayının30
günündə100cildAllahkəlamını(burada
cildsurəmənasındadır)oxuyub,onlardan
50cildvəqfsahibəsininözüüçün,20cild
atavəanasıüçün,20cildbacıvəqardaşları
üçün,10cilddəqohuməqrəbalarıüçün,
hamısıadbaadolmaqşərtiiləQurantapşı
rılsın.Qurantapşırmaişiəhyagünlərində
məsciddəbaşaçatdırılsın.

Şabanayının15cigünüqəriblərə
vətüllablaraməscidlərdəmüvəkkillərin
məsləhətivəvəqfintələbinəgörəyemək
verilsin,hərQurbanbayramındaməscid
lərinhəyətindəonqoyunkəsib,ehtiyacı
olanlarapaylanılsın.Məscidlərinbirinin
yanındayeriyurduolmayanqəribxəs
tələrüçün“Darüşşəfa”adlıxəstəxana
açıbhəmingəlirdəntəminetsinlərvə
onunxərcləri:müalicə,dərmanvəçalı
şanlarınpulları,ölənlərindəfnxərcləri
təminedilsin.Qeydolunanlardansonra
artıqqalangəlirimüvəkkillərikiyerəbö
lüb,birhissəsiniyenəbiretibarlıadama
tapşırsınlar.Opulhəmişəmüamilədə 
artmaqdaolsunki,əgərişdir,birilvəqf
ləringəliriolmasavəyaazolsa,yaxudda
mədrəsəvəməscidlərinhərilkindənartıq
təmirəehtiyacıolsa,toplanmışpulutəmir
vəabadlaşmayasərfetsinlər.Qalanhissə
dənilbəilşəriətvəmüqəddəmatelmlərinə
aidkitabalıbmədrəsələrinkitabxanasına
vəqfadıiləvəqfnamədəqeydolunmuş
şərtlərəsasındadaxiletsinlər(müqəddə
mat:tarix,məntiqvəbaşqaictimaielmlər
nəzərdətutulur).

Əgərbiradambuyuxarıdadeyilənləri
eşidəndənsonraonudəyişsə,xəbəriyoxdur
ki,onudəyişənləringünahınədənibarətdir.

Onlarbilməlidirlərki,zülmkarlarhansı
axirətəqayıdacaqlar.

XanlarxanıxoşbəxtİbrahimxanCa
vanşirinqızı,həzrətiZəhranınənalçaq
kənizi,misilsizxanım,sərkarGövhərağa!

İlahi,haqqhesabgünündəmöminlə
ri,mənivəmənimvalideynlərimibağışla.
1282(18661867)ciil”
Yuxarıməsciddəbaşqakitabələr

dəvardır.Buməscidinşimaltərəfində,
yənigirəcəkyolundaüçqapıvardır.
Buqapılardanikisikiçikvəbiri(orta
dakı)böyükdür.Qapılarınhərüçünün
üstündədaşlövhələrvardırki,bulöv
hələrdəmüxtəlifkitabələrhəkkolun
muşdur.Aşağıdahəminkitabələrin
farscadantərcüməsiniveririk.Birinci
balacaqapınınüzərindəyazılmışdır:

“PeyğəmbərAllahınonasalamvə
salavatıolsun,deyirAllahaibadətedin!
Sənonugörürsən,əgərgörmürsənsədə,o
sənigörür.Əbdsözündə,üçhərfdənعayn,
dalhərfərindənibarətdir.Əbdsöد,beب
zündəkiaynonun(Allahbəndəsininred.)
Allahaaidolmasını;beonunbaşqasınaqar
şıolanfəziləti,dalisəonungörünməyənvə
pərdəsizAllahayaxınolmasıdır.Həqiqəti
olmayan(yəniinamıolmayanred.)yalan
ibadətköynəyinigeyməkiddiasındaolmaq
danşiddətligünahyoxdur”.

Girəcəkdəortaböyükqapıüzərində
daşahəkkolunmuşkitabənintərcüməsi:
“Doğrudanda,Allahkərimdir.Onurazı
salmaqdanötəriqapısınaəyilənəlacsız
bəndələriüçünkəramətarzulayır.Cənnət
məkanGövhərağanınvəsiyyətnaməsinə
əsasənməscidtəmirolundu”.
Bukitabəninüzərindəikikiçikxon

çarəsmidəvardır.Birincixonçadaaşa
ğıdakısözlərhəkkolunmuşdur:“Allah,
Məhəmməd,Əli,Fatimə,Həsən,Hüseyn”. 
İkincixonçadaisəbeləbircümləhəkk
edilmişdir:“Allahınəlionlarınəlləri
üstündədir”.Kitabələrdəyazılanlar
ladiqqətlətanışolduqdagörünürki,
Gövhərağainanclı,xeyriyyəçixanım
olmaqlayanaşı,həmdəədalətlibir
şəxsiyyətolmuşdur.OŞuşadainsan
larınhəmruhunun,həmdəcisminin
müalicəsiüçünəlindəngələnietmişdir.
Tikilənməscidvəmədrəsələrinsanlara
ruhuqidaverirdisə,tikilənşəfaevləri
dəehtiyacıolaninsanlarınsağlamlığı

üçüngöstərilənxidmətlərdəböyük
paysahibiidi.
YuxarıGövhərağaməscidihicri

tarixiilə1290,yəni18731874cüillərdə
memarKərbəlayiSəfixanQarabaği
ninlayihəsiəsasındayenidəntəmir
edilmişdi.Buməscid1992ciilerməni
işğalınaqədəryaxşıvəziyyətdəqalmış
dı.İkiböyükibadətsalonu,minarələri
vəikincimərtəbədəbirneçəotağıolan
məscidinbəzəkişləriningörülməsində
görkəmlirəssamMirMöhsünNəvvab
daiştiraketmişdi.1992ciilerməni
işğalızamanıŞuşanınbaşqamemarlıq
abidələrikimibuməsciddədağıdıla
raqyararsızhalasalınmışdı.Şuşahaq
qındaşuşalışairlərdənbiriningözəlbir
beytivar:

“Şuşabirgünəşdi,Şuşabiraydı,
Parisəbənzərdidağılmasaydı...”
ŞuşaməscidləriarasındaAşa

ğıGövhərağaməscidinindəözü
nəməxsusyerivar.Cüməməscidi
funksiyasınıyerinəyetirənbuməscid
18741875ciillərdəmemarKərbəlayi
SəfixanQarabağitərəfindənyenidən
qurulmuşdu.Məscidinnəzdindəməd
rəsədəfəaliyyətgöstərirdi.Gövhər
ağa1876cıildədünyasınıdəyişmişvə
vəfatedərkənözündənsonramaraqlı

birvəsiyyətnaməqoymuşdu.Vəsiyyət
dəbelədeyilir:

“Bumüvəqqətidünyadanəslvədaimi
dünyayaköçməyimihissedərəksizəvəsiy
yətimbudur:

Bildiyinizkimimənbudünyadason
suzamvəheçkəsinmənimvərəsəmolmaq
haqqıyoxdur.Lakinmənbudünyadaiki
oğulqoyubgedirəm.Biritikdirdiyimməs
cid,biridəaçdığımmədrəsəməktəbidir.
Mənimhəqiqivərəsələrimbunlardırvə
bunlardanbaşqaheçkimimyoxdur.Buna
görədəməndənsonramənimbuvərəsləri
məbaşçılıqetməyicamaatarasındahörmət
vəsəsləriolanmüsəlmanlaravəsiyyət
edirəm.Onlaratövsiyəmbudurki,buiki
məscidin,birdəmədrəsəninqayğısınaqa
lın,onlarınabadlığınaçalışın.Qoymayın
başqalarıonlarıələkeçirsinlər.Əgərmənim
buvəsiyyətiməəməletməsəniz,əvvəlaxır
mənimyanımadaimidünyayagələndə
sizdənobirqüdrətliallahaşikayətedərəm”. 
BundanəlavəGövhərağaməscidlərə
qulluqedənlərə,mədrəsədədərsde
yənmüəllimlərəəməkhaqqıolaraq30
mindən56minmanatacanpulveril
məsinivəsiyyətetmişdi.
2021ciilyanvarayının14dəAzər

baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyev39ildənsonrailk

dəfəŞuşayasəfəretdi.Busəfərdəonu
birincixanım,vitseprezidentMehri
banxanımƏliyeva,qızıHeydərƏli
yevFondununvitseprezidentiLeyla
xanımƏliyevadamüşayiətedirdilər.
SəfərçərçivəsindəAşağıvəYuxarı
Gövhərağaməscidləridəziyarətolun
du.Busəfərvaxtıölkəbaşçısıəbəsyerə
“BizŞuşanınbütünyaralarınısağaldaca
ğıq.Şuşadünyanınəngözəlşəhərlərindən
birinəçevriləcək”deyəvurğulamadı.
Bizartıq2020ciil8noyabrtarixində
Şuşaişğaldanazadediləndənbəribu
diqqətivəqayğınıtəkcəsözdəyox,
həmdəəməldəartıqlamasıiləgörü
rük.Şəhərə,onuntariximədəniirsinə
vətəbiətinəvurulmuşzərərintəxirə
salınmadaninventarizasiyasıapa
rılmış,bərpaişlərinəbaşlanılmışdır.
Bərpaquruculuqişlərinintəşkilində
çevikliyivəsəmərəliliyitəminetmək
üçünŞuşadadövlətidarəetməsinədə
böyükdiqqətyetirilmişdir.Azərbaycan
RespublikasıPrezidentininişğaldan
azadolunmuşərazilərdəilkxüsusinü
mayəndəsiməhzŞuşarayonunatəyin
edilmişdir.Aparılanbərpaquruculuq
işlərindənŞuşanındigərmədəniyyət
abidələrikimiGövhərağaməscidləri
dəöznəsibinialmışdır.Artıq2021ciil

mayayının13dəAzərbaycanRes
publikasınınPrezidentininailəüzvləri
iləbirgəŞuşadaYuxarıGövhərağa
məscidinəsəfərivaxtıburadaHeydər
ƏliyevFondutərəfindənqısazamanda
yüksəksəviyyədətəmirbərpaişləri
ningörülməsininşahidiolduq.Eynilə
dahaçoxdağıntılaraməruzqalmış
AşağıGövhərağaməscidinindəəsaslı
şəkildətəmirinəbaşlanılıbvədavam
etdirilir.
ŞuşaşəhəritarixənAzərbaycanın

tariximədəni,ictimaisiyasihəyatının
mühümmərkəzlərindənbiriolmuş
dur.1977ciildəxalqımızınümummilli
lideriHeydərƏliyevintəşəbbüsüilə
“Şuşaşəhərinintarixihissəsinitarix
memarlıqqoruğuelanetməkhaqqın
da”qəbuledilənqərarbugünUlu
öndərinsiyasikursununənlayiqlida
vamçısıcənabPrezidentİlhamƏliyev
tərəfindənuğurladavametdirilir.2021
ciilmayın7dəŞuşanınAzərbaycanın
MədəniyyətPaytaxtıelanedilməsi,
2022ciilmartın31dəisəTÜRKSOY
DaimiŞurasınınBursaşəhərindəke
çirilənnövbədənkənariclasındaŞuşa
şəhərinin2023cüildəTürkDünyası
nınMədəniyyətPaytaxtıelanolunması
buuğurunparlaqtəzahürləridir.
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müvəkkillərlazımgəldikdə,Tasuagünündə
(yəniMəhərrəmin9cugünündə)məscid
lərdəşərbətpaylasınlar.MəhərrəmvəRa
mazanaylarındaehtiyacıolanlaramüəyyən
miqdardapulyardımıedilsin.Vəqfsahibini
xeyirduailəyadetməkdənötrübirməb
ləğxərclənsin.MübarəkRamazanayının
əhyagecələrindəməscidlərinhəyətində70
nəfərmüstəhəqqə(xəstəyə)iftarverilsin.
Müqəddəsayda3günlükəhyanıməscid
həyətlərindətutanlarınyanacaqvəbuxur
(yanarkənmüşkənbərqoxusuverənbitki
növü)pullarınıödəsinlər.

Ramazanayındaməscidlərdəotuzgün
(gecəvəgündüz)20nəfərQuranoxuyanın
haqqıpuliləödənsin.Ramazanayının30
günündə100cildAllahkəlamını(burada
cildsurəmənasındadır)oxuyub,onlardan
50cildvəqfsahibəsininözüüçün,20cild
atavəanasıüçün,20cildbacıvəqardaşları
üçün,10cilddəqohuməqrəbalarıüçün,
hamısıadbaadolmaqşərtiiləQurantapşı
rılsın.Qurantapşırmaişiəhyagünlərində
məsciddəbaşaçatdırılsın.

Şabanayının15cigünüqəriblərə
vətüllablaraməscidlərdəmüvəkkillərin
məsləhətivəvəqfintələbinəgörəyemək
verilsin,hərQurbanbayramındaməscid
lərinhəyətindəonqoyunkəsib,ehtiyacı
olanlarapaylanılsın.Məscidlərinbirinin
yanındayeriyurduolmayanqəribxəs
tələrüçün“Darüşşəfa”adlıxəstəxana
açıbhəmingəlirdəntəminetsinlərvə
onunxərcləri:müalicə,dərmanvəçalı
şanlarınpulları,ölənlərindəfnxərcləri
təminedilsin.Qeydolunanlardansonra
artıqqalangəlirimüvəkkillərikiyerəbö
lüb,birhissəsiniyenəbiretibarlıadama
tapşırsınlar.Opulhəmişəmüamilədə 
artmaqdaolsunki,əgərişdir,birilvəqf
ləringəliriolmasavəyaazolsa,yaxudda
mədrəsəvəməscidlərinhərilkindənartıq
təmirəehtiyacıolsa,toplanmışpulutəmir
vəabadlaşmayasərfetsinlər.Qalanhissə
dənilbəilşəriətvəmüqəddəmatelmlərinə
aidkitabalıbmədrəsələrinkitabxanasına
vəqfadıiləvəqfnamədəqeydolunmuş
şərtlərəsasındadaxiletsinlər(müqəddə
mat:tarix,məntiqvəbaşqaictimaielmlər
nəzərdətutulur).

Əgərbiradambuyuxarıdadeyilənləri
eşidəndənsonraonudəyişsə,xəbəriyoxdur
ki,onudəyişənləringünahınədənibarətdir.

Onlarbilməlidirlərki,zülmkarlarhansı
axirətəqayıdacaqlar.

XanlarxanıxoşbəxtİbrahimxanCa
vanşirinqızı,həzrətiZəhranınənalçaq
kənizi,misilsizxanım,sərkarGövhərağa!

İlahi,haqqhesabgünündəmöminlə
ri,mənivəmənimvalideynlərimibağışla.
1282(18661867)ciil”
Yuxarıməsciddəbaşqakitabələr

dəvardır.Buməscidinşimaltərəfində,
yənigirəcəkyolundaüçqapıvardır.
Buqapılardanikisikiçikvəbiri(orta
dakı)böyükdür.Qapılarınhərüçünün
üstündədaşlövhələrvardırki,bulöv
hələrdəmüxtəlifkitabələrhəkkolun
muşdur.Aşağıdahəminkitabələrin
farscadantərcüməsiniveririk.Birinci
balacaqapınınüzərindəyazılmışdır:

“PeyğəmbərAllahınonasalamvə
salavatıolsun,deyirAllahaibadətedin!
Sənonugörürsən,əgərgörmürsənsədə,o
sənigörür.Əbdsözündə,üçhərfdənعayn,
dalhərfərindənibarətdir.Əbdsöد,beب
zündəkiaynonun(Allahbəndəsininred.)
Allahaaidolmasını;beonunbaşqasınaqar
şıolanfəziləti,dalisəonungörünməyənvə
pərdəsizAllahayaxınolmasıdır.Həqiqəti
olmayan(yəniinamıolmayanred.)yalan
ibadətköynəyinigeyməkiddiasındaolmaq
danşiddətligünahyoxdur”.

Girəcəkdəortaböyükqapıüzərində
daşahəkkolunmuşkitabənintərcüməsi:
“Doğrudanda,Allahkərimdir.Onurazı
salmaqdanötəriqapısınaəyilənəlacsız
bəndələriüçünkəramətarzulayır.Cənnət
məkanGövhərağanınvəsiyyətnaməsinə
əsasənməscidtəmirolundu”.
Bukitabəninüzərindəikikiçikxon

çarəsmidəvardır.Birincixonçadaaşa
ğıdakısözlərhəkkolunmuşdur:“Allah,
Məhəmməd,Əli,Fatimə,Həsən,Hüseyn”. 
İkincixonçadaisəbeləbircümləhəkk
edilmişdir:“Allahınəlionlarınəlləri
üstündədir”.Kitabələrdəyazılanlar
ladiqqətlətanışolduqdagörünürki,
Gövhərağainanclı,xeyriyyəçixanım
olmaqlayanaşı,həmdəədalətlibir
şəxsiyyətolmuşdur.OŞuşadainsan
larınhəmruhunun,həmdəcisminin
müalicəsiüçünəlindəngələnietmişdir.
Tikilənməscidvəmədrəsələrinsanlara
ruhuqidaverirdisə,tikilənşəfaevləri
dəehtiyacıolaninsanlarınsağlamlığı

üçüngöstərilənxidmətlərdəböyük
paysahibiidi.
YuxarıGövhərağaməscidihicri

tarixiilə1290,yəni18731874cüillərdə
memarKərbəlayiSəfixanQarabaği
ninlayihəsiəsasındayenidəntəmir
edilmişdi.Buməscid1992ciilerməni
işğalınaqədəryaxşıvəziyyətdəqalmış
dı.İkiböyükibadətsalonu,minarələri
vəikincimərtəbədəbirneçəotağıolan
məscidinbəzəkişləriningörülməsində
görkəmlirəssamMirMöhsünNəvvab
daiştiraketmişdi.1992ciilerməni
işğalızamanıŞuşanınbaşqamemarlıq
abidələrikimibuməsciddədağıdıla
raqyararsızhalasalınmışdı.Şuşahaq
qındaşuşalışairlərdənbiriningözəlbir
beytivar:

“Şuşabirgünəşdi,Şuşabiraydı,
Parisəbənzərdidağılmasaydı...”
ŞuşaməscidləriarasındaAşa

ğıGövhərağaməscidinindəözü
nəməxsusyerivar.Cüməməscidi
funksiyasınıyerinəyetirənbuməscid
18741875ciillərdəmemarKərbəlayi
SəfixanQarabağitərəfindənyenidən
qurulmuşdu.Məscidinnəzdindəməd
rəsədəfəaliyyətgöstərirdi.Gövhər
ağa1876cıildədünyasınıdəyişmişvə
vəfatedərkənözündənsonramaraqlı

birvəsiyyətnaməqoymuşdu.Vəsiyyət
dəbelədeyilir:

“Bumüvəqqətidünyadanəslvədaimi
dünyayaköçməyimihissedərəksizəvəsiy
yətimbudur:

Bildiyinizkimimənbudünyadason
suzamvəheçkəsinmənimvərəsəmolmaq
haqqıyoxdur.Lakinmənbudünyadaiki
oğulqoyubgedirəm.Biritikdirdiyimməs
cid,biridəaçdığımmədrəsəməktəbidir.
Mənimhəqiqivərəsələrimbunlardırvə
bunlardanbaşqaheçkimimyoxdur.Buna
görədəməndənsonramənimbuvərəsləri
məbaşçılıqetməyicamaatarasındahörmət
vəsəsləriolanmüsəlmanlaravəsiyyət
edirəm.Onlaratövsiyəmbudurki,buiki
məscidin,birdəmədrəsəninqayğısınaqa
lın,onlarınabadlığınaçalışın.Qoymayın
başqalarıonlarıələkeçirsinlər.Əgərmənim
buvəsiyyətiməəməletməsəniz,əvvəlaxır
mənimyanımadaimidünyayagələndə
sizdənobirqüdrətliallahaşikayətedərəm”. 
BundanəlavəGövhərağaməscidlərə
qulluqedənlərə,mədrəsədədərsde
yənmüəllimlərəəməkhaqqıolaraq30
mindən56minmanatacanpulveril
məsinivəsiyyətetmişdi.
2021ciilyanvarayının14dəAzər

baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyev39ildənsonrailk

dəfəŞuşayasəfəretdi.Busəfərdəonu
birincixanım,vitseprezidentMehri
banxanımƏliyeva,qızıHeydərƏli
yevFondununvitseprezidentiLeyla
xanımƏliyevadamüşayiətedirdilər.
SəfərçərçivəsindəAşağıvəYuxarı
Gövhərağaməscidləridəziyarətolun
du.Busəfərvaxtıölkəbaşçısıəbəsyerə
“BizŞuşanınbütünyaralarınısağaldaca
ğıq.Şuşadünyanınəngözəlşəhərlərindən
birinəçevriləcək”deyəvurğulamadı.
Bizartıq2020ciil8noyabrtarixində
Şuşaişğaldanazadediləndənbəribu
diqqətivəqayğınıtəkcəsözdəyox,
həmdəəməldəartıqlamasıiləgörü
rük.Şəhərə,onuntariximədəniirsinə
vətəbiətinəvurulmuşzərərintəxirə
salınmadaninventarizasiyasıapa
rılmış,bərpaişlərinəbaşlanılmışdır.
Bərpaquruculuqişlərinintəşkilində
çevikliyivəsəmərəliliyitəminetmək
üçünŞuşadadövlətidarəetməsinədə
böyükdiqqətyetirilmişdir.Azərbaycan
RespublikasıPrezidentininişğaldan
azadolunmuşərazilərdəilkxüsusinü
mayəndəsiməhzŞuşarayonunatəyin
edilmişdir.Aparılanbərpaquruculuq
işlərindənŞuşanındigərmədəniyyət
abidələrikimiGövhərağaməscidləri
dəöznəsibinialmışdır.Artıq2021ciil

mayayının13dəAzərbaycanRes
publikasınınPrezidentininailəüzvləri
iləbirgəŞuşadaYuxarıGövhərağa
məscidinəsəfərivaxtıburadaHeydər
ƏliyevFondutərəfindənqısazamanda
yüksəksəviyyədətəmirbərpaişləri
ningörülməsininşahidiolduq.Eynilə
dahaçoxdağıntılaraməruzqalmış
AşağıGövhərağaməscidinindəəsaslı
şəkildətəmirinəbaşlanılıbvədavam
etdirilir.
ŞuşaşəhəritarixənAzərbaycanın

tariximədəni,ictimaisiyasihəyatının
mühümmərkəzlərindənbiriolmuş
dur.1977ciildəxalqımızınümummilli
lideriHeydərƏliyevintəşəbbüsüilə
“Şuşaşəhərinintarixihissəsinitarix
memarlıqqoruğuelanetməkhaqqın
da”qəbuledilənqərarbugünUlu
öndərinsiyasikursununənlayiqlida
vamçısıcənabPrezidentİlhamƏliyev
tərəfindənuğurladavametdirilir.2021
ciilmayın7dəŞuşanınAzərbaycanın
MədəniyyətPaytaxtıelanedilməsi,
2022ciilmartın31dəisəTÜRKSOY
DaimiŞurasınınBursaşəhərindəke
çirilənnövbədənkənariclasındaŞuşa
şəhərinin2023cüildəTürkDünyası
nınMədəniyyətPaytaxtıelanolunması
buuğurunparlaqtəzahürləridir.
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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

mişəm,nənəmvəatambaxıbbizə.
Çoxcüzimaaşladolanırdıq.Evdə
4nəfərəbircədəmirçarpayı,kiçik
masa,4stul,köhnəxalçakilimdən
başqaheçnəyoxidi.Həmdərs

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

İlyas Abdullayev: 
elmin işığında keçən ömür
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“Balalarım,zəhmətbahasınaqazanılanhörməthə
mişəüstündür.İnsanıəməyi,əməlləribəzəyir.Bilik
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dosttanışarasındadaimbaşımızınyuxarıolmasına
vargücümüzləçalışırdıq.Ozamansəpiləndoğru
toxumlarsonradanözbəhrəsiniverdi.”
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verildiyizamandabusahənininkişafıüçünəvəz
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İlyas Abdullayev: 
elmin işığında keçən ömür
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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

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

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...

İl yas Ab dul la ye vin nəvə-nəticələri
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ta ri xi Zə fər dən son ra ilk də fə dir ki, dün ya azər bay-
can lı la rı top la şır, qu rul tay ke çi rir və ümu miy yət lə, 
Zə fər adı xal qı mı za çox ya ra şır. Siz bu ra ya Zə fər yo lu 
ilə gəl mi si niz, qu rul ta yın adı Zə fər qu rul ta yı dır” 

Prezident İlham Əliyev:


