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Hey  dər Əli  yev: 
“Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı dü  nə  nin, 
bu gü  nün və gə  lə  cə  yin par  ti  ya  sı  dır” 
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Azərbaycan2022-ciilidəböyük
nailiyyətlərləbaşavurmaqüz-
rədir.Əminikki,qarşıdangələn
2023-cüilhərbirimizüçündaha
məsuliyyətli,xalqımızınvəölkə-
mizintarixindədahaəlamətdar
birilolacaq.Bu,ilknövbədəgələn
ilinmüasir,müstəqilAzərbaycan
dövlətininbanisi,xalqımızınxilas-
karıvəÜmummilliLideriHeydər
Əliyevinadıiləbağlıdır.
Bildiyimizkimi,2023-cüildə

UluÖndərinanadanolmasının
100-cüildönümütamamolur.
MöhtərəmPrezidentİlhamƏliye-
vinSərəncamıilə2023-cüilAzər-
baycanRespublikasında“Heydər
Əliyevİli”elanedilib.Dövlətbaş-
çımızın28noyabr2022-ciiltarixli
Sərəncamıiləbuəlamətdarhadi-
səyədairTədbirlərPlanıtəsdiq
edilib.

Azər bay ca nın əl də et di yi  
möhtəşəm nailiy yət lər Hey dər 

Əli yev si ya sə ti ilə bağ lı dır

Şübhəsizki,müasirAzərbay-
canınotuzildənartıqbirdövrü
əhatəedən,bütünsahələrdəböyük
uğurlarlamüşayiətolunanbü-
tövbirepoxasıÜmummilliLider

HeydərƏliyevinmisilsizfəaliyyəti
vəsiyasətiiləbağlıdır.O,qlobal
miqyaslışəxsiyyət,dövlətxadimi,
böyüksiyasətustası,qətiyyətlili-
der,müstəqildövlətimizinmemarı
vəqurucusukimixalqımızınmilli
yaddaşınaəbədihəkkolunmuş,
milliqürurvəiftixarmənbəyi-
nəçevrilmişdir.İkifərqliictimai
quruluşdaAzərbaycanarəhbərlik
edənHeydərƏliyevinbütünhəyat
amalıvəfəaliyyətininməqsədi
Azərbaycanxalqınındünyanınqa-
baqcılxalqlarıarasındalayiqliyer
tutmasınaxidmətetməkolmuş-
dur.
UluÖndərhələsovetlərdöv-

ründərespublikamızarəhbərlik
etdiyiillərdəgenişmiqyaslıfəaliy-
yətiiləbütünAzərbaycanxalqının
rəğbətvəsevgisiniqazanmışdır.
Həmindövrəqədəritifaqmiqya-
sındaiqtisadigöstəricilərinəgörə
əngeridəqalmış,aqrarrespub-
likalardanbiriolanAzərbaycan
HeydərƏliyevinyüksəkidarəetmə
bacarığı,səriştəlirəhbərliyiiləyeni
inkişaferasınadaxilolmuş,res-
publikadabütünsahələrdəuğurlu
göstəricilərqeydəalınmağabaş-
lamışdır.Ötənəsrin80-ciillərinin

əvvəllərindəHeydərƏliyevinis-
lahatçılıqməharətivəyüksəkida-
rəçilikbacarıqlarısayəsindəartıq
respublikadasosial-iqtisaditərəqqi
təminedilmiş,güclüelmi-texni-
kibazayaradılmış,çoxlusayda
neft-kimya,maşınqayırma,energe-
tika,metallurgiyamüəssisələrivə
zavodlarıfəaliyyətəbaşlamışdır.
Azərbaycanıngüclübirsənayeres-
publikasınaçevrildiyihəmindövr
ölkəninquruculuqsalnaməsinin
ənparlaqsəhifələrindənbirikimi
tariximizədaxilolmuşdur.

Müs tə qil Azər bay ca nın  
əsas la rı Ulu Ön dər  

tə rə fin dən ya ra dıl mış dır

1969-1982-ciillərgenişmiqyaslı
inkişafvətərəqqininəldəolun-
masıiləyanaşı,millikimliyimizin
dirçəldiyi,milli-mənəvidəyərlə-
rin,adət-ənənələrinqorunduğu,

Sahibə Qafarova
AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininsədri

Ulu Öndər Heydər Əliyev 
xalqımızın milli qürur 
və iftixar mənbəyidir

2023-cü ilin “Hey dər Əli yev İli” elan edilməsi Ulu Ön də rin əziz xa ti rə si nə eh ti ra mın 
ən yük sək sə viy yə də nü ma yiş olun ma sı ba xı mın dan ol duq ca mü hüm ha di sə dir
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xalqımızınazadlıqvəmüstəqillik
duyğularınınyenidənbaşqaldırdı-
ğıdövrkimidəxarakterizəolunur.
UluÖndərinböyükustalıqlavə
qətiyyətləhəyatakeçirdiyitədbir-
lərmilliözünəqayıdış,tariximizə
yüksəkdiqqətingöstərilməsivə
tarixiyaddaşınbərpası,müstəqil
Azərbaycandövlətçiliyininideoloji
əsasınıtəşkiledənazərbaycançılıq
ideyasınınbünövrəsininqoyulma-
sı,onunmükəmməlbirkonsepsiya
şəklindəirəlisürülməsivəicrası
kimiçoxqiymətlinailiyyətlərin
qazanılmasınaimkanvermişdir.
Azərbaycandilininqorunmasıvə
genişyayılmasıməqsədilə1978-ci
ildəqəbuledilmişKonstitusiyaya
Azərbaycandilinindövlətdiliol-
masıhaqdaməşhur73-cümaddə-
nindaxiledilməsidəxalqımızabu
qəbildənolandəyərlibirtöhfədir.
Həmindövrdəölkədəyüksək

ixtisaslıkadrlarınyetişdirilməsi

işinəböyükəhəmiyyətverilməsi,
alitəhsilmüəssisələrindətədris
vətərbiyəişinintəşkili,alimək-

təblərinmaddi-texnikibazasının
təkmilləşdirilməsi,azərbaycanlı
gənclərindövləthesabınaMosk-
vanın,eləcədəkeçmişSSRİ-nin
digərşəhərlərininaparıcıalielm

vətəhsilocaqlarınagöndərilmə-
siAzərbaycanıngələcəkinkişafı
üçüngüclükadrpotensialının

formalaşdırılmasınaxid-
mətetmişdir.UluÖndərin
busahəyəxüsusidiqqəti
sayəsindəyaxşıtəhsilə
yiyələnmişbukadrlar
Azərbaycanmüstəqil-
likəldəetdikdənsonra
ölkəmizdəquruculuqvə
inkişafproseslərindəaktiv
iştiraketmişlər.Beləlik-
lə,bugüntaməminliklə
söyləyəbilərikki,müasir
vəmüstəqilAzərbaycanın
əsaslarıhələ1969-1982-ci
illərdəUluÖndərHeydər
Əliyevtərəfindənböyük

siyasiuzaqgörənlikləyaradılmış,
həmindövrdəformalaşdırılmış
güclüpotensialmüstəqillikdöv-
ründəAzərbaycanındirçəlişində
mühümbazarolunuoynamışdır.

HeydərƏliyevinrespublika-
mızınrəhbərikimiuğurlufəaliy-
yətiitifaqmiqyasındadayüksək
qiymətləndirilmiş,1982-ciildə
onaböyüketimadgöstərilərəkçox
yüksəkvəzifələrəirəliçəkilmişdir.
NazirlərSovetisədrininbirinci
müavinivəSiyasiBüronunüz-
vüvəzifələrinəseçilənUluÖndər
HeydərƏliyevbuvəzifədəçalış-
dığıdövrlərdədəbütünvarlığıilə
sevdiyivəcanındanəzizbildiyi
doğmaxalqınınmənafelərinidaim
yüksəksəviyyədəmüdafiəetmiş,
bütünimkanlardanistifadəedərək
respublikamızıninkişafınaözdəs-
təyinigöstərmişdir.
1987-ciildəSov.İKPMK-nın

SiyasiBürosununvəşəxsənbaş
katibM.S.Qorbaçovunyeritdiyi
yanlışxətə,onunanti-Azərbaycan
siyasətinəetirazedərəktutduğu
vəzifələrdənistefaversədə,Azər-
baycandabaşverənləridaimdiq-
qətləizləmiş,hərzamantaleyüklü
anlardaböyükcəsarətgöstərərək,
xalqınınliderikimiözqətiyyət-
limövqeyiniortayaqoymuşdur.
Ocümlədənsovetqoşunlarının
1990-cıilin20yanvarındaBakıda
törətdiyiqanlıqırğınlaəlaqədar
HeydərƏliyevyanvarın21-dəöz
ailəüzvləriiləbirlikdəMoskvada
Azərbaycanındaiminümayəndə-
liyinəgedərək,20Yanvarfaciəsinə
siyasiqiymətvermiş,sovetrəh-
bərliyininbuvəhşiaktıtörətməsi-
nipisləmiş,Azərbaycanxalqıilə
həmrəyliyiniifadəetmişdir.Hey-
dərƏliyevkimidünyamiqyasında
böyüknüfuzamalikbirşəxsiyyə-
tinsözügedənbəyanatıbeynəlxalq
ictimairəyiSSRİhakimiyyətitərə-
findəntörədilənbukütləviqırğın
əməliyyatınaqarşıyönəltmişdir.

Qur tu luş, in ki şaf  
və sa bit lik era sı

Ötənəsrin80-ciillərininsonu,
90-cıillərininəvvəllərindədünya-
davəregiondacərəyanedənmü-
rəkkəbhadisələrinməntiqinəticəsi
olaraq,keçmişimperiyanınsüqutu

vəitifaqdövlətlərininözmüstə-
qilliklərinielanetmələriiləAzər-
baycandamüstəqilliyinibərpa
etmişdir.Lakinmüstəqilliyinilk
illərindərespublikamızdacərəyan
edəngərginsiyasihadisələr,siyasi
qüvvələrinhakimiyyətuğrunda
mübarizəsi,ölkədəbaşalıbgedən
böhran,həmçininxaricitəzyiqlər,
Ermənistanınişğalçılıqsiyasəti
vədigərdağıdıcıproseslərAzər-
baycanınbirdövlətkimisüqutu,
respublikamızınəsrinəvvəllərində
XalqCümhuriyyətininyaşadığıta-
leyiyenidənyaşamaqtəhlükəsini
yaratmışdı.Ölkəmizingələcəyinin
həllolunduğubugünlərdəAzər-
baycanxalqıözgüvəndiyi,böyük
etimadgöstərdiyiHeydərƏliyevə
üztutmuş,xalqımızıdüşdüyübu

ağırvəziyyətdənyalnızÜmum-
milliLiderinxilasedəbiləcəyinə
sonsuzinamınıortayaqoymuşdu.
Əlbətə,yüksəkfitriistedadavə
müdrikliyə,dərinsiyasizəkayavə
ensiklopedikbiliyəmalik,böyük
lidervəvətənpərvərşəxsiyyət
HeydərƏliyevxalqıntəkidlitələ-
binəsəsverərəkyenidənhakimiy-
yətəqayıtmış,böyükxilaskarlıq
missiyasınıuğurlayerinəyetir-
mişdir.HeydərƏliyevin1993-cü
iliyunayının15-dəAliSovetin
SədriseçilməsiAzərbaycandövlət-
çiliktarixindəqurtuluş,yüksəliş,
inkişafvəsabitlikerasınınəsasını
qoymuşdur.
1993-cüiloktyabrın3-dəUlu

ÖndərHeydərƏliyevxalqımı-
zınmütləqəksəriyyətininsəsini

Azər bay can xal qı müasir, müs-
tə qil döv lə ti mi zin ba ni si, bö yük 
azər bay can lı, Ümum mil li Li de ri-
miz Hey dər Əli ye vin əziz xa ti rə si ni 
hə mi şə uca tu tur və onun unu dul-
maz xa ti rə si ni min nət dar lıq la yad 
edir.  2023-cü ilin “Hey dər Əli yev 
İli” elan olun ma sı Ulu Ön də rin əziz 
xa ti rə si nə eh ti ra mın ən yük sək 
sə viy yə də nü ma yiş olun ma sı ba xı-
mın dan ol duq ca mü hüm ha di sə dir.
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qazanaraq,AzərbaycanRespub-
likasınınPrezidentiseçilmişdir.
ÜmummilliLiderinrəhbərliyiilə
çoxqısazamandarespublikamız-
davətəndaşmüharibəsitəhlü-
kəsinə,separatçımeyillərəson
qoyulmuşvəictimai-siyasisabitlik
təminolunmuş,Azərbaycanın
inkişafstrategiyasıhazırlanmış,
çoxşaxəliislahatlarkursuhəyata
keçirilməyəbaşlanmışdır.1994-cü
ilinsentyabrında“Əsrinmüqavi-
ləsi”ninimzalanmasıiləxalqımız
öztəbiisərvətlərinintamsahibinə
çevrilmişvə“qaraqızıl”ınölkə-
nininkişafına,onunpotensialının
yüksəldilməsinəyönəldilməsi
ölkəmizəxaricisərmayələrincəlb
edilməsinə,iqtisadiyyatınmüx-
təlifsahələrinəböyükhəcmlər-
dəsərmayəqoyuluşununtəşviq
olunmasına,neftgəlirlərinininsan
kapitalınınformalaşdırılmasına
yönəldilməsinəgenişimkan-
laryaratmışdır.O,yenişəraitdə
ölkəninxaricisiyasətistiqamət-
lərinimüəyyənləşdirmiş,balans-

laşdırılmışxaricisiyasəthəyata
keçirmiş,Azərbaycanınbeynəl-
xalqəlaqələrininyaradılmasıvə
inkişafıistiqamətindəyorulmadan
fəaliyyətgöstərmişdir.Həmçinin
gəncrespublikamızındemokratik
inkişafı,ölkəmizdəhüquqidöv-
lətvəcəmiyyətquruculuğunun
möhkəmtəməllərininyaradılması
daUluÖndərHeydərƏliyevin
adıiləbağlıdır.1995-ciildəHey-
dərƏliyevintəşəbbüsüvəbirbaşa
rəhbərliyiiləmüstəqilAzərbaycan
RespublikasınınilkKonstitusiyası-
nınqəbulolunmasıAzərbaycanda
hakimiyyətbölgüsünün,qanunun
aliliyinin,insanhüquqlarının,fikir
plüralizminin,sözvəməlumat
azadlığının,demokratikinstitutla-
rınformalaşdırılmasıvəinkişafına
etibarlızəminyaratmışdır.Heydər
Əliyevhərzamanazərbaycanlıol-
masıiləfəxretmişvəmillikimliyi-
miziqürurmənbəyimizəçevirmiş,
bütündünyaazərbaycanlılarını
birməqsəd,biramaluğrundasə-
fərbəretmişdir.

Hey dər Əli yev ir si ni qo ru yub 
sax la maq hər bir azər bay can lı nın 

şə rəf i və zi fə si dir

Dövlətçiliktariximizdəölkəmi-
zinmüstəqilliyinin,suverenliyinin
möhkəmlədirilməsi,əbədiliyinin
təminedilməsivəonunyeniinkişaf
mərhələsinədaxilolmasıdövrüki-
mixarakterizəolunan1993-2003-cü
illərdəUluÖndərHeydərƏliyevin
qarşıyaqoyduğubaşlıcavəzifə,şüb-
həsizki,Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsininbeynəlxalqhüququn
normavəprinsipləri,ərazibütövlü-
yüvətarixiədalətəsasındahəlli-
nənailolmaqidi.O,buməqsədlə
mümkünolanhərşeyietmiş,ölkə-
ninvəxalqımızınbütünpotensialını
işğalaltındaolantorpaqlarımızın
azadedilməsinəyönəltmişdi.
2020-ciildəmüzəfərAliBaş

Komandan,möhtərəmPrezi-
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
Azərbaycanın44günlükVətən
müharibəsindəqazandığışanlı
Zəfər,torpaqlarımızınazadolun-
masıiləHeydərƏliyevinarzuları

çinoldu.AliBaşKomandanUlu
ÖndərHeydərƏliyevinvəsiyyətini
yerinəyetirərək,xalqımızaözünün
çoxəsrliktarixindəənböyükuğu-
ruvəxoşbəxtliyiyaşatdı.Bugün

Azərbaycanxalqımüzəfərxalq,
Azərbaycandövlətiqalibdövlət
kimiyaşayır.AzərbaycanHeydər
Əliyevsiyasətinindavamçısı,Ulu
Öndərinənsadiqsilahdaşımöh-
tərəmPrezidentİlhamƏliyevin

rəhbərliyiiləHeydərƏliyevideya-
larına,onunəsasınıqoyduğusiyasi
kursasadiqqalaraqinamlavə
uğurluinkişafedir.ÖlkəmizUlu
ÖndərHeydərƏliyevingörmək

istədiyiqüdrətli,güc-
lüdövlətəçevrilmişdir.
Bütünbunlarhəmdəo
deməkdirki,Azərbaycan-
daHeydərƏliyevsiyasəti,
onunideyalarıyaşayır,
doğmavətənininçiçəklən-
məsinə,dahadagüclən-
məsinəxidmətedir.Möh-
tərəmPrezidentİlham
Əliyevinqeydetdiyikimi,
“müstəqilAzərbaycanUlu
Öndərinindikivəgələcək
nəsillərəəmanəti,onun
zənginvəçoxşaxəliirsiisə
xalqımızınmillisərvəti-

dir.Bumüqəddəsmirasıqoruyub
saxlamaqhərbirazərbaycanlının
şərəfivəzifəsidir”.
Azərbaycanxalqımüasir,müs-

təqildövlətimizinbanisi,böyük
azərbaycanlı,ÜmummilliLideri-

mizHeydərƏliyevinəzizxatirəsini
həmişəucatuturvəonununu-
dulmazxatirəsiniminnətdarlıqla
yadedir.Onagörədə2023-cüilin
“HeydərƏliyevİli”elanedilməsi
UluÖndərinəzizxatirəsinəehti-
ramınənyüksəksəviyyədənüma-
yişolunmasıbaxımındanolduqca
mühümhadisədir.“HeydərƏliyev
İli”çərçivəsindəkeçiriləcəktəd-
birlərxalqımızınmillisərvətiolan
HeydərƏliyevirsininyenidəntəd-
qiqvətəbliğolunmasına,budahi
şəxsiyyətinxalqımızvədövlətimiz
naminəmisilsizfəaliyyətininayrı-
ayrıistiqamətlərinindahadərindən
araşdırılmasınavəöyrənilməsinə
genişimkanlaryaradacaq.Heydər
ƏliyevirsiAzərbaycanındövlətçi-
liktarixininənparlaqsəhifələrini
təşkiledən,ölkəmizinmüstəqillik
vəinkişafsalnaməsininyazıldığı
şərəfibirdövrüəhatəedir.Bun-
dansonradaAzərbaycanHeydər
Əliyevyoluilə,dahiinsanınəsasını
qoyduğumükəmməlstrategiya
əsasındauğurlainkişafedəcəkdir.

Bu gün Azər bay can xal qı mü zəf ər 
xalq, Azər bay can döv lə ti qa lib döv lət 
ki mi ya şa yır. Azər bay can Hey dər Əli-
yev si ya sə ti nin da vam çı sı, Ulu Ön də rin 
ən sa diq si lah da şı möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Hey dər 
Əli yev ide ya la rı na, onun əsa sı nı qoy-
du ğu si ya si kur sa sa diq qa la raq inam-
la və uğur lu in ki şaf edir. Ölkəmiz Ulu 
Ön dər Hey dər Əli ye vin gör mək is tə di yi 
qüd rət li, güc lü döv lə tə çev ril miş dir. 
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Azərbaycanparlamentinin
sədriilkolaraqMilliQenqeşiMəc-
lisininsədriGülşatMəmmədova
iləgörüşdü.GörüşzamanıGülşat
MəmmədovaQoşulmamaHə-
rəkatıParlamentŞəbəkəsininbu
iliniyunayındaBakıdakeçirilən
birincikonfransıbarədətəəssürat-
larınıbölüşdüvəqurumunparla-
mentdiplomatiyasınınimkanla-
rındandahasəmərəlifaydalanmaq
baxımındanönəminivurğuladı.
O,azərbaycanlıhəmkarınınbusə-

fərininparlamentlərimizarasında
mövcudolanmünasibətlərindaha
dagenişlənməsinəxidmətedəcəyi-
nisöylədi.
Azərbaycanparlamentnüma-

yəndəheyətinəgöstərilənyüksək
qonaqpərvərliyəgörəminnət-
darlığınıbildirənMilliMəslisin
sədriSahibəQafarovaölkələrimizi
birləşdirənortaqdəyərlərdənvə
dövlətlərimizarasındakıyüksək
səviyyəlimünasibətlərdəndanışdı.
Spikerbuəlaqələrinmöhkəmlən-

məsindədövlətbaşçılarınınrolunu
xüsusivurğuladı,ölkələrimizin
beynəlxalqtəşkilatlardabir-birinə
dəstəkolduğunuvəmünasibət-
lərininkişafındaparlamentlərin
rolunuqeydetdi.
SöhbətzamanıMilliMəcli-

sinsədriQoşulmamaHərəka-
tıParlamentŞəbəkəsininikinci
konfransınıngələnilinmartında
Parlamentlərarasıİtifaqın146-cı
AssambleyasıçərçivəsindəMana-
madakeçirilməsininnəzərdətu-

tulduğunudedivəhazırdaCənubi
Qafqazdagedənproseslərbarədə
ətrafıməlumatverdi.
EləhəmingünAzərbaycanpar-

lamentininsədriTürkmənistana
rəsmisəfəriçərçivəsindəölkənin
MilliQenqeşiMəclisindəçıxışetdi.
O,söylədiki,MilliMəclisinsədri
olaraqTürkmənistanailkrəsmi
səfəriAzərbaycanRespublikası
iləTürkmənistanarasındadiplo-
matikəlaqələrinqurulmasının30
illiyinətəsadüfedir.Əsrlərboyu
sülhşəraitindəyaşamışxalqlarımı-
zıortaqtarix,mədəniyyət,dilvə
dinbirləşdirir.Sonillərdədövlət
başçılarımızınqətiyyətisayəsində
siyasi,iqtisadi,nəqliyyat,energe-
tika,humanitarvədigərsahələri
əhatəedənikitərəfiəlaqələrimiz
dahadagenişlənərəkstratejitə-
rəfdaşlıqsəviyyəsinəyüksəlib.Bu
günölkələrimizdəbirsırasahələr
üzrəgörülənişlər,həyatakeçirilən
layihələrnəinkiikitərəfiəlaqələ-
rimizingüclənməsinətöhfəverir,
eynizamanda,regionumuzdavə
dahagenişməkandasabitliyə,rifa-
ha,davamlıinkişafavəəməkdaşlı-
ğaxidmətedir.Ölkələrimiztəmsil
olunduqlarıbeynəlxalqtəşkilatlar
çərçivəsindədəbir-birinəqarşılıqlı
dəstəknümayişetdirirlər.
MilliMəclisinsədrifürsətdən

istifadəedərəkbirneçəgündən
sonraqeydolunacaqTürkmənista-
nınneytrallığınınbeynəlxalqaləm-
dətanınmasınınnövbətiildönümü
münasibətiiləqardaşxalqıtəbrik
etdi.BMT-ninTürkmənistanın
neytrallığınıtanıyanqətnaməsi-
nəAzərbaycanındahəmmüəllif
kimiqoşulduğunudiqqətəçatdır-
dı.AzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevinTürkmənistanın
neytrallıqstatusununəhəmiyyətini
qeydedərəkbuölkəninmüstəqil
xaricisiyasətnəticəsindəbeynəl-
xalqaləmdəböyüknüfuzqazandı-
ğınıvurğuladı.
SpikerSahibəQafarovadiqqə-

təçatdırdıki,qardaşölkələrimiz
arasındakımünasibətlərinbugün-

küsəviyyəsixalqlarımızıntəmsil-
çiləriolaraqparlamentüzvlərini
dəmövcudəlaqələrimizidahada
genişləndirməyətəşviqedir.Bu
günqanunvericilikorqanlarımız
arasındaçoxsəmərəliəməkdaşlıq
qurulub.
Sonrasədrparlamentnüma-

yəndəheyətlərimizinParlament-
lərarasıİtifaq,İslamƏməkdaşlıq
TəşkilatıParlamentİtifaqı,ATƏT
ParlamentAssamleyasıkimibey-
nəlxalqtəşkilatlardauğurluəmək-
daşlığındansözaçdı.Bildirildi
ki,QoşulmamaHərəkatınınsədri
kimiAzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
təşəbbüsüiləötənilinnoyabrın-
daMadridşəhərindəyaradılmış
QoşulmamaHərəkatıParlament

Şəbəkəsiparlamentlərimizarasın-
daçoxtərəfiəməkdaşlığındaha
dagücləndirilməsibaxımından
əhəmiyyətliplatformadır.
Azərbaycanparlamentininrəh-

bəriiclasiştirakçılarınaölkəmizin
bugünküreallıqlarıbarədədəət-
rafıməlumatverdi.Azərbaycanın
dövlətçilikvəparlamentarizmta-
rixindəndanışansədr1991-ciildə
respublikamızınyenidənözdövlət
müstəqilliyinibərpaetdiyinisöylə-
di.Gərginsiyasi-iqtisadivəziyyət,
vətəndaşmüharibəsitəhlükəsi,
Ermənistantərəfindəntorpaqları-
mızınişğalısəbəbindənölkəmizin
müstəqilliyiniitirməktəhlükəsi
iləüzləşdiyinidiqqətəçatdırdı.
YalnızAzərbaycanxalqınıntəkidi
iləyenidənhakimiyyətəqayıdan

De kab rın 7-də Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va Türk mə nis ta na sə fər et di.  
Bu, Mil li Məc lis səd ri nin qar daş öl kə yə bi rin ci rəs mi sə fə ri idi. 

Azərbaycan və Türkmənistan 
parlamentləri arasında əməkdaşlığa dair 

Anlaşma Memorandumu imzalandı
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Azərbaycanparlamentinin
sədriilkolaraqMilliQenqeşiMəc-
lisininsədriGülşatMəmmədova
iləgörüşdü.GörüşzamanıGülşat
MəmmədovaQoşulmamaHə-
rəkatıParlamentŞəbəkəsininbu
iliniyunayındaBakıdakeçirilən
birincikonfransıbarədətəəssürat-
larınıbölüşdüvəqurumunparla-
mentdiplomatiyasınınimkanla-
rındandahasəmərəlifaydalanmaq
baxımındanönəminivurğuladı.
O,azərbaycanlıhəmkarınınbusə-

fərininparlamentlərimizarasında
mövcudolanmünasibətlərindaha
dagenişlənməsinəxidmətedəcəyi-
nisöylədi.
Azərbaycanparlamentnüma-

yəndəheyətinəgöstərilənyüksək
qonaqpərvərliyəgörəminnət-
darlığınıbildirənMilliMəslisin
sədriSahibəQafarovaölkələrimizi
birləşdirənortaqdəyərlərdənvə
dövlətlərimizarasındakıyüksək
səviyyəlimünasibətlərdəndanışdı.
Spikerbuəlaqələrinmöhkəmlən-

məsindədövlətbaşçılarınınrolunu
xüsusivurğuladı,ölkələrimizin
beynəlxalqtəşkilatlardabir-birinə
dəstəkolduğunuvəmünasibət-
lərininkişafındaparlamentlərin
rolunuqeydetdi.
SöhbətzamanıMilliMəcli-

sinsədriQoşulmamaHərəka-
tıParlamentŞəbəkəsininikinci
konfransınıngələnilinmartında
Parlamentlərarasıİtifaqın146-cı
AssambleyasıçərçivəsindəMana-
madakeçirilməsininnəzərdətu-

tulduğunudedivəhazırdaCənubi
Qafqazdagedənproseslərbarədə
ətrafıməlumatverdi.
EləhəmingünAzərbaycanpar-

lamentininsədriTürkmənistana
rəsmisəfəriçərçivəsindəölkənin
MilliQenqeşiMəclisindəçıxışetdi.
O,söylədiki,MilliMəclisinsədri
olaraqTürkmənistanailkrəsmi
səfəriAzərbaycanRespublikası
iləTürkmənistanarasındadiplo-
matikəlaqələrinqurulmasının30
illiyinətəsadüfedir.Əsrlərboyu
sülhşəraitindəyaşamışxalqlarımı-
zıortaqtarix,mədəniyyət,dilvə
dinbirləşdirir.Sonillərdədövlət
başçılarımızınqətiyyətisayəsində
siyasi,iqtisadi,nəqliyyat,energe-
tika,humanitarvədigərsahələri
əhatəedənikitərəfiəlaqələrimiz
dahadagenişlənərəkstratejitə-
rəfdaşlıqsəviyyəsinəyüksəlib.Bu
günölkələrimizdəbirsırasahələr
üzrəgörülənişlər,həyatakeçirilən
layihələrnəinkiikitərəfiəlaqələ-
rimizingüclənməsinətöhfəverir,
eynizamanda,regionumuzdavə
dahagenişməkandasabitliyə,rifa-
ha,davamlıinkişafavəəməkdaşlı-
ğaxidmətedir.Ölkələrimiztəmsil
olunduqlarıbeynəlxalqtəşkilatlar
çərçivəsindədəbir-birinəqarşılıqlı
dəstəknümayişetdirirlər.
MilliMəclisinsədrifürsətdən

istifadəedərəkbirneçəgündən
sonraqeydolunacaqTürkmənista-
nınneytrallığınınbeynəlxalqaləm-
dətanınmasınınnövbətiildönümü
münasibətiiləqardaşxalqıtəbrik
etdi.BMT-ninTürkmənistanın
neytrallığınıtanıyanqətnaməsi-
nəAzərbaycanındahəmmüəllif
kimiqoşulduğunudiqqətəçatdır-
dı.AzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevinTürkmənistanın
neytrallıqstatusununəhəmiyyətini
qeydedərəkbuölkəninmüstəqil
xaricisiyasətnəticəsindəbeynəl-
xalqaləmdəböyüknüfuzqazandı-
ğınıvurğuladı.
SpikerSahibəQafarovadiqqə-

təçatdırdıki,qardaşölkələrimiz
arasındakımünasibətlərinbugün-

küsəviyyəsixalqlarımızıntəmsil-
çiləriolaraqparlamentüzvlərini
dəmövcudəlaqələrimizidahada
genişləndirməyətəşviqedir.Bu
günqanunvericilikorqanlarımız
arasındaçoxsəmərəliəməkdaşlıq
qurulub.
Sonrasədrparlamentnüma-

yəndəheyətlərimizinParlament-
lərarasıİtifaq,İslamƏməkdaşlıq
TəşkilatıParlamentİtifaqı,ATƏT
ParlamentAssamleyasıkimibey-
nəlxalqtəşkilatlardauğurluəmək-
daşlığındansözaçdı.Bildirildi
ki,QoşulmamaHərəkatınınsədri
kimiAzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevin
təşəbbüsüiləötənilinnoyabrın-
daMadridşəhərindəyaradılmış
QoşulmamaHərəkatıParlament

Şəbəkəsiparlamentlərimizarasın-
daçoxtərəfiəməkdaşlığındaha
dagücləndirilməsibaxımından
əhəmiyyətliplatformadır.
Azərbaycanparlamentininrəh-

bəriiclasiştirakçılarınaölkəmizin
bugünküreallıqlarıbarədədəət-
rafıməlumatverdi.Azərbaycanın
dövlətçilikvəparlamentarizmta-
rixindəndanışansədr1991-ciildə
respublikamızınyenidənözdövlət
müstəqilliyinibərpaetdiyinisöylə-
di.Gərginsiyasi-iqtisadivəziyyət,
vətəndaşmüharibəsitəhlükəsi,
Ermənistantərəfindəntorpaqları-
mızınişğalısəbəbindənölkəmizin
müstəqilliyiniitirməktəhlükəsi
iləüzləşdiyinidiqqətəçatdırdı.
YalnızAzərbaycanxalqınıntəkidi
iləyenidənhakimiyyətəqayıdan

De kab rın 7-də Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va Türk mə nis ta na sə fər et di.   
Bu, Mil li Məc lis səd ri nin qar daş öl kə yə bi rin ci rəs mi sə fə ri idi. 

Azərbaycan və Türkmənistan 
parlamentləri arasında əməkdaşlığa dair 

Anlaşma Memorandumu imzalandı
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ÜmummilliLiderHeydərƏliyevin
qətiyyəti,böyüktəcrübəsivəuzaq-
görənsiyasətisayəsindərespubli-
kamızözmüstəqilliyiniqoruyub
saxlayabildi,dövlətçiliyinəsasları
formalaşdırıldıvəiqtisadiinkişafı
təminedənmühümlayihələrhə-
yatakeçirildi.HazırdaHeydərƏli-
yevinsiyasikursuPrezidentİlham
Əliyevtərəfindənmüvəfəqiyyətlə
davametdirilirvəAzərbaycanın
qazandığınailiyyətlərintəməlində
məhzbuamildayanır.

DahasonraMilliMəclisinsədri
2003-cüildənbəriölkəmizinuğur-
luiqtisadi,sosialinkişafıbarədə
ətrafıməlumatverdi.Vurğulandı
ki,enerjisektorundadüşünülmüş
strategiya,irihəcmliinvestisiyalar,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan,Bakı-Tbili-
si-Ərzurum,TANAP,TAP,Cə-
nubQazDəhlizikimineftvəqaz
layihələrininhəyatakeçirilməsiilə
Azərbaycanetibarlıenerjiixra-
catçısınaçevrilərəköztərəfdaşla-
rınınbusahədətəhlükəsizliyinə

töhfəverir.Ölkəmizdəənmüasir
nəqliyyatinfrastrukturuyaradılıb.
Şərq-QərbvəŞimal-Cənubnəqliy-
yatdəhlizlərininüzərindəyerləşən
AzərbaycanbugünAvrasiyanın
əsasnəqliyyatvəlogistikamərkəz-
lərindənbiridir.
Qeydolunduki,bugünölkə-

mizbeynəlxalqhüququnnorma
vəprinsiplərinəəsaslananmüs-
təqilsiyasəthəyatakeçirir.Azər-
baycan155dövlətindəstəyiilə
2012-2013-cüillərüçünBMTTəh-
lükəsizlikŞurasınınqeyri-daimi
üzvüseçilibki,budabeynəlxalq
ictimaiyyətinölkəmizəetimadı-
nınsəviyyəsininümayişetdirir.
HazırdaAzərbaycanBMT-dən
sonradünyanınikinciənböyük
beynəlxalqtəsisatıolanQoşulma-
maHərəkatınauğurlasədrlikedir.
Ölkəmizinmüasirdövrünçağı-
rışlarınaqarşımübarizədəqlobal
həmrəyliyingücləndirilməsiməq-
sədiiləirəlisürdüyütəşəbbüslərə
Türkmənistanıngöstərdiyida-
vamlıdəstəyidövlətimiztərəfin-
dənyüksəkqiymətləndirilir.
SpikerSahibəQafarovaçıxı-

şındaAzərbaycanın20faiztor-
paqlarının30iləyaxınErmənistan
tərəfindənqanunsuzişğaledilmə-
sindən,BMTTəhlükəsizlikŞurası-
nın4qətnaməsinin,digərbeynəl-
xalqtəşkilatlarınçoxsaylıqərarvə
qətnamələrininyerinəyetirilmə-
məsindən,işğalaltındaolantarixi-
mədəniabidələrimizinvandalizmə
məruzqalmasından,Ermənistanın
apardığıetniktəmizləmənəticə-
sində1milyondanartıqsoydaşı-
mızınqaçqınvəməcburiköçkün
vəziyyətinədüşməsindənsöhbət
açdı.O,qeydetdiki,Ermənistan
tərəfi1992-ciildəXocalısoyqırı-
mınıtörədərəkyüzlərləazərbay-
canlınıqəddarlıqlaqətləyetirib.
BirinciQarabağmüharibəsindən
sonra4minnəfərəyaxınazərbay-
canlıhələdəitkindir.
MilliMəclisinsədridiqqətəçat-

dırdıki,2020-ciildəAzərbaycan44
günlükVətənmüharibəsindətarixi
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Zəfərqazanaraq,özərazibütövlü-
yünüvətarixiədalətibərpaedərək
BMTTəhlükəsizlikŞurasınındörd
qətnaməsininicrasınıözühəya-
takeçirdi.Torpaqlarımızişğaldan
azadolunduqdandərhalsonra
dövlətimizözvəsaitihesabınahə-
minərazilərdəgenişmiqyaslıbərpa-
quruculuqprosesinəbaşladı.Həya-
takeçirilənişlərəənböyükmaneə
işğaldanazadedilmiştorpaqlarda
Ermənistantərəfindənbasdırılmış
çoxsaylıminalardır.Azərbaycan
Ermənistanamünasibətlərinnor-
mallaşdırılmasınıvəbeynəlxalq
hüququn5prinsipiəsasındasülh
sazişininimzalamasınıtəklifedib.
Təəssüfki,Ermənistanhələdəöz
destruktivaddımlarıvəziddiyyətli
bəyanatlarıiləbuprosesəəngəltö-
rədirvəüzərinəgötürdüyüöhdə-
liklərəəməletmir.
ÇıxışınınsonundaAzərbay-

canparlamentininrəhbəriqardaş
Türkmənistanasülh,firavanlıqvə
tərəqqiarzuladı.

*  *  *
MilliMəclisinsədriSahibəQa-

farovaqardaşölkəyərəsmisəfəri
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çərçivəsindəTürkmənistanPrezi-
dentiSərdarBerdiməhəmmədov
iləgörüşdü.
Azərbaycanparlamentinin

rəhbərinisəmimiyyətləsalamla-
yanPrezidentSərdarBerdimə-
həmmədovdostvəqardaşölkələr
olanTürkmənistaniləAzərbaycan
arasındamünasibətlərinyüksək
səviyyəsindənrazılığınıifadəetdi.
Parlamentlərimizarasındamüna-
sibətlərindahadagenişlənməsinin
vacibliyinivurğuladı.
Görüşdəbuilölkələrimizara-

sındadiplomatikmünasibətlərin
qurulmasının30-cuildönümünün
tamamolduğunuxatırladanSahi-
bəQafarovabuillərərzindəAzər-
baycaniləTürkmənistanarasında
əlaqələrinuğurlainkişafetdiyini
bildirdi.Sədrparlamentlərimiz
arasındasəmərəliəməkdaşlıqəla-
qələriqurulduğunuvəbumüna-
sibətləridahadadərinləşdirmək
üçünyaxşıimkanlarınolduğunu
söylədi.O,qeydetdiki,həriki
ölkəninqanunvericilikorqanların-
dadostluqqruplarımövcuddurvə

deputatlarımızınqarşılıqlısəfərlə-
ri,nüfuzlubeynəlxalqparlament
təşkilatlarındabirgəfəaliyyətləri
əlaqələrininkişafınatöhfəverir.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

*  *  *
MilliMəclisinsədriSahibəQa-

farovavəTürkmənistanınMilli
QenqeşiXalqMəsləhətininsədri
QurbanquluBerdiməhəmmədov
arasındakeçiriləntəkbətəkgörüşdə
dəparlamentlərarasımünasibətlə-
rininkişafınadairfikirmübadiləsi
aparıldı.Sonragörüşnümayəndə
heyətlərininiştirakıilədavametdi.
Türkmənistanındostvəqardaş

Azərbaycanlamünasibətlərininki-
şafınaböyükəhəmiyyətverdiyini
bildirənQurbanquluBerdiməhəm-
mədovölkələrimizarasındadiplo-
matikəlaqələrinqurulmasının30-
cuildönümününtamamolduğunu
diqqətəçatdırdı.O,dövlətlərimizin
əməkdaşlıqetdiyisahələri,eləcədə
birçoxbeynəlxalqplatformalarda

əlaqələrini,QoşulmamaHərəkatı
çərçivəsindəParlamentŞəbəkəsinin
yaradılmasınınönəminiqeydetdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovabildirdiki,
AzərbaycanlaqardaşTürkmənistan
arasındakımünasibətlərinbugünkü
səviyyəsi,qarşılıqlıfaydalıəmək-
daşlığıninkişafıməmnunluqdoğu-
rur.O,münasibətlərimizinyüksək
səviyyəyəyüksəlməsindəhəriki
ölkənindövlətbaşçılarınınrolunu
xüsusivurğuladı.
Spikerqeydetdiki,Azərbay-

canlaTürkmənistanarasında
ikitərəfivəçoxtərəfiəlaqələrə
müsbəttəsirgöstərənamillərdən
biridəparlamentlərimizinqarşı-
lıqlıfəaliyyətidir.SahibəQafarova
bildirdiki,AzərbaycanlaTürk-
mənistanbeynəlxalqparlament
təşkilatlarındadauğurluəməkdaş-
lıqedir.SədrAzərbaycanRespub-
likasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
təşəbbüsüiləyaradılanQoşulma-
maHərəkatıParlamentŞəbəkəsi
çərçivəsindəəlaqələrinəhəmiyyə-
tinivurğuladı,ParlamentŞəbə-

kəsininyaranmatarixivəbuilin
iyunayındaBakıdakeçirilənilk
konfransıbarədəməlumatverdi.
Qeydedildiki,QoşulmamaHərə-
katıParlamentŞəbəkəsininnövbəti
konfransınıngələnilinmartayın-
daManamaşəhərindəkeçirilməsi
planlaşdırılır.O,tədbirəhazırlıq
məqsədiiləgörülənişlərbarədə,
Azərbaycanınbutəşkilatıninstitu-
sionalinkişafıistiqamətindəatdığı
addımlarhaqqındadanışdı.
Görüşdə2020-ciildəAzərbayca-

nınVətənmüharibəsindəəldəetdi-
yiqələbə,özəraziləriniErmənista-
nın30illikişğalındanazadetməsi
vəərazibütövlüyününbərpası,mü-
naqişəninhəllindənsonraregion-
dayeniyaranmışvəziyyətbarədə
məlumatverənMilliMəclisinsədri
diqqətəçatdırdıki,Azərbaycan
azadedilmişərazilərdəgenişmiq-
yaslıbərpaişlərinəbaşlayıb.Orada
“ağıllışəhərlər”və“ağıllıkəndlər”
salınır,infrastrukturvənəqliyyat
layihələriicraedilir.Hazırdakeçmiş
məcburiköçkünailələriartıqevləri-
nəqayıtmağabaşlayıblar.

Parlamentinspikeriqeydetdiki,
Azərbaycanregiondadavamlısülh
vətəhlükəsizliyintəminolunması
istiqamətindəbütünlazımisəyləri
göstərir.LakinErmənistandestruk-
tivmövqenümayişetdirərəkbu
prosesəmənfitəsiredir.

GörüşdəTürkmənistaniləpar-
lamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriFəzailAğamalı,
deputatlardanƏzizƏləkbərov,Jalə
Əliyeva,Şahinİsmayılov,Vahid
Əhmədov,CəbiQuliyev,ElşənMu-

sayevvədigərrəsmişəxsləriştirak
edirdilər.
SonraAzərbaycanMilliMəcli-

siiləTürkmənistanMilliQenqeşi
XalqMəsləhətiarasındaəməkdaş-
lığadairAnlaşmaMemorandumu
imzalandı.

TürkmənistanPrezi-
dentiSərdarBerdiməhəm-
mədovunsərəncamıilə
AzərbaycanMilliMəclisi-
ninsədriSahibəQafarova
“Əməkdaşlığıninkişafı-
natöhfəyəgörə”Dövlət
ordeniilətəltifolundu.
GörüşdəTürkmənistan
MilliQenqeşiXalqMəslə-
hətininsədriQurbanqulu
Berdiməhəmmədovhəmin
ordeniAzərbaycanparla-
mentininrəhbərinətəq-
dimetdi.SahibəQafarova

yüksəkmükafatalayiqgörüldüyü
üçünminnətdarlığınıbildirərəkbu
dəyərlitəltifiAzərbaycan-Türkmə-
nistandostluqvəqardaşlıqmüna-
sibətlərinəgöstəriləndiqqətvəhör-
mətinəlamətikimiqiymətləndirdi.

“Azərbaycanla Türkmənistan arasında 
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə 
mühüm və müsbət təsir göstərən 
amillərdən biri də parlamentlərimizin 
qarşılıqlı fəaliyyətidir. Bu gün qanun-
vericilik orqanlarımız arasında çox 
səmərəli əməkdaşlıq qurulub və bu 
əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək 
üçün yaxşı imkanlar var”.

Sahibə Qafarova
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çərçivəsindəTürkmənistanPrezi-
dentiSərdarBerdiməhəmmədov
iləgörüşdü.
Azərbaycanparlamentinin

rəhbərinisəmimiyyətləsalamla-
yanPrezidentSərdarBerdimə-
həmmədovdostvəqardaşölkələr
olanTürkmənistaniləAzərbaycan
arasındamünasibətlərinyüksək
səviyyəsindənrazılığınıifadəetdi.
Parlamentlərimizarasındamüna-
sibətlərindahadagenişlənməsinin
vacibliyinivurğuladı.
Görüşdəbuilölkələrimizara-

sındadiplomatikmünasibətlərin
qurulmasının30-cuildönümünün
tamamolduğunuxatırladanSahi-
bəQafarovabuillərərzindəAzər-
baycaniləTürkmənistanarasında
əlaqələrinuğurlainkişafetdiyini
bildirdi.Sədrparlamentlərimiz
arasındasəmərəliəməkdaşlıqəla-
qələriqurulduğunuvəbumüna-
sibətləridahadadərinləşdirmək
üçünyaxşıimkanlarınolduğunu
söylədi.O,qeydetdiki,həriki
ölkəninqanunvericilikorqanların-
dadostluqqruplarımövcuddurvə

deputatlarımızınqarşılıqlısəfərlə-
ri,nüfuzlubeynəlxalqparlament
təşkilatlarındabirgəfəaliyyətləri
əlaqələrininkişafınatöhfəverir.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

*  *  *
MilliMəclisinsədriSahibəQa-

farovavəTürkmənistanınMilli
QenqeşiXalqMəsləhətininsədri
QurbanquluBerdiməhəmmədov
arasındakeçiriləntəkbətəkgörüşdə
dəparlamentlərarasımünasibətlə-
rininkişafınadairfikirmübadiləsi
aparıldı.Sonragörüşnümayəndə
heyətlərininiştirakıilədavametdi.
Türkmənistanındostvəqardaş

Azərbaycanlamünasibətlərininki-
şafınaböyükəhəmiyyətverdiyini
bildirənQurbanquluBerdiməhəm-
mədovölkələrimizarasındadiplo-
matikəlaqələrinqurulmasının30-
cuildönümününtamamolduğunu
diqqətəçatdırdı.O,dövlətlərimizin
əməkdaşlıqetdiyisahələri,eləcədə
birçoxbeynəlxalqplatformalarda

əlaqələrini,QoşulmamaHərəkatı
çərçivəsindəParlamentŞəbəkəsinin
yaradılmasınınönəminiqeydetdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovabildirdiki,
AzərbaycanlaqardaşTürkmənistan
arasındakımünasibətlərinbugünkü
səviyyəsi,qarşılıqlıfaydalıəmək-
daşlığıninkişafıməmnunluqdoğu-
rur.O,münasibətlərimizinyüksək
səviyyəyəyüksəlməsindəhəriki
ölkənindövlətbaşçılarınınrolunu
xüsusivurğuladı.
Spikerqeydetdiki,Azərbay-

canlaTürkmənistanarasında
ikitərəfivəçoxtərəfiəlaqələrə
müsbəttəsirgöstərənamillərdən
biridəparlamentlərimizinqarşı-
lıqlıfəaliyyətidir.SahibəQafarova
bildirdiki,AzərbaycanlaTürk-
mənistanbeynəlxalqparlament
təşkilatlarındadauğurluəməkdaş-
lıqedir.SədrAzərbaycanRespub-
likasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
təşəbbüsüiləyaradılanQoşulma-
maHərəkatıParlamentŞəbəkəsi
çərçivəsindəəlaqələrinəhəmiyyə-
tinivurğuladı,ParlamentŞəbə-

kəsininyaranmatarixivəbuilin
iyunayındaBakıdakeçirilənilk
konfransıbarədəməlumatverdi.
Qeydedildiki,QoşulmamaHərə-
katıParlamentŞəbəkəsininnövbəti
konfransınıngələnilinmartayın-
daManamaşəhərindəkeçirilməsi
planlaşdırılır.O,tədbirəhazırlıq
məqsədiiləgörülənişlərbarədə,
Azərbaycanınbutəşkilatıninstitu-
sionalinkişafıistiqamətindəatdığı
addımlarhaqqındadanışdı.
Görüşdə2020-ciildəAzərbayca-

nınVətənmüharibəsindəəldəetdi-
yiqələbə,özəraziləriniErmənista-
nın30illikişğalındanazadetməsi
vəərazibütövlüyününbərpası,mü-
naqişəninhəllindənsonraregion-
dayeniyaranmışvəziyyətbarədə
məlumatverənMilliMəclisinsədri
diqqətəçatdırdıki,Azərbaycan
azadedilmişərazilərdəgenişmiq-
yaslıbərpaişlərinəbaşlayıb.Orada
“ağıllışəhərlər”və“ağıllıkəndlər”
salınır,infrastrukturvənəqliyyat
layihələriicraedilir.Hazırdakeçmiş
məcburiköçkünailələriartıqevləri-
nəqayıtmağabaşlayıblar.

Parlamentinspikeriqeydetdiki,
Azərbaycanregiondadavamlısülh
vətəhlükəsizliyintəminolunması
istiqamətindəbütünlazımisəyləri
göstərir.LakinErmənistandestruk-
tivmövqenümayişetdirərəkbu
prosesəmənfitəsiredir.

GörüşdəTürkmənistaniləpar-
lamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriFəzailAğamalı,
deputatlardanƏzizƏləkbərov,Jalə
Əliyeva,Şahinİsmayılov,Vahid
Əhmədov,CəbiQuliyev,ElşənMu-

sayevvədigərrəsmişəxsləriştirak
edirdilər.
SonraAzərbaycanMilliMəcli-

siiləTürkmənistanMilliQenqeşi
XalqMəsləhətiarasındaəməkdaş-
lığadairAnlaşmaMemorandumu
imzalandı.

TürkmənistanPrezi-
dentiSərdarBerdiməhəm-
mədovunsərəncamıilə
AzərbaycanMilliMəclisi-
ninsədriSahibəQafarova
“Əməkdaşlığıninkişafı-
natöhfəyəgörə”Dövlət
ordeniilətəltifolundu.
GörüşdəTürkmənistan
MilliQenqeşiXalqMəslə-
hətininsədriQurbanqulu
Berdiməhəmmədovhəmin
ordeniAzərbaycanparla-
mentininrəhbərinətəq-
dimetdi.SahibəQafarova

yüksəkmükafatalayiqgörüldüyü
üçünminnətdarlığınıbildirərəkbu
dəyərlitəltifiAzərbaycan-Türkmə-
nistandostluqvəqardaşlıqmüna-
sibətlərinəgöstəriləndiqqətvəhör-
mətinəlamətikimiqiymətləndirdi.

“Azərbaycanla Türkmənistan arasında 
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə 
mühüm və müsbət təsir göstərən 
amillərdən biri də parlamentlərimizin 
qarşılıqlı fəaliyyətidir. Bu gün qanun-
vericilik orqanlarımız arasında çox 
səmərəli əməkdaşlıq qurulub və bu 
əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək 
üçün yaxşı imkanlar var”.

Sahibə Qafarova



14  |  MİLLİ MƏCLİS   NOYABR-DEKABR, 2022

ZƏFƏR

Ölkələrarasındaiqtisadivə
siyasirəqabətinqloballaşmapro-
sesininözüiləgətirdiyimürəkkəb
şərtlərdədahadagərginləşdiyi
birdövrdəAzərbaycanqətiyyət-
lə,inamlavədəqiqhesablamalara
əsaslananstrategiyailəqarşıdadu-
ranhədəfərədoğruuğurlaaddım-
layır.Heçşübhəsizki,Azərbaycan
Prezidentininmüəyyənetdiyibu
siyasətinəsasməqsədiölkəmizin
beynəlxalqmünasibətlərsistemin-
dəuzunillərərzindəqazandığı
etibarlıtərəfdaşimicinidahada
möhkəmləndirməkdənibarətdir.
Buprosesdəparlamentdiplomati-
yasınınrolugetdikcədahaböyük
əhəmiyyətkəsbetməyəbaşlayıb.

AzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisininASEANParlamentlər-
arasıAssambleyasınamüşahidəçi
üzvkimiqəbulolunmasıparla-
mentdiplomatiyamızınnövbəti
uğurukimitarixədüşdü.
Builnoyabrın21-dəKamboca

tərəfinindəvətiəsasındabuölkədə
rəsmisəfərdəolanMilliMəcli-
sinsədrixanımSahibəQafarova
xüsusiqonaqqismindəASEAN
ParlamentlərarasıAssambleyasının
(AİPA)43-cüBaşAssambleyasında
iştiraketdi.
BaşAssambleyanınbirinciple-

nariclasındakıçıxışındaspiker
AzərbaycanınCənub-ŞərqiAsiya
ölkələriiləmünasibətlər,ikitərəfi
vəçoxtərəfiəməkdaşlığıninkişafı
istiqamətindəatılmışaddımlarvə
gələcəkfəaliyyətistiqamətlərihaq-
qındaətrafıməlumatverdi.Azər-
baycanınvaxtiləişğaldanəziyyət
çəkənölkəolmasınabaxmayaraq,
regiondauzunmüddətlisülhün
vəsabitliyintəminedilməsiüçün
beynəlxalqhüququn5prinsipi

əsasındaErmənistanlamünasibət-
lərinnormallaşdırılmasıvəsülh
sazişininimzalanmasıüçünardıcıl
təşəbbüslərləçıxışetdiyidiqqətə
çatdırıldı.
MilliMəclisinsədriAssamble-

yanınQadınParlamentarilərinin
görüşündəAzərbaycanın2020-ci
ildəöztorpaqlarınıerməniişğalın-
danazadetməsi,həminərazilərdə
aparılangenişmiqyaslıbərpaişləri,
ölkəmizinCənubiQafqazdasülh
vəsabitliyintəminolunmasıistiqa-
mətindətəşəbbüsləribarədəgeniş
məlumatverdi.
SədrSahibəQafarovanınKam-

bocayarəsmisəfərizamanıKral-
lığınBaşnaziriAkkaMohaSena
PadeiTekoHunSeniləgörüşündə
ölkələrimizinbeynəlxalqtəşki-
latlarçərçivəsində,ocümlədən
QoşulmamaHərəkatındaəmək-
daşlığıxüsusivurğulandı.Azər-
baycanPrezidentinintəşəbbüsü
iləyaradılanQoşulmamaHərəkatı
ParlamentŞəbəkəsininüzvölkələ-
rinəlaqələriningücləndirilməsin-

Ramin Məmmədov
MilliMəclisindeputatı,
Azərbaycan-Kamboca

parlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupununrəhbəri

Azərbaycanın parlament 
diplomatiyasının daha bir uğuru
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dəroluiləbağlıgenişmüzakirələr
aparıldı.
Səmimişəraitdəkeçəngörüş-

dəBaşnazirAzərbaycanasəfəri
barədəxoştəəssüratlarınıbölüşdü.
O,1980-ciillərdədəAzərbaycanda
olduğunuvəxalqımızınÜmum-
milliLideriHeydərƏliyeviləiki
dəfəgörüşdüyünübildirdi.Hun
SenHeydərƏliyevindünyasəviy-
yəsindətanınandövlətxadimiol-
duğunuvəAzərbaycandövlətinin
inkişafıüçünböyükişlərgördüyü-
nüqeydetdi.
GörüşdəMilliMəclisinsədri

AzərbaycanınVətənmüharibə-
sindəqazandığıtarixiZəfərləöz
torpaqlarını30illikişğaldanazad
etməsi,regiondasülhvəsabitliyin
təminolunmasıistiqamətindəsəy-
ləribarədədanışdı,işğaldanazad
edilmişərazilərdəhəyatakeçirilən
bərpa-quruculuqişlərihaqqında
ətrafıməlumatverdi.
GörüşünsonundaMilliMəc-

lisinsədriSahibəQafarovaKam-
bocanınBaşnazirinə“Qarabağ:iş-
ğaldanəvvəlvəsonra”adlıkitabı
təqdimetdi.

ASEAN Par la ment lə ra ra sı As
samb le ya sı Azər bay can hə qi
qət lə ri nin dün ya ya çat dı rıl ma sı, 

bey nəl xalq əla qə lə rin in ki şa fı 
üçün ye ni bir plat for ma dır. 
1977ci il dən fəaliy yət gös tə rən 
ASEAN PA ge niş spektr li si ya si, 
so sialiq ti sa di və di gər mə sə lə lər 
üz rə üzv döv lət lə rin par la ment
lə ri ara sın da qar şı lıq lı fəaliy yət 
üçün qu rul muş iş lək me xa niz mə 
çev ri lib. As samb le ya da qlo bal 
si ya si mə sə lə lər, Cə nubŞər qi 
Asi ya da in teq ra si ya pro ses lə ri, 
bey nəl xalq ter ro rizm və trans
mil li ci na yət kar lıq la mü ba ri zə, 
eko lo gi ya, sə hiy yə, nar ko tik lə
rin ya yıl ma sı na qar şı mü ba ri zə 
sa hə sin də uzun müd dət li re
gional əmək daş lıq proq ram la rı, 
təh lü kə siz lik, ener ji sa hə lə ri nə 
dair bir çox mü hüm prob lem lər 
mü za ki rə olu nur. 
Assambleyayamüşahidəçista-

tusundaqəbulolunmuşölkələrin
siyahısıAvstraliyadanbaşlamış
Norveçəqədəruzanır.HətaAvro-
paParlamentibeləASEANPA-da
müşahidəçistatusunamalikdir.
Kambocadakeçiriləniclasdaisə
ASEANPA-yaAzərbaycanpar-
lamentiiləyanaşı,ABŞKonqresi,
NepalFederalDemokratikRes-
publikasınınMilliAssambleyasıvə
Gürcüstanparlamentidəmüşa-

hidəçiüzvqismindəqəbuledilib.
Göründüyükimi,Azərbaycanın
müşahidəçistatusundaüzvqəbul
olunduğuyenitəşkilatdatəmsil
olunanölkələrkifayətqədərgeniş
bircoğrafiyanıəhatəedir.Respub-
likamızınbeləvacibbirplatfor-
madatəmsilolunmasıPrezident
İlhamƏliyevinmüəyyənetdiyi
xaricisiyasətstrategiyasınınuğur-
lahəyatakeçirilməsinəparlament
diplomatiyasınındatöhfəverməsi
üçünyeniimkanlaraçır.
Müasirdünyadaqloballaşma

proseslərininintensivləşməsi,o
cümlədənünsiyyətvədilmaneələ-
rinintədricənaradanqalxmasıilə
ənənəvidiplomatiyadanfərqlənən
yenidiplomatiyaformaları,xarici
siyasətkonsepsiyalarıbeynəlxalq
siyasətdəgetdikcədahamühüm
roloynamağabaşlayır.Vətəndaş
cəmiyyətlərininbeynəlxalqmüna-
sibətlərətəsirimkanlarınınartması
iləparalelolaraqictimaidiploma-
tiya,xalqdiplomatiyasınınyeni
aspektlərimeydanaçıxır.İndixari-
cisiyasətsahəsindəəvvəlkiillərlə
müqayisədədahaintensivistifadə
olunanparlamentdiplomatiyası-
nınartanroludaməhzbununla,
yəniənənəvidiplomatiyanınma-
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nevrimkanlarınınməhdudlaşması
iləbağlıdır.
İkinciQarabağmüharibə-

sindəAzərbaycanınəldəetdiyi
qələbəninəsassəbəblərindənbiri
dəməhzmüharibədənəvvəlki
dövrdəbeynəlxalqictimaiyyətdə
münaqişəninmahiyyətibarədəay-
dıntəsəvvüryaradabilməsi,yeni
mütəfiqlər,tərəfdaşlarqazanma-
ğıbacarmasıidi.Prezidentİlham
Əliyevinmüəyyənetdiyistrateji
addımlarErmənistanıregionda
həyatakeçirilənböyükiqtisadi
layihələrdənkənardaqoymaq-
layanaşı,həmdəfaktikiolaraq
siyasitəcridvəziyyətinəsalmış-
dı.Təkcəbirfaktıqeydetmək
kifayətdirki,Ermənistanınüzv
olduğuKollektivTəhlükəsizlik
MüqaviləsiTəşkilatınınüzvlərinin
böyükəksəriyyətibumüharibə-
dəAzərbaycanınhaqlıolduğuna
inanırdı.QərbvəRusiyaarasında
bəzənənsərtformaalanqarşıdur-
malarınəhatəetdiyiregionlardan
biriolanCənubiQafqazdahəriki
qütbəeyniməsafədədayanmağa
müvəfəqolmağınnəqədərçətin

olduğunuizahetməyəyəqinki,
ehtiyacyoxdur.Prezidentİlham
Əliyevinmüəyyənetdiyixaricisi-
yasətkonsepsiyasınınuğuruməhz
mürəkkəbbirregionda,olduqca
qarışıqtarixi-siyasişəraitdəölkə-
ninmüstəqilliyini,sözünhəqiqi
mənasında,qoruyubsaxlamağa
nailolmasındadır.

Bugünparlamentdiplomati-
yasınınməqsədiyalnızbeynəlxalq
münasibətlərinqanunvericilik
bazasınınformalaşdırılmasıdeyil,
həmdədövlətlərvəregionlarara-
sındaəlaqələrinvəinteqrasiyanın
dərinləşdirilməsinənailolmaq-
dır.MəhzbubaxımdanASEAN

PAAzərbaycanparlamentininbu
prosesdərolunudahadagüclən-
dirməküçünkifayətqədərəlverişli
platformaolabilər.
Parlamentsədrininrəhbərliyi

iləbaştutmuşKambocaKrallığına
səfərinənmühümnəticələrindən
biridəAzərbaycanaxüsusimüna-
sibətinolduğununümayişetdirən

yüksəksəviyyəligörüş-
ləridi.KambocaKrallığı
SenatınınsədriVibolsena
FikdeiSayÇumiləgö-
rüşdəQoşulmamaHə-
rəkatıParlamentŞəbə-
kəsininBakıdakeçirilən
birincikonfransı,hazırda
təşkilatıninstitusionalin-
kişafıüçüngörülənişlər,
qarşıdaduranvəzifələr
ətrafındafikirmübadi-

ləsiaparıldı.ParlamentŞəbəkəsi-
ninfəaliyyətinindahadaefektiv
qurulmasındaüzvölkələrinfəal
iştirakınınvacibliyixüsusiqeyd
edildi.
MilliMəclissədrininMərakeş,

Tailand,Sinqapur,Nepal,Vyet-
namparlamentrəhbərləri,ASEAN

Müasir döv rü müz də par la ment dip lo ma ti ya sı nın 
əsas və zi fə si bey nəl xalq mü na si bət lər də qar şı lıq-
lı an laş ma nı güc lən dir mək dən iba rət dir. Məhz bu 
ba xım dan qiy mət lən dir sək, Azər bay can par la men ti-
nin ASEAN PA-ya mü şa hi də çi üzv qis min də, həm də 
mü ra ciətə priori tet qay da da ba xı la raq qə bul olun-
ma sı öl kə mi zə olan də rin eti ma dın nə ti cə si dir. 
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PA-nınbaşkatibiiləgörüşlərində
AzərbaycanınAvropanınener-
jitəhlükəsizliyindərolu,iqtisadi
nailiyyətləri,Ermənistanlamüna-
sibətlərinnormallaşmasıprosesi-
nəmaneolanamillər,ölkəmizin
regionalsabitliyintəminedilmə-
sinəyönəlmişaddımlarıiləbağlı
faydalımüzakirələraparıldı.
Bugörüşlərdədiqqətmərkə-

zindəolanəsasməsələlərdənbiri
dəqarşılıqlıəlaqələringenişləndi-
rilməsindəparlamentlərinrolunun
artırılmasıiləbağlıidi.Parlament
üzvləriarasındagörüşlərininten-
sivliyininartırılması,ikitərəfivə
çoxtərəfimünasibətlərininkişa-
fındaqanunvericilikorqanlarının
dahafəaliştirakınınvacibliyi,
beynəlxalqparlamentqurumları
çərçivəsindəəməkdaşlıqkeçirilən
görüşlərinəsasmüzakirəmövzu-
larınıtəşkiledirdi.Təbiiki,Azər-
baycanınCənubiQafqazdasülh,
sabitlikvəəməkdaşlıqmühitinin
yaradılması,regionundavamlıin-
kişafı,ölkəmizinbölgəninsiyasivə
iqtisadikonfiqurasiyasındayerivə
roluiləbağlıdazəruriməlumatlar
verildi.
BaşAssambleyaçərçivəsində

təşkilataüzvölkələrinnümayən-
dələriiləmüşahidəçiparlament-

lərintəmsilçiləriarasındadialoq
zamanıMilliMəclisindeputatları
Azərbaycanınsülh,davamlıinki-
şaf,COVID-19-dansonrakıdövrdə
bərpaprosesindəkifəaliyyətivə
əldəolunannailiyyətlərbarədə
iştirakçılaragenişməlumattəqdim
etməkimkanıqazandılar.Müza-
kirələrdənsonraiştirakçıölkələrin
parlamentüzvlərininAzərbaycan-
labağlısuallarıətrafındamaraqlı
vəfəalmüzakirələraparıldı.

Geosiyasivəgeoiqtisadikon-
tekstdəAzərbaycanınCənubi
Qafqazdastratejiəhəmiyyətini
artıranəsasamilyalnızqlobal
güclərinsiyasivəiqtisadima-
raqlarınınkəsişdiyicoğrafiyada
yerləşməsiilədeyil,həmdəstabil
xaricisiyasətkursuiləşərtlənir.
Təbiiresursları,iqtisadipotensialı,
eynizamanda,hərbiqüdrətibizim
ölkəmiziregionunəngüclüdövləti
kimixarakterizəedənparametrlər
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kimisəciyyələndirilsədə,yalnız
düşünülmüş,beynəlxalqmünasi-
bətlərinfundamentalprinsiplərinə
əsaslanan,ardıcıl,sistemlivəda-
yanıqlıxaricisiyasətbuimkanları
diplomatiknailiyyətəçevirməyə
köməkedəbilər.
MüharibədənsonraCənubi

Qafqazdayaranmışyenitəhlükə-
sizlikkonfiqurasiyası,şübhəsiz
ki,bölgədəmaraqlarıolanbö-
yükdövlətlərinheçdəhamısının
gözləntilərinəcavabvermir.Bu,

odeməkdirki,Azərbaycandip-
lomatiyasınınüzərinədüşənyük
azalmayıb,əksinə,yeniçağırışlar
meydanaçıxır,yenidostlarvə
tərəfdaşlarqazanmaq,mövcud
əlaqələridahadagücləndirmək
zərurətəçevrilir.Bubaxımdan,
müxtəlifölkələrinqanunvericilik
orqanlarıiləəməkdaşlığıninkişaf
etdirilməsivəbeynəlxalqparla-
menttəşkilatlarıiləəlaqələringüc-
ləndirilməsiMilliMəclisinfəaliy-
yətininmühümistiqamətlərindən

birinitəşkiledir.Məhzbukon-
tekstdəyanaşdıqdaMilliMəclisin
ASEANPA-yamüşahidəçiüzv
kimiqəbulolunmasınıbirneçəas-
pektdənmühümsiyasihadisəkimi
qiymətləndirməkmümkündür:

Azər bay can Pre zi den ti tə• 
rə fin dən müəy yən olun muş 
çox vek tor lu xa ri ci si ya sət 
st ra te gi ya sı na uy ğun ola raq, 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın 
əha tə coğ ra fi ya sı nın ge niş
lən di ril mə si;
Azər bay ca nın bey nəl xalq • 
par la ment təş ki lat la rı ilə 
əla qə lə ri nin möh kəm lən di ril
mə si; 
Azər bay can hə qi qət lə ri nin • 
dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dı
rıl ma sı na xid mət edən ye ni 
və nü fuz lu plat for ma la ra çı
xış im ka nı nın əl də olun ma sı;
öl kə mi zin sədr lik et di yi • 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı Par la
ment Şə bə kə si nin fəaliy yə ti
nin ins ti tu sional in ki şa fı na 
xid mət edən təd bir lə rə töh fə 
ve ril mə si;
müx tə lif öl kə lə rin par la• 
ment lə rin də Azər bay ca na 

ye ni dost lar qa zan dır maq, 
öl kə mi zin mil li ma raq la rı
nı mü da fiə edən par la ment 
üzv lə ri nin fəaliy yə ti nə si ya si 
dəs tək ver mək üçün ye ni im
kan la rın əl də olun ma sı. 

İndikigeosiyasişərtlərdədiplo-
matiksahədəirəliyədoğruatılmış
hərbiraddım,beynəlxalqmüna-
sibətlərsistemindərolundanvə
imkanlarındanasılıolmayaraq,
qazanılanhərbirtərəfdaşAzər-
baycanüçünsondərəcəmühüm-
dür.Ənazıonagörəki,ənmü-
rəkkəbməsələlərinbeləmüzakirə
olunduğusammitlərdə,beynəlxalq
səviyyəlitoplantılardahərölkənin
yalnızbirsəsivar.Parlamentdip-

lomatiyasınınbuprosesdəəhəmiy-
yətiniartıranəsasməqamlardan
biridəməhzbudur.Azərbaycan
PrezidentininaltıncıçağırışMilli
Məclisinilkiclasındaçıxışızamanı
verdiyiəsastövsiyələrdənbiridə
beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsin-
dədahaməqsədyönlüvəsəmərəli
fəaliyyətgöstərilməsiiləbağlıidi.
Müasirdövrümüzdəparlament

diplomatiyasınınəsasvəzifəsibey-
nəlxalqmünasibətlərdəqarşılıqlı
anlaşmanıgücləndirməkdəniba-
rətdir.Məhzbubaxımdanqiymət-
ləndirsək,Azərbaycanparlamen-
tininASEANPA-yamüşahidəçi
üzvqismində,həmdəmüraciətə
prioritetqaydadabaxılaraqqə-

bulolunmasıölkəmizəolandərin
etimadınnəticəsidir.Azərbaycan
Prezidentininçıxışlarındadəfə-
lərləvurğuladığı“bizimsözümüz
dəimzamızqədərkeçərlidir”fikri
bugünbeynəlxalqmünasibətlər
sistemindəAzərbaycanaolandə-
rinetimadınsəbəbləriniçoxaydın
şəkildəizahedir.Məhzdövlət
başçısınınmüəyyənetdiyixaricisi-
yasətkonsepsiyasıyenidostlarqa-
zanmaq,əlaqələrigenişləndirmək,
Azərbaycanınmillimaraqlarını
beynəlxalqplatformalardainamla,
uğurlamüdafiəetməküçünson
dərəcəəlverişliimkanlaryaradan
başlıcaamildir.
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kimisəciyyələndirilsədə,yalnız
düşünülmüş,beynəlxalqmünasi-
bətlərinfundamentalprinsiplərinə
əsaslanan,ardıcıl,sistemlivəda-
yanıqlıxaricisiyasətbuimkanları
diplomatiknailiyyətəçevirməyə
köməkedəbilər.
MüharibədənsonraCənubi

Qafqazdayaranmışyenitəhlükə-
sizlikkonfiqurasiyası,şübhəsiz
ki,bölgədəmaraqlarıolanbö-
yükdövlətlərinheçdəhamısının
gözləntilərinəcavabvermir.Bu,

odeməkdirki,Azərbaycandip-
lomatiyasınınüzərinədüşənyük
azalmayıb,əksinə,yeniçağırışlar
meydanaçıxır,yenidostlarvə
tərəfdaşlarqazanmaq,mövcud
əlaqələridahadagücləndirmək
zərurətəçevrilir.Bubaxımdan,
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menttəşkilatlarıiləəlaqələringüc-
ləndirilməsiMilliMəclisinfəaliy-
yətininmühümistiqamətlərindən

birinitəşkiledir.Məhzbukon-
tekstdəyanaşdıqdaMilliMəclisin
ASEANPA-yamüşahidəçiüzv
kimiqəbulolunmasınıbirneçəas-
pektdənmühümsiyasihadisəkimi
qiymətləndirməkmümkündür:

Azər bay can Pre zi den ti tə• 
rə fin dən müəy yən olun muş 
çox vek tor lu xa ri ci si ya sət 
st ra te gi ya sı na uy ğun ola raq, 
par la ment dip lo ma ti ya sı nın 
əha tə coğ ra fi ya sı nın ge niş
lən di ril mə si;
Azər bay ca nın bey nəl xalq • 
par la ment təş ki lat la rı ilə 
əla qə lə ri nin möh kəm lən di ril
mə si; 
Azər bay can hə qi qət lə ri nin • 
dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dı
rıl ma sı na xid mət edən ye ni 
və nü fuz lu plat for ma la ra çı
xış im ka nı nın əl də olun ma sı;
öl kə mi zin sədr lik et di yi • 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı Par la
ment Şə bə kə si nin fəaliy yə ti
nin ins ti tu sional in ki şa fı na 
xid mət edən təd bir lə rə töh fə 
ve ril mə si;
müx tə lif öl kə lə rin par la• 
ment lə rin də Azər bay ca na 

ye ni dost lar qa zan dır maq, 
öl kə mi zin mil li ma raq la rı
nı mü da fiə edən par la ment 
üzv lə ri nin fəaliy yə ti nə si ya si 
dəs tək ver mək üçün ye ni im
kan la rın əl də olun ma sı. 

İndikigeosiyasişərtlərdədiplo-
matiksahədəirəliyədoğruatılmış
hərbiraddım,beynəlxalqmüna-
sibətlərsistemindərolundanvə
imkanlarındanasılıolmayaraq,
qazanılanhərbirtərəfdaşAzər-
baycanüçünsondərəcəmühüm-
dür.Ənazıonagörəki,ənmü-
rəkkəbməsələlərinbeləmüzakirə
olunduğusammitlərdə,beynəlxalq
səviyyəlitoplantılardahərölkənin
yalnızbirsəsivar.Parlamentdip-

lomatiyasınınbuprosesdəəhəmiy-
yətiniartıranəsasməqamlardan
biridəməhzbudur.Azərbaycan
PrezidentininaltıncıçağırışMilli
Məclisinilkiclasındaçıxışızamanı
verdiyiəsastövsiyələrdənbiridə
beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsin-
dədahaməqsədyönlüvəsəmərəli
fəaliyyətgöstərilməsiiləbağlıidi.
Müasirdövrümüzdəparlament

diplomatiyasınınəsasvəzifəsibey-
nəlxalqmünasibətlərdəqarşılıqlı
anlaşmanıgücləndirməkdəniba-
rətdir.Məhzbubaxımdanqiymət-
ləndirsək,Azərbaycanparlamen-
tininASEANPA-yamüşahidəçi
üzvqismində,həmdəmüraciətə
prioritetqaydadabaxılaraqqə-

bulolunmasıölkəmizəolandərin
etimadınnəticəsidir.Azərbaycan
Prezidentininçıxışlarındadəfə-
lərləvurğuladığı“bizimsözümüz
dəimzamızqədərkeçərlidir”fikri
bugünbeynəlxalqmünasibətlər
sistemindəAzərbaycanaolandə-
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zanmaq,əlaqələrigenişləndirmək,
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beynəlxalqplatformalardainamla,
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 MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovadekabrın6-daölkəmizdə
səfərdəolanRusiyaFederasiyasının
DağıstanRespublikasınınrəhbəri
SergeyMəlikovunbaşçılıqetdiyinü-
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrxalqlarımızarasındaəsrlər

boyudavamedəntarixiəlaqələrin
mövcudolduğunu,bumünasibətlə-
rinbugündəuğurladavametdi-
rildiyinisöylədi.O,Azərbaycanla
RusiyaFederasiyasıarasındamüna-
sibətlərininkişafındadövlətbaşçı-
larınınrolunudiqqətəçatdıraraq
qarşılıqlısəfərlərinbumünasibətlərə
töhfəverdiyinibildirdi.
RusiyaFederasiyasınınsubyekt-

ləri,ocümlədənDağıstanRespubli-
kasıiləAzərbaycanarasındauğur-
luəməkdaşlıqəlaqələrihaqqında
danışanSahibəQafarovabusahədə
parlamentəlaqələrinindəözünə-
məxsusrolunuqeydetdi.
Söhbətzamanıparlamentinspi-

keriRusiyanınFederasiyaŞurasıvə
DövlətDumasıiləAzərbaycanparla-
mentiarasındamövcudolanikitərəfi
əlaqələrhaqqındaməlumatverdi.
GörüşdəAzərbaycanın44gün-

lükVətənmüharibəsinəticəsində

torpaqlarınıişğaldanazadetməsi
barədədanışanMilliMəclisinsədri
AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləərazilərimizinErmə-
nistantərəfindən30illikişğalınason
qoyulması,hazırdaCənubiQafqaz
regionundatamamiləyenişəraitin
yaranması,Azərbaycanınikiölkə
arasındasülhmüqaviləsininimza-
lanmasıüçünErmənistanabirsıra
təklifərirəlisürməsi,həmçininEr-
mənistanınregiondasülhünvətəh-
lükəsizliyintəminolunmasınaqarşı
törətdiyitəxribatlarhaqqındageniş
məlumatverdi.
Spikerişğaldanazadedilmişəra-

zilərimizdəhəyatakeçirilənböyük
quruculuqvəbərpaişləribarədə
danışdı.O,qeydetdiki,buərazilə-
rinyenidənqurulmasıvəZəngəzur
dəhlizininaçılmasıregionalkom-
munikasiyalarınbərpasına,bölgənin
inkişafına,eynizamanda,sülhvə
təhlükəsizliyintəminedilməsinəbö-
yüktöhfəolacaq.
ÖznövbəsindəRusiyaFedera-

siyasınınDağıstanRespublikasının
rəhbəriSergeyMəlikovRusiyaFede-
rasiyasıFederalMəclisiFederasiya
ŞurasınınsədriValentinaMatviyen-

konunsalamlarınıMilliMəclisin
sədrinəçatdırdı.QonaqPrezident
İlhamƏliyevləbugünkügörüşüza-
manıaparılanfikirmübadiləsindən
razılığınıifadəetdi.Azərbaycanın
dinamikinkişafındanməmnunluğu-
nusöyləyənSergeyMəlikovDağıs-
tanınAzərbaycanlasosial-iqtisadi
sahədəəlaqələrindahadainkişaf
etdirilməsindəmaraqlıolduğu-
nu,qanunvericilikorqanlarınınbu
münasibətlərininkişafındaoyna-
dığıroludiqqətəçatdırdı.O,digər
xalqlarınnümayəndələriiləyanaşı,
azərbaycanlılarındaDağıstanda
vahidailəkimiyaşadıqlarını,onların
Dağıstanıninkişafınatöhfəverdiyini
qeydetdi.
Söhbətzamanıqarşılıqlımaraq

doğurandigərməsələlərətrafında
dafikirmübadiləsiaparıldı.
GörüşdəMilliMəclissədri-

ninbirincimüaviniƏliHüseynli,
deputatlardanAzərbaycan-Rusiya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriNizamiSəfərov,
qrupunüzvləriAzərBadamov,Sevil
Mikayılova,MilliMəclisAparatının
rəhbəriFəridHacıyevvədigərrəsmi
şəxsləriştirakedirdilər.

Dekabrın15-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaKüveytDöv-
lətininAzərbaycandakıfövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriAbdullahMoha-
medAbdullahAlmauidiləgörüşdü.
Ölkələrimizarasındaəlaqələrin

yüksəksəviyyədəolduğunubildi-
rənspikerikitərəfimünasibətlərin
inkişafındaalivəyüksəksəviyyəli
qarşılıqlısəfərlərinvəgörüşlərin
müstəsnaroloynadığınınəzərə
çatdırdı.Dinimizin,oxşarmədəni
dəyərlərimizinxalqlarımızıbir-biri-
nədahadayaxınlaşdırdığınıdeyən
MilliMəclisinsədriəlaqələrimizin
inkişafındaparlamentlərimizinmüs-
bətrolunuvurğuladı.Qeydetdiki,
ikiölkəninaliqanunvericilikorqan-
larınınüzvləriarasındaxoşmünasi-
bətlərmövcuddurvəbu,ikitərəfivə
çoxtərəfiformatdaolanəməkdaşlıq-
daözünügöstərir.Dostluqqrupla-
rınınfəaliyyəti,qarşılıqlısəfərləri
əlaqələrimizininkişafınatöhfəverir.
Qeydolunduki,deputatlarımız

beynəlxalqparlamenttəşkilatların-
da,ocümlədənParlamentlərarası
İtifaqvəİslamƏməkdaşlıqTəşki-
latıParlamentMəclisiçərçivəsində
səmərəliəməkdaşlıqedirlər.Sahibə
Qafarovabildirdiki,bumünasi-
bətlərAzərbaycanPrezidentinintə-
şəbbüsüiləyaradılmışQoşulmama
HərəkatıParlamentŞəbəkəsiçərçi-

vəsindədəuğurlahəyatakeçirilir.
ŞəbəkəninMadriddəkitəsisiclasın-
daKüveytparlamentindənnüma-
yəndələr,cariildəBakıdakeçirilən
birincikonfransdaisəsabiqsədr
MərzuqƏliƏl-Ganimiştirakedib.
SpikerhazırdaParlamentŞəbə-

kəsiçərçivəsindəgörülənbirsıra
işlər,şəbəkəninbeynəlxalqaləmdə
dahagenişşəkildətanıdılması,digər
parlamenttəşkilatlarıiləəlaqələrin
genişləndirilməsiistiqamətindəatı-
lanaddımlarbarədədanışdı.
MilliMəclisinsədriAzərbaycanın

2020-ciildə44günlükVətənmüha-
ribəsindəəldəetdiyitarixiZəfər,öz
ərazibütövlüyünüvətarixiədaləti
bərpaetməsi,işğaldövründəErmə-
nistanınbütünkəndvəşəhərlərimizi
tamamilədağıtması,tarixi,mədəni
vədiniabidələrimizivandalizmə
məruzqoyması,məscidlərimizin,
müqəddəsocaqlarımızıntəhqir
olunmasıbarədəgenişməlumatver-
di.O,KüveytDövlətininErmənis-
tanınAzərbaycantorpaqlarınıişğalı
dövründəölkəmizədaimdəstək
verdiyinibildirdi.
Sədrvurğuladıki,torpaqlarımız

işğaldanazadolunduqdandərhal
sonraAzərbaycanözvəsaitihesabı-
nahəminərazilərdəgenişmiqyaslı
bərpavəquruculuqişlərinəstartve-
rib.Həyatakeçirilənişlərəənböyük

maneəisəErmənistantərəfindən
işğaldanazadedilmiştorpaqlarda
basdırılmışçoxsaylıminalardır.Er-
mənistanbugündəərazilərimizdə
minabasdırmaqdadavamedir.
MilliMəclisinsədrihəmçininEr-

mənistanınişğaldövründəAzərbay-
canərazilərindəekolojiterrorhəyata
keçirdiyini,faydalıqazıntılarımızı,
təbiisərvətlərimizitalanetdiyini,er-
mənilərtərəfindənterrorunvətalan-
çılığınbugündədavametdirildiyini
diqqətəçatdırdı.
AzərbaycanMilliMəclisindəol-

maqdanməmnunluğunuifadəedən
səfirölkələrimizarasındaəlaqələrin
yüksəksəviyyəsiniqeydetdi.O,
AzərbaycanvəKüveytdövlətlərinin
beynəlxalqtəşkilatlardaeynimöv-
qelərdənçıxışetdiklərinixatırlada-
raqvurğuladıki,bufaktınözüdə
əlaqələrimizinyüksəksəviyyəsinin
göstəricisidir.
DiplomatAzərbaycanRespub-

likasıHökumətivəKüveytDövlə-
tiHökumətiarasındaəməkdaşlıq
üçünbirgəKomissiyanınfəaliyyəti-
ni,müxtəlifsahələrəaidimzalanmış
sazişləriqeydedərəkbildirdiki,
parlamentlərarasındaəməkdaşlı-
ğıngenişləndirilməsidəonunölkəsi
üçünmühüməhəmiyyətkəsbedir.
Görüşdəqonaqölkəsininbeynəlxalq
təşkilatlardaqərarvəqətnamələrin
qəbulundadaAzərbaycanınmövqe-
yinidəstəklədiyinixatırlatdı.
O,səfirkimifəaliyyətəbaşlayan-

dansonraAzərbaycanınbirsıraböl-
gələrinəsəfəretdiyini,Zəngilanvə
Qubadlıdaolduğunubildirdi.Qeyd
etdiki,Azərbaycanınbuərazilərdə
genişmiqyaslıquruculuqvəbərpa
işlərinəbaşlamasıçoxsevindiricidir.
DiplomathəmçininGəncəşə-

hərinəsəfərini,oradaErmənistan
tərəfindənatılmışraketlərlədağıdıl-
mışevləriözgözləriiləgördüyünü
diqqətəçatdırdı.

Milli Məclisin sədri Rusiya Federasiyasının  
Dağıstan Respublikasının rəhbəri ilə görüşdü
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 MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovadekabrın6-daölkəmizdə
səfərdəolanRusiyaFederasiyasının
DağıstanRespublikasınınrəhbəri
SergeyMəlikovunbaşçılıqetdiyinü-
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrxalqlarımızarasındaəsrlər

boyudavamedəntarixiəlaqələrin
mövcudolduğunu,bumünasibətlə-
rinbugündəuğurladavametdi-
rildiyinisöylədi.O,Azərbaycanla
RusiyaFederasiyasıarasındamüna-
sibətlərininkişafındadövlətbaşçı-
larınınrolunudiqqətəçatdıraraq
qarşılıqlısəfərlərinbumünasibətlərə
töhfəverdiyinibildirdi.
RusiyaFederasiyasınınsubyekt-

ləri,ocümlədənDağıstanRespubli-
kasıiləAzərbaycanarasındauğur-
luəməkdaşlıqəlaqələrihaqqında
danışanSahibəQafarovabusahədə
parlamentəlaqələrinindəözünə-
məxsusrolunuqeydetdi.
Söhbətzamanıparlamentinspi-

keriRusiyanınFederasiyaŞurasıvə
DövlətDumasıiləAzərbaycanparla-
mentiarasındamövcudolanikitərəfi
əlaqələrhaqqındaməlumatverdi.
GörüşdəAzərbaycanın44gün-

lükVətənmüharibəsinəticəsində

torpaqlarınıişğaldanazadetməsi
barədədanışanMilliMəclisinsədri
AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləərazilərimizinErmə-
nistantərəfindən30illikişğalınason
qoyulması,hazırdaCənubiQafqaz
regionundatamamiləyenişəraitin
yaranması,Azərbaycanınikiölkə
arasındasülhmüqaviləsininimza-
lanmasıüçünErmənistanabirsıra
təklifərirəlisürməsi,həmçininEr-
mənistanınregiondasülhünvətəh-
lükəsizliyintəminolunmasınaqarşı
törətdiyitəxribatlarhaqqındageniş
məlumatverdi.
Spikerişğaldanazadedilmişəra-

zilərimizdəhəyatakeçirilənböyük
quruculuqvəbərpaişləribarədə
danışdı.O,qeydetdiki,buərazilə-
rinyenidənqurulmasıvəZəngəzur
dəhlizininaçılmasıregionalkom-
munikasiyalarınbərpasına,bölgənin
inkişafına,eynizamanda,sülhvə
təhlükəsizliyintəminedilməsinəbö-
yüktöhfəolacaq.
ÖznövbəsindəRusiyaFedera-

siyasınınDağıstanRespublikasının
rəhbəriSergeyMəlikovRusiyaFede-
rasiyasıFederalMəclisiFederasiya
ŞurasınınsədriValentinaMatviyen-

konunsalamlarınıMilliMəclisin
sədrinəçatdırdı.QonaqPrezident
İlhamƏliyevləbugünkügörüşüza-
manıaparılanfikirmübadiləsindən
razılığınıifadəetdi.Azərbaycanın
dinamikinkişafındanməmnunluğu-
nusöyləyənSergeyMəlikovDağıs-
tanınAzərbaycanlasosial-iqtisadi
sahədəəlaqələrindahadainkişaf
etdirilməsindəmaraqlıolduğu-
nu,qanunvericilikorqanlarınınbu
münasibətlərininkişafındaoyna-
dığıroludiqqətəçatdırdı.O,digər
xalqlarınnümayəndələriiləyanaşı,
azərbaycanlılarındaDağıstanda
vahidailəkimiyaşadıqlarını,onların
Dağıstanıninkişafınatöhfəverdiyini
qeydetdi.
Söhbətzamanıqarşılıqlımaraq

doğurandigərməsələlərətrafında
dafikirmübadiləsiaparıldı.
GörüşdəMilliMəclissədri-

ninbirincimüaviniƏliHüseynli,
deputatlardanAzərbaycan-Rusiya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriNizamiSəfərov,
qrupunüzvləriAzərBadamov,Sevil
Mikayılova,MilliMəclisAparatının
rəhbəriFəridHacıyevvədigərrəsmi
şəxsləriştirakedirdilər.

Dekabrın15-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaKüveytDöv-
lətininAzərbaycandakıfövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriAbdullahMoha-
medAbdullahAlmauidiləgörüşdü.
Ölkələrimizarasındaəlaqələrin

yüksəksəviyyədəolduğunubildi-
rənspikerikitərəfimünasibətlərin
inkişafındaalivəyüksəksəviyyəli
qarşılıqlısəfərlərinvəgörüşlərin
müstəsnaroloynadığınınəzərə
çatdırdı.Dinimizin,oxşarmədəni
dəyərlərimizinxalqlarımızıbir-biri-
nədahadayaxınlaşdırdığınıdeyən
MilliMəclisinsədriəlaqələrimizin
inkişafındaparlamentlərimizinmüs-
bətrolunuvurğuladı.Qeydetdiki,
ikiölkəninaliqanunvericilikorqan-
larınınüzvləriarasındaxoşmünasi-
bətlərmövcuddurvəbu,ikitərəfivə
çoxtərəfiformatdaolanəməkdaşlıq-
daözünügöstərir.Dostluqqrupla-
rınınfəaliyyəti,qarşılıqlısəfərləri
əlaqələrimizininkişafınatöhfəverir.
Qeydolunduki,deputatlarımız

beynəlxalqparlamenttəşkilatların-
da,ocümlədənParlamentlərarası
İtifaqvəİslamƏməkdaşlıqTəşki-
latıParlamentMəclisiçərçivəsində
səmərəliəməkdaşlıqedirlər.Sahibə
Qafarovabildirdiki,bumünasi-
bətlərAzərbaycanPrezidentinintə-
şəbbüsüiləyaradılmışQoşulmama
HərəkatıParlamentŞəbəkəsiçərçi-

vəsindədəuğurlahəyatakeçirilir.
ŞəbəkəninMadriddəkitəsisiclasın-
daKüveytparlamentindənnüma-
yəndələr,cariildəBakıdakeçirilən
birincikonfransdaisəsabiqsədr
MərzuqƏliƏl-Ganimiştirakedib.
SpikerhazırdaParlamentŞəbə-

kəsiçərçivəsindəgörülənbirsıra
işlər,şəbəkəninbeynəlxalqaləmdə
dahagenişşəkildətanıdılması,digər
parlamenttəşkilatlarıiləəlaqələrin
genişləndirilməsiistiqamətindəatı-
lanaddımlarbarədədanışdı.
MilliMəclisinsədriAzərbaycanın

2020-ciildə44günlükVətənmüha-
ribəsindəəldəetdiyitarixiZəfər,öz
ərazibütövlüyünüvətarixiədaləti
bərpaetməsi,işğaldövründəErmə-
nistanınbütünkəndvəşəhərlərimizi
tamamilədağıtması,tarixi,mədəni
vədiniabidələrimizivandalizmə
məruzqoyması,məscidlərimizin,
müqəddəsocaqlarımızıntəhqir
olunmasıbarədəgenişməlumatver-
di.O,KüveytDövlətininErmənis-
tanınAzərbaycantorpaqlarınıişğalı
dövründəölkəmizədaimdəstək
verdiyinibildirdi.
Sədrvurğuladıki,torpaqlarımız

işğaldanazadolunduqdandərhal
sonraAzərbaycanözvəsaitihesabı-
nahəminərazilərdəgenişmiqyaslı
bərpavəquruculuqişlərinəstartve-
rib.Həyatakeçirilənişlərəənböyük

maneəisəErmənistantərəfindən
işğaldanazadedilmiştorpaqlarda
basdırılmışçoxsaylıminalardır.Er-
mənistanbugündəərazilərimizdə
minabasdırmaqdadavamedir.
MilliMəclisinsədrihəmçininEr-

mənistanınişğaldövründəAzərbay-
canərazilərindəekolojiterrorhəyata
keçirdiyini,faydalıqazıntılarımızı,
təbiisərvətlərimizitalanetdiyini,er-
mənilərtərəfindənterrorunvətalan-
çılığınbugündədavametdirildiyini
diqqətəçatdırdı.
AzərbaycanMilliMəclisindəol-

maqdanməmnunluğunuifadəedən
səfirölkələrimizarasındaəlaqələrin
yüksəksəviyyəsiniqeydetdi.O,
AzərbaycanvəKüveytdövlətlərinin
beynəlxalqtəşkilatlardaeynimöv-
qelərdənçıxışetdiklərinixatırlada-
raqvurğuladıki,bufaktınözüdə
əlaqələrimizinyüksəksəviyyəsinin
göstəricisidir.
DiplomatAzərbaycanRespub-

likasıHökumətivəKüveytDövlə-
tiHökumətiarasındaəməkdaşlıq
üçünbirgəKomissiyanınfəaliyyəti-
ni,müxtəlifsahələrəaidimzalanmış
sazişləriqeydedərəkbildirdiki,
parlamentlərarasındaəməkdaşlı-
ğıngenişləndirilməsidəonunölkəsi
üçünmühüməhəmiyyətkəsbedir.
Görüşdəqonaqölkəsininbeynəlxalq
təşkilatlardaqərarvəqətnamələrin
qəbulundadaAzərbaycanınmövqe-
yinidəstəklədiyinixatırlatdı.
O,səfirkimifəaliyyətəbaşlayan-

dansonraAzərbaycanınbirsıraböl-
gələrinəsəfəretdiyini,Zəngilanvə
Qubadlıdaolduğunubildirdi.Qeyd
etdiki,Azərbaycanınbuərazilərdə
genişmiqyaslıquruculuqvəbərpa
işlərinəbaşlamasıçoxsevindiricidir.
DiplomathəmçininGəncəşə-

hərinəsəfərini,oradaErmənistan
tərəfindənatılmışraketlərlədağıdıl-
mışevləriözgözləriiləgördüyünü
diqqətəçatdırdı.

Milli Məclisin sədri Rusiya Federasiyasının  
Dağıstan Respublikasının rəhbəri ilə görüşdü
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Noyabrın19-daMilliMəclisdə
sədrSahibəQafarovanıniştirakıilə
YeniAzərbaycanPartiyasınınyara-
dılmasının30illiyinəhəsredilmiş
yubileytədbirikeçirildi.
TədbirdənöncəiştirakçılarMilli

Məclisininzibatibinasınınfoyesində
xalqımızınÜmummilliLideri,Yeni
AzərbaycanPartiyasınınyaradıcı-
sıHeydərƏliyevinabidəsiönünə
tərçiçəklərdüzdülər.Sonra“Zəfər
Guşəsi”ninönünəgələrəkVətənmü-
haribəsindəşəhidolmuşqəhrəman
övladlarımızınxatirəsiniehtiramla
yadetdilər.
YeniAzərbaycanPartiyasınınya-

radılmasının30illikyubileyinəhəsr
olunmuştədbirigirişsözüiləaçan
MilliMəclisinsədriSahibəQafaro-
vayığıncaqiştirakçılarınıtəbriketdi.
AzərbaycanRespublikasınınDövlət
HimnisəsləndirildikdənsonraUlu
ÖndərHeydərƏliyevinvəVətən
müharibəsindəhəlakolmuşşəhidlə-
rimizinxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedildi.
TədbirdəçıxışedənMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovaYeniAzərbay-

canPartiyasınınölkəmizindövlətçilik
tarixindəkimüstəsnarolundandanış-
dı.Spikerdiqqətəçatdırdıki,Ümum-
milliLiderHeydərƏliyevinrəhbərliyi
altındaformalaşaraqsiyasihəyata
vəsiqəalmışYeniAzərbaycanPartiya-
sıötənmüddətərzindəmillibirliyin,
vətəndaşhəmrəyliyinin,sabitlikvətə-
rəqqinintəminatçısıolduğunusübuta
yetirmişdir.Sədrqeydetdiki,Yeni
AzərbaycanPartiyasınınyaradılması
UluÖndərinAzərbaycanxalqınaver-
diyiənböyüktöhfələrdənbiridir.
YeniAzərbaycanPartiyasınınya-

radılmasındanbirneçəaysonraxal-
qıntəkidlitələbiiləUluÖndərinali
hakimiyyətəqayıtdığınıdeyənSahibə
Qafarovavurğuladıki,buqayıdışla
başlananxilaskarlıqmissiyasıxalqı-
mızınvədövlətimizingələcəktaleyini
müəyyənetdi.
Spikersöylədiki,Azərbaycanxal-

qıənböyükmillisərvətiolandövlət
müstəqilliyiniXXəsrdəikidəfəəldə
etdi.Əsrinəvvəlindəonuqoruyub
saxlamaqmümkünolmasada,məhz
HeydərƏliyevdühasınınsayəsin-
dəəsrinsonlarınayaxınxalqımızın

suverenliyibərpaedildi.Bildirildiki,
30ilərzindəYeniAzərbaycanParti-
yasışərəfiyolkeçərəkmonolitliyini
qorumuşvədahadagüclənmiş,ölkə-
mizdəkeçirilənbütünseçkilərdəqalib
gəlmişdir.
ParlamentinspikeribugünAzər-

baycanRespublikasınınBirincivitse-
prezidenti,YeniAzərbaycanPartiyası
Sədrininbirincimüavinihörmətli
MehribanxanımƏliyevanınmilli
maraqlara,bəşəridəyərlərəəsaslanan
çoxcəhətlifəaliyyətininhəmölkəmiz-
də,həmdəbeynəlxalqaləmdədərin
rəğbətləqarşılandığınıməmnunluq-
laqeydetdi,onunhəyatakeçirdiyi
işlərinbütündigərməsələlərləyanaşı,
partiyayaictimaidəstəyindahada
artmasınaböyükköməkgöstərdiyini
vurğuladı.
YAP-ınCənubiQafqazdaəngüclü

vəmütəşəkkilsiyasiqüvvəolduğunu
deyənMilliMəclisinsədripartiyanın
gənclərəgenişimkanlaryaratmasına,
onlardamillişüurun,vətənpərvərlik
ruhununformalaşmasınaböyükdiq-
qətyetirdiyinixüsusiqeydetdi.
YeniAzərbaycanPartiyasınınölkə-

mizinbeynəlxalqimicininmöhkəm-
lənməsindədəmühümroloynadığı
söyləndi.
Respublikamızınqazandığınailiy-

yətlərdəMilliMəclisindəözünəməx-
susxidmətləriolduğunudeyənspiker
vurğuladıki,UluÖndərHeydər
Əliyevtərəfindəntəməliqoyulmuş
parlamentarizmənənələribugün
dəuğurladavametdirilir.Həmişə
olduğukimi,2020-ciildədəazadvə
şəfafşəraitdəkeçirilmişdemokratik
seçkilərnəticəsindəformalaşanaltıncı
çağırışMilliMəclisdəmandatların
əksəriyyətiniYAP-ınüzvləriqazan-
mışdılar.
Spikerbildirdiki,parlament

dövlətbaşçısıcənabİlhamƏliyevin
dediyikimi,xalqınmənafelərinin
həqiqitəmsilçisiolmalı,millətvəkili
isəonuseçmişinsanlarınqayğılarıilə
yaşamalıdır.Azərbaycanparlamenti
özişinibuprinsiplərüzərindəqurur
vədahadatəkmilləşdirir.
Parlamentinrəhbəriqarşıdaduran

mühümvəzifələrdəndanışdı.
ÇıxışınınsonundasədrYeniAzər-

baycanPartiyasınınyaradılmasının
30-cuildönümümünasibətiiləhamını
ürəkdəntəbriketdi,UluÖndərHey-
dərƏliyevinşərəfiadıiləbağlıolan,
möhtərəmPrezidentİlhamƏliyevin
uzaqgörənrəhbərliyiiləgündən-günə

dahadainkişafedənYeniAzərbaycan
Partiyasınayeni,yüksəkzirvələrar-
zuladı.İclasdaMilliMəclistərəfindən
hazırlanmışYeniAzərbaycanPartiya-
sınıntarixindənbəhsedənvideo-çarx
nümayişetdirildi.
SonraMilliMəclisAparatınınSo-

sialqanunvericilikşöbəsininmüdiri,
ƏraziPartiyaTəşkilatınınsədriAdil
Vəliyevçıxışedərək30illiyiqeydolu-
nanpartiyanınxalqımızüçüntarixi
missiyanıgerçəkləşdirənÜmummilli
LiderHeydərƏliyevinqüdrətliəsəri
olduğunuvurğuladı.
İclasdaçıxışedənMilliMəclis

sədrininbirincimüavini,parlamen-
tinHüquqsiyasətivədövlətqurucu-
luğukomitəsininsədriƏliHüseynli
YAP-ın30illikyubileyininmühüm
tarixihadisələrdövrünətəsadüf
etdiyinibildirdi.O,çıxışındaötənil
dövlətmüstəqilliyininbərpasının30
illiyinintamamolduğunu,builVə-
tənmüharibəsindəqələbəninikinci
ildönümününkeçirildiyinivurğula-
dı.Bildirildiki,hərilinnoyabrında
qeydolunanDövlətBayrağıgünü
vəKonstitusiyagünüdəartıqərazi
bütövlüyününbərpaolunduğuşə-
raitdəkeçirilir.Butarixihadisələri
səciyyələndirənənbaşlıcaamilisə
UluÖndərinsiyasətiniuğurlada-
vametdirənPrezidentİlhamƏliyev

vəbusiyasətiicraedənYeniAzər-
baycanPartiyasıdır.
Vitse-spikerpartiyanınötəndövr

ərzindəkeçdiyikəşməkəşliyolanəzər
saldı.
TədbirdəMilliMəclisinkomi-

təsədrləriEldarİbrahimov,Səməd
Seyidov,HicranHüseynova,depu-
tatlardanHikmətMəmmədov,Mixail
Zabelin,partiyanınSəbailrayontəş-
kilatınınsədriMuxtarNağıyevçıxış
edərəkYAP-ınyaranmatarixindən,
keçdiyişərəfiyoldansöhbətaçdılar,
ÜmummilliLiderHeydərƏliyevlə
bağlıxatirələrinibölüşdülər.
SonraYAPSəbailrayontəşkilatı-

nınsədriMuxtarNağıyevfərqlənən
gəncpartiyafəallarındanbirqrupuna
Fəxrifərmanlartəqdimetdi.
İclasdaMilliMəclisinbirqrup

əməkdaşıYAPsıralarınaqəbulolun-
dular.SonraMilliMəclisinsədri
tərəfindənpartiyasıralarınaqəbul
edilmişparlamentəməkdaşlarınaYe-
niAzərbaycanPartiyasınınvəsiqələri
təqdimolundu.
ToplantıdadeputatNurlanHəsə-

nov,MilliMəclisAparatınınrəhbəri
FəridHacıyev,İşlərmüdiriFirudin
Hacıyev,parlamentinƏraziPartiya
TəşkilatınınsədrmüaviniTeymur
Tağıyev,Aparatınşöbəmüdirlərivə
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 
30 illiyi parlamentdə qeyd edildi
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Noyabrın19-daMilliMəclisdə
sədrSahibəQafarovanıniştirakıilə
YeniAzərbaycanPartiyasınınyara-
dılmasının30illiyinəhəsredilmiş
yubileytədbirikeçirildi.
TədbirdənöncəiştirakçılarMilli

Məclisininzibatibinasınınfoyesində
xalqımızınÜmummilliLideri,Yeni
AzərbaycanPartiyasınınyaradıcı-
sıHeydərƏliyevinabidəsiönünə
tərçiçəklərdüzdülər.Sonra“Zəfər
Guşəsi”ninönünəgələrəkVətənmü-
haribəsindəşəhidolmuşqəhrəman
övladlarımızınxatirəsiniehtiramla
yadetdilər.
YeniAzərbaycanPartiyasınınya-

radılmasının30illikyubileyinəhəsr
olunmuştədbirigirişsözüiləaçan
MilliMəclisinsədriSahibəQafaro-
vayığıncaqiştirakçılarınıtəbriketdi.
AzərbaycanRespublikasınınDövlət
HimnisəsləndirildikdənsonraUlu
ÖndərHeydərƏliyevinvəVətən
müharibəsindəhəlakolmuşşəhidlə-
rimizinxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedildi.
TədbirdəçıxışedənMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovaYeniAzərbay-

canPartiyasınınölkəmizindövlətçilik
tarixindəkimüstəsnarolundandanış-
dı.Spikerdiqqətəçatdırdıki,Ümum-
milliLiderHeydərƏliyevinrəhbərliyi
altındaformalaşaraqsiyasihəyata
vəsiqəalmışYeniAzərbaycanPartiya-
sıötənmüddətərzindəmillibirliyin,
vətəndaşhəmrəyliyinin,sabitlikvətə-
rəqqinintəminatçısıolduğunusübuta
yetirmişdir.Sədrqeydetdiki,Yeni
AzərbaycanPartiyasınınyaradılması
UluÖndərinAzərbaycanxalqınaver-
diyiənböyüktöhfələrdənbiridir.
YeniAzərbaycanPartiyasınınya-

radılmasındanbirneçəaysonraxal-
qıntəkidlitələbiiləUluÖndərinali
hakimiyyətəqayıtdığınıdeyənSahibə
Qafarovavurğuladıki,buqayıdışla
başlananxilaskarlıqmissiyasıxalqı-
mızınvədövlətimizingələcəktaleyini
müəyyənetdi.
Spikersöylədiki,Azərbaycanxal-

qıənböyükmillisərvətiolandövlət
müstəqilliyiniXXəsrdəikidəfəəldə
etdi.Əsrinəvvəlindəonuqoruyub
saxlamaqmümkünolmasada,məhz
HeydərƏliyevdühasınınsayəsin-
dəəsrinsonlarınayaxınxalqımızın

suverenliyibərpaedildi.Bildirildiki,
30ilərzindəYeniAzərbaycanParti-
yasışərəfiyolkeçərəkmonolitliyini
qorumuşvədahadagüclənmiş,ölkə-
mizdəkeçirilənbütünseçkilərdəqalib
gəlmişdir.
ParlamentinspikeribugünAzər-

baycanRespublikasınınBirincivitse-
prezidenti,YeniAzərbaycanPartiyası
Sədrininbirincimüavinihörmətli
MehribanxanımƏliyevanınmilli
maraqlara,bəşəridəyərlərəəsaslanan
çoxcəhətlifəaliyyətininhəmölkəmiz-
də,həmdəbeynəlxalqaləmdədərin
rəğbətləqarşılandığınıməmnunluq-
laqeydetdi,onunhəyatakeçirdiyi
işlərinbütündigərməsələlərləyanaşı,
partiyayaictimaidəstəyindahada
artmasınaböyükköməkgöstərdiyini
vurğuladı.
YAP-ınCənubiQafqazdaəngüclü

vəmütəşəkkilsiyasiqüvvəolduğunu
deyənMilliMəclisinsədripartiyanın
gənclərəgenişimkanlaryaratmasına,
onlardamillişüurun,vətənpərvərlik
ruhununformalaşmasınaböyükdiq-
qətyetirdiyinixüsusiqeydetdi.
YeniAzərbaycanPartiyasınınölkə-

mizinbeynəlxalqimicininmöhkəm-
lənməsindədəmühümroloynadığı
söyləndi.
Respublikamızınqazandığınailiy-

yətlərdəMilliMəclisindəözünəməx-
susxidmətləriolduğunudeyənspiker
vurğuladıki,UluÖndərHeydər
Əliyevtərəfindəntəməliqoyulmuş
parlamentarizmənənələribugün
dəuğurladavametdirilir.Həmişə
olduğukimi,2020-ciildədəazadvə
şəfafşəraitdəkeçirilmişdemokratik
seçkilərnəticəsindəformalaşanaltıncı
çağırışMilliMəclisdəmandatların
əksəriyyətiniYAP-ınüzvləriqazan-
mışdılar.
Spikerbildirdiki,parlament

dövlətbaşçısıcənabİlhamƏliyevin
dediyikimi,xalqınmənafelərinin
həqiqitəmsilçisiolmalı,millətvəkili
isəonuseçmişinsanlarınqayğılarıilə
yaşamalıdır.Azərbaycanparlamenti
özişinibuprinsiplərüzərindəqurur
vədahadatəkmilləşdirir.
Parlamentinrəhbəriqarşıdaduran

mühümvəzifələrdəndanışdı.
ÇıxışınınsonundasədrYeniAzər-

baycanPartiyasınınyaradılmasının
30-cuildönümümünasibətiiləhamını
ürəkdəntəbriketdi,UluÖndərHey-
dərƏliyevinşərəfiadıiləbağlıolan,
möhtərəmPrezidentİlhamƏliyevin
uzaqgörənrəhbərliyiiləgündən-günə

dahadainkişafedənYeniAzərbaycan
Partiyasınayeni,yüksəkzirvələrar-
zuladı.İclasdaMilliMəclistərəfindən
hazırlanmışYeniAzərbaycanPartiya-
sınıntarixindənbəhsedənvideo-çarx
nümayişetdirildi.
SonraMilliMəclisAparatınınSo-

sialqanunvericilikşöbəsininmüdiri,
ƏraziPartiyaTəşkilatınınsədriAdil
Vəliyevçıxışedərək30illiyiqeydolu-
nanpartiyanınxalqımızüçüntarixi
missiyanıgerçəkləşdirənÜmummilli
LiderHeydərƏliyevinqüdrətliəsəri
olduğunuvurğuladı.
İclasdaçıxışedənMilliMəclis

sədrininbirincimüavini,parlamen-
tinHüquqsiyasətivədövlətqurucu-
luğukomitəsininsədriƏliHüseynli
YAP-ın30illikyubileyininmühüm
tarixihadisələrdövrünətəsadüf
etdiyinibildirdi.O,çıxışındaötənil
dövlətmüstəqilliyininbərpasının30
illiyinintamamolduğunu,builVə-
tənmüharibəsindəqələbəninikinci
ildönümününkeçirildiyinivurğula-
dı.Bildirildiki,hərilinnoyabrında
qeydolunanDövlətBayrağıgünü
vəKonstitusiyagünüdəartıqərazi
bütövlüyününbərpaolunduğuşə-
raitdəkeçirilir.Butarixihadisələri
səciyyələndirənənbaşlıcaamilisə
UluÖndərinsiyasətiniuğurlada-
vametdirənPrezidentİlhamƏliyev

vəbusiyasətiicraedənYeniAzər-
baycanPartiyasıdır.
Vitse-spikerpartiyanınötəndövr

ərzindəkeçdiyikəşməkəşliyolanəzər
saldı.
TədbirdəMilliMəclisinkomi-

təsədrləriEldarİbrahimov,Səməd
Seyidov,HicranHüseynova,depu-
tatlardanHikmətMəmmədov,Mixail
Zabelin,partiyanınSəbailrayontəş-
kilatınınsədriMuxtarNağıyevçıxış
edərəkYAP-ınyaranmatarixindən,
keçdiyişərəfiyoldansöhbətaçdılar,
ÜmummilliLiderHeydərƏliyevlə
bağlıxatirələrinibölüşdülər.
SonraYAPSəbailrayontəşkilatı-

nınsədriMuxtarNağıyevfərqlənən
gəncpartiyafəallarındanbirqrupuna
Fəxrifərmanlartəqdimetdi.
İclasdaMilliMəclisinbirqrup

əməkdaşıYAPsıralarınaqəbulolun-
dular.SonraMilliMəclisinsədri
tərəfindənpartiyasıralarınaqəbul
edilmişparlamentəməkdaşlarınaYe-
niAzərbaycanPartiyasınınvəsiqələri
təqdimolundu.
ToplantıdadeputatNurlanHəsə-

nov,MilliMəclisAparatınınrəhbəri
FəridHacıyev,İşlərmüdiriFirudin
Hacıyev,parlamentinƏraziPartiya
TəşkilatınınsədrmüaviniTeymur
Tağıyev,Aparatınşöbəmüdirlərivə
digərrəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 
30 illiyi parlamentdə qeyd edildi
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ÜmumxalqpartiyasıolanYeni
AzərbaycanPartiyasının30illik
yubileyibütövlükdəcəmiyyəti-
mizdəümummilliyubileyəhval-
ruhiyyəsiyaratmasıiləsəciyyəvi
oldu.Azərbaycanınsiyasiparti-
yalartarixindəilkhadisəidiki,
YAP30illikfəaliyyətidövründə
yarandığıvaxtirəlisürdüyüproq-
ramprinsiplərinindeməkolarki,
hamısınıyerinəyetirərəközxalqı
qarşısındahesabatverirdi.Şübhə-
sizki,hakimpartiyaolaraqYAP-ın
30illiksiyasifəaliyyətidövründə
əldəetdiyiənböyüknailiyyəti

onunSədrinin-Prezidentİlham
ƏliyevinAliBaşKomandanlığıilə
Azərbaycanınərazibütövlüyünün
bərpaedilməsiidi.Vətənmühari-
bəsindəqazandığımıztarixiZəfər
məhzYeniAzərbaycanPartiyası-
nınsiyasiavtobioqrafiyasınayazıl-
dı.Beləliklə,partiyaözqurucusu
ÜmummilliLiderHeydərƏliyevin
müəyyənləşdirdiyiproqramprin-
siplərinihəyatakeçirərəkbundan
sonrakısiyasitariximizüçünyeni
reallıqlarvəvəzifələryaratdı.
YAP-ınyubileytədbirindəPre-

zidentİlhamƏliyevməhzbureal-

Hikmət Məmmədov
Müdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiya
iləmübarizəkomitəsininsədrmüavini

Yeni Azərbaycan Partiyasının 
tarixi Zəfərimizlə tamamlanan 

qələbələr salnaməsi 
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lıqdançıxışedərəkgələcəkstrateji
məqsədvəvəzifələrdəndanışdı.30
iləvvəlkigerçəkliklərləgünümüz
arasındamüqayisəliparalellər
apararaqmüstəqilliktariximizin
bütövmənzərəsiniyaratdı.Bu,hər
şeydənöncəyeninəslintarixiyad-
daşınınbütövlüyüvəmilliirsimi-
zəsahibçıxabilməsibaxımından
əhəmiyyətliidi.
Həmindövrüxarakterizəedər-

kənYAPSədribildirdiki,partiya-
mızınyaranmasıtarixihadisəidi.
OvaxtgəncAzərbaycanRespub-
likasıçətingünləryaşayırdı.Cəmi
biryaşıolandövlətmüstəqilliyimi-
zinhəminilkiliçoxağırkeçmişdi,
xalqımızböyükfaciələrləüzləş-
mişdi.Bufikirlərmüstəqilliyimi-
zinilkillərindəkireallıqlarımızın
obyektivtəsviridir.Doğrudanda,
həminvaxtərazilərimizişğaledi-
lir,iqtisadiyyatımızdağılır,cəmiy-
yətimizdəsosial-mənəvideqra-
dasiyabaşalıbgedir,millətimizin
gələcəyiolanyeninəsilhazırlıqsız
müharibəyəcəlbedilərəkgenefon-
dumuzaağırzərbəvurulur,və-
təndaşmüharibəsi,qardaşqırğını

təhlükəsiyaranır,etnikvəregional
separatçılıqyaşanırdı.Böyükdöv-
lətxadimiHeydərƏliyevməhz
beləçətinvəmürəkkəbbirtarixi
dövrdəAzərbaycanziyalılarının
müraciətinəcavabolaraqsiyasi
təşkilatyaratmaqqərarınagəldi.
PrezidentİlhamƏliyevözçıxı-

şındabütünbuməsələlərətoxuna-
raqbildirdiki,ölkəqarşısındaçox
ciddi,böyükproblemlərvaridi.
MəhzHeydərƏliyevincəsarəti,
zəkası,təcrübəsi,xalqınonaolan
inamıvəəlbətə,YeniAzərbaycan
Partiyasıüzvlərininvəictimaifəal-
larınfəaliyyətibizəimkanverdiki,
buçətinvəziyyətdənşərəfəçıxaq.
Dahişəxsiyyətintəşəbbüsüilə
ölkəmizinstratejixətinimüəyyən
edənəsasaddımlaratıldı.Hüqu-
qidövlətquruculuğutariximizdə
mühümhadisəolanilkmilliKons-
titusiyamızqəbuledildivəbugün-
küictimai-siyasi,sosial-iqtisadi
münasibətlərsistemininhüquqi
əsaslarıformalaşdırıldı,demok-
ratikcəmiyyətquruculuğuprose-
sindəhüquqitəminatçıfunksiyası
yerinəyetirilməyəbaşladı.

30illikyubileyiniqeydedən
YAP-ınfəaliyyəttarixinibirneçə
mərhələyəbölməkolar.Bumərhə-
lələrbiridigərinitamamlamaqla
vahidsiyasiavtobioqrafiyanıntər-
kibhissəsinitəşkiledir.Bumə-
nadapartiyamızınbirinci10illik
fəaliyyətinitəşkilatlanmavəsiyasi
tariximizəçoxsaylıilklərgətirmə-
siiləsəciyyələndirəbilərik.Bu
silsilədəhərşeydənöncəvətəndaş
müharibəsininqarşısınınalınması,
milliKonstitusiyanınqəbuledilmə-
si,1993-cüildəxalqıniradəsiiləilk
millilegitimhakimiyyətin,1995-ci
ildədemokratikseçkilərvasitəsilə
ilkmilliparlamentinformalaşması,
“Əsrinmüqaviləsi”ninimzalanma-
sıkimimühümstratejiməsələləri
qeydedəbilərik.
YAPSədri,Prezidentİlham

Əliyevdəöznitqindəməhzbu
dövrünüzərindəayrıcadayana-
raqdedi:“1993-2003-cüillərdə
dövlətçiliyimizinçoxmöhkəm
əsaslarıqoyuldu.Buillərisabitlik
vəinkişafillərikimixarakterizə
etməkolar.Əsasməsələodurki,
busiyasətdavametdirilməliidi.
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Azərbaycanxalqı2003-cüildəbir
dahamüdriklikgöstərərəkməhz
UluÖndərinşəxsiyyətinəolanhör-
mətinifadəsikimiHeydərƏliyev
siyasətinəsəsverdi.Mən2003-cü
ildəxalqasözvermişdimki,bu
yoldandönməyəcəyəm.Son19ilin
hadisələrionugöstərirki,belədə
oldu.UluÖndərinbütüntapşı-
rıqları,bütüntövsiyələriyerinə
yetirildi.O,özsiyasivəsiyyətində
demişdiki,birçoxişlərgörüldü,
ancaqgörəbilmədiyimizişlərimə-
nimdavamçılarımgörəcək,belədə
oldu.Bizonunsiyasixətinidavam
vəinkişafetdirərəkgüclüAzərbay-
candövlətiqurduqki,sözünəsl
mənasında,hərbirazərbaycanlıbu
dövlətlə-doğmadövlətimizləfəxr
edir”.
Doğrudanda,bugünküAzər-

baycantəkcəmüstəqillikdövrü-
nündeyil,son200illiktariximizin
əngüclüAzərbaycanıdır.Bizigüc-
lüedənisəmillihəmrəyliyimiz,
HeydərƏliyevsiyasətivəənənə-
lərinəsədaqətimiz,əldəetdiyimiz

tarixiqələbəmizdir.Tarixdəhərbir
qələbəninözmüəllifiolur.Bizim
qələbəmizinmüəllifiisəyaratdığı
güclüordusuiləmüzəfərAliBaş
Komandanımızdır,şəhidlərimiz-
dir,qazilərimizdir.Milligüclider
olmadıqdasadəcəpotensialhesab
edilir.Potensialgücüisəhəqiqi
realgücəyalnızəslliderlərçevirə
bilirlər.İlhamƏliyevson200illik
tariximizdəmilligücümüzünmad-
di-fizikivəmənəvikomponentlə-
rinineləbirvəhdətiniyaradabildi
ki,bu,sözünəslmənasında,qar-
şısıalınmazseləçevrildi.XXIəsrin
çoxkomponentlihibridmühari-
bələrinəqarşısavaşmaqvəqalib
gəlməkyalnızbuşəkildəmümkün
olabilərdi.Bizistər2003-cüildən
2020-ciilədəkdavamedənhücum
diplomatiyası,altqatlardasirli
qalanstratejisükutdövründə,istər
hərbisənayemizintəşkiliiləbirlik-
dəordumuzunşəxsiheyətininpe-
şəkarlardankomplektləşdirilməsi
mərhələsində,istərsədə44günlük
müharibədövründəvəondanson-

radavamedənpostmüharibəvə
BöyükQayıdışmərhələsində-hər
addımdaPrezidentİlhamƏliyevin
imzasınıgörürük.AliBaşKoman-
dantəkcəhərbiZəfərimizindeyil,
həmdəsiyasi-diplomatikqələbə-
mizin,qlobalinformasiyamühari-
bəsinindəmüəllifidir.
BugünlərdəZəfərbayramının

ikinciildönümünüqeydedərkən
çevrilibgeriyəbaxdıqdabirtərəfdə
30illikməşəqqət,xalqımızaqar-
şıtörədilənalçaqhərbicinayətlər
vəsoyqırımı,digərtərəfdəisə44
günlükVətənmüharibəsivəondan
ötənikiilərzindəqalibxalqkimi
yaşadığımızmilliqürurvəsevinc
günlərimizvar.Bufərqiyaradan,bi-
zətarixiZəfərimizibəxşedənməhz
İlhamƏliyevsiyasətidir.Azərbay-
canxalqıözdüşmənlərininnəqədər
çoxvənecəqaddarolduğunubəlkə
də30illikişğaldövründəyox,44
günlükmüharibəvəondanötəniki
ildəgördü.Buhəqiqətlərinfərqində
olarkənbizqələbəmizinnecəböyük
vənecəşanlıolduğunubirdaha

yenidəndərkedirik.Başadüşürük
ki,nəyəgörəvəkimlərtərəfindən
BirinciQarabağsavaşındauduz-
durulduqvəeynizamanda,başa
düşürükki,İkinciQarabağsavaşın-
daqələbəəldəetməknəqədərçətin
birişimiş.QazandığımızZəfərin
tarixiliyivəböyüklüyüdəeləbu
təzaddaortayaçıxır.Onagörədə
qələbəmizinəbədiolmasıüçün
millihəmrəyliyimizəsadiqqalmalı,
“dəmiryumruq”ətrafındadahasıx
birləşməliyik.
TarixiZəfərimizdənsonramilli-

stratejivəzifəkimiqarşımızdadu-
ranənmühümməsələlərdənbiri
xalqımızınuzunillərdirgözlədiyi
BöyükQayıdışınreallaşdırılması-
dır.Özlüyündəbu,çətin,mürək-
kəb,ancaqeynizamanda,müqəd-
dəsbirvəzifədir.Artıqikiildirki,
buistiqamətdəciddimaliyyətutu-
munamalikçoxböyükyol-kom-
munikasiya,enerjivəinfrastruktur
layihələrihəyatakeçirilməkdədir.
Ancaqbunundövlətproqramıçər-
çivəsindəreallaşdırılmasızərurəti
varidiki,AzərbaycanPrezidenti

məhzbununəzərəalaraq“Azər-
baycanRespublikasının2022-2026-
cıillərdəsosial-iqtisadiinkişaf
Strategiyası”ndaəksedilmiş
“İşğaldanazadolunmuşərazilərə
BöyükQayıdış”MilliPrioritetinin
icrasınıntəminedilməsiməqsədi
ilə“AzərbaycanRespublikasının
işğaldanazadedilmişərazilərinə
BöyükQayıdışadairbirinciDövlət
Proqramı”haqqındaSərəncam
imzaladı.SərəncamdaBöyükQa-
yıdış5milliprioritetimizdənbiri
kimisəciyyələndirilərəkmərhələli
şəkildəproqramınicrasıiləbağlı
layihələrinhəyatakeçirilməsi-
ninəzərdətutur.Proqramüzrə
icraçılarüçünkonkretvəzifələr,
eynizamanda,görülənişlərləbağlı
qiymətləndirmənihəyatakeçirəcək
qurummüəyyənləşdirilir.Butəd-
birlərdəqiqvaxtvəqrafikəsasında
aparılacağıüçünməcburiköçkün-
lərimizinözyurd-yuvalarında
məskunlaşmasınısürətləndirəcək,
işğaldanazadedilmişərazilərimi-
ziniqtisadipotensialınımilliiqti-
sadiyyatımızlabütövləşdirəcək.

AzərbaycanPrezidentiYAP-ın
yubileyçıxışındamillidövlətçilik
fəaliyyətimizinəsasprioritetlərin-
dənbirikimiməhzbuməsələləri
qaldıraraqbildirdiki,indiQara-
bağı,ŞərqiZəngəzuruyenidənqu-
ruruq.Həyatımızdavəölkəmizin
həyatındatamamiləyenidövrdür.
Buquruculuqişlərindəhərbirimiz
böyükhəvəsləvəbirməqsədlə
iştirakedirikki,keçmişköçkünləri
tezlikləözdədə-babatorpaqla-
rınaqaytaraq,dağılmışşəhərvə
kəndləritezlikləbərpaedək.Bütün
dünyayabirdahagöstərəkki,biz
böyükxalqıq.BugünnəinkiAzər-
baycanvətəndaşları,bütündünya
azərbaycanlılarıbaşınıdiktutub
gəzir.Bizimüzümüzağ,alnımız
açıqdır.Bizmüzəfərxalqıq,qalib
dövlətikvəbu,əbədiolacaq.
HakimYeniAzərbaycanPar-

tiyasıbundansonradaözünün
fəaliyyətiniYAPSədri,Prezident
İlhamƏliyevinsöylədiyiyeniçağı-
rışvəprioritetlərəsasındaquraraq
xalqımızauzunillərşərəfəxidmət
edəcək.
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YUBİLEY YUBİLEY

Azərbaycanxalqı2003-cüildəbir
dahamüdriklikgöstərərəkməhz
UluÖndərinşəxsiyyətinəolanhör-
mətinifadəsikimiHeydərƏliyev
siyasətinəsəsverdi.Mən2003-cü
ildəxalqasözvermişdimki,bu
yoldandönməyəcəyəm.Son19ilin
hadisələrionugöstərirki,belədə
oldu.UluÖndərinbütüntapşı-
rıqları,bütüntövsiyələriyerinə
yetirildi.O,özsiyasivəsiyyətində
demişdiki,birçoxişlərgörüldü,
ancaqgörəbilmədiyimizişlərimə-
nimdavamçılarımgörəcək,belədə
oldu.Bizonunsiyasixətinidavam
vəinkişafetdirərəkgüclüAzərbay-
candövlətiqurduqki,sözünəsl
mənasında,hərbirazərbaycanlıbu
dövlətlə-doğmadövlətimizləfəxr
edir”.
Doğrudanda,bugünküAzər-

baycantəkcəmüstəqillikdövrü-
nündeyil,son200illiktariximizin
əngüclüAzərbaycanıdır.Bizigüc-
lüedənisəmillihəmrəyliyimiz,
HeydərƏliyevsiyasətivəənənə-
lərinəsədaqətimiz,əldəetdiyimiz

tarixiqələbəmizdir.Tarixdəhərbir
qələbəninözmüəllifiolur.Bizim
qələbəmizinmüəllifiisəyaratdığı
güclüordusuiləmüzəfərAliBaş
Komandanımızdır,şəhidlərimiz-
dir,qazilərimizdir.Milligüclider
olmadıqdasadəcəpotensialhesab
edilir.Potensialgücüisəhəqiqi
realgücəyalnızəslliderlərçevirə
bilirlər.İlhamƏliyevson200illik
tariximizdəmilligücümüzünmad-
di-fizikivəmənəvikomponentlə-
rinineləbirvəhdətiniyaradabildi
ki,bu,sözünəslmənasında,qar-
şısıalınmazseləçevrildi.XXIəsrin
çoxkomponentlihibridmühari-
bələrinəqarşısavaşmaqvəqalib
gəlməkyalnızbuşəkildəmümkün
olabilərdi.Bizistər2003-cüildən
2020-ciilədəkdavamedənhücum
diplomatiyası,altqatlardasirli
qalanstratejisükutdövründə,istər
hərbisənayemizintəşkiliiləbirlik-
dəordumuzunşəxsiheyətininpe-
şəkarlardankomplektləşdirilməsi
mərhələsində,istərsədə44günlük
müharibədövründəvəondanson-

radavamedənpostmüharibəvə
BöyükQayıdışmərhələsində-hər
addımdaPrezidentİlhamƏliyevin
imzasınıgörürük.AliBaşKoman-
dantəkcəhərbiZəfərimizindeyil,
həmdəsiyasi-diplomatikqələbə-
mizin,qlobalinformasiyamühari-
bəsinindəmüəllifidir.
BugünlərdəZəfərbayramının

ikinciildönümünüqeydedərkən
çevrilibgeriyəbaxdıqdabirtərəfdə
30illikməşəqqət,xalqımızaqar-
şıtörədilənalçaqhərbicinayətlər
vəsoyqırımı,digərtərəfdəisə44
günlükVətənmüharibəsivəondan
ötənikiilərzindəqalibxalqkimi
yaşadığımızmilliqürurvəsevinc
günlərimizvar.Bufərqiyaradan,bi-
zətarixiZəfərimizibəxşedənməhz
İlhamƏliyevsiyasətidir.Azərbay-
canxalqıözdüşmənlərininnəqədər
çoxvənecəqaddarolduğunubəlkə
də30illikişğaldövründəyox,44
günlükmüharibəvəondanötəniki
ildəgördü.Buhəqiqətlərinfərqində
olarkənbizqələbəmizinnecəböyük
vənecəşanlıolduğunubirdaha

yenidəndərkedirik.Başadüşürük
ki,nəyəgörəvəkimlərtərəfindən
BirinciQarabağsavaşındauduz-
durulduqvəeynizamanda,başa
düşürükki,İkinciQarabağsavaşın-
daqələbəəldəetməknəqədərçətin
birişimiş.QazandığımızZəfərin
tarixiliyivəböyüklüyüdəeləbu
təzaddaortayaçıxır.Onagörədə
qələbəmizinəbədiolmasıüçün
millihəmrəyliyimizəsadiqqalmalı,
“dəmiryumruq”ətrafındadahasıx
birləşməliyik.
TarixiZəfərimizdənsonramilli-

stratejivəzifəkimiqarşımızdadu-
ranənmühümməsələlərdənbiri
xalqımızınuzunillərdirgözlədiyi
BöyükQayıdışınreallaşdırılması-
dır.Özlüyündəbu,çətin,mürək-
kəb,ancaqeynizamanda,müqəd-
dəsbirvəzifədir.Artıqikiildirki,
buistiqamətdəciddimaliyyətutu-
munamalikçoxböyükyol-kom-
munikasiya,enerjivəinfrastruktur
layihələrihəyatakeçirilməkdədir.
Ancaqbunundövlətproqramıçər-
çivəsindəreallaşdırılmasızərurəti
varidiki,AzərbaycanPrezidenti

məhzbununəzərəalaraq“Azər-
baycanRespublikasının2022-2026-
cıillərdəsosial-iqtisadiinkişaf
Strategiyası”ndaəksedilmiş
“İşğaldanazadolunmuşərazilərə
BöyükQayıdış”MilliPrioritetinin
icrasınıntəminedilməsiməqsədi
ilə“AzərbaycanRespublikasının
işğaldanazadedilmişərazilərinə
BöyükQayıdışadairbirinciDövlət
Proqramı”haqqındaSərəncam
imzaladı.SərəncamdaBöyükQa-
yıdış5milliprioritetimizdənbiri
kimisəciyyələndirilərəkmərhələli
şəkildəproqramınicrasıiləbağlı
layihələrinhəyatakeçirilməsi-
ninəzərdətutur.Proqramüzrə
icraçılarüçünkonkretvəzifələr,
eynizamanda,görülənişlərləbağlı
qiymətləndirmənihəyatakeçirəcək
qurummüəyyənləşdirilir.Butəd-
birlərdəqiqvaxtvəqrafikəsasında
aparılacağıüçünməcburiköçkün-
lərimizinözyurd-yuvalarında
məskunlaşmasınısürətləndirəcək,
işğaldanazadedilmişərazilərimi-
ziniqtisadipotensialınımilliiqti-
sadiyyatımızlabütövləşdirəcək.

AzərbaycanPrezidentiYAP-ın
yubileyçıxışındamillidövlətçilik
fəaliyyətimizinəsasprioritetlərin-
dənbirikimiməhzbuməsələləri
qaldıraraqbildirdiki,indiQara-
bağı,ŞərqiZəngəzuruyenidənqu-
ruruq.Həyatımızdavəölkəmizin
həyatındatamamiləyenidövrdür.
Buquruculuqişlərindəhərbirimiz
böyükhəvəsləvəbirməqsədlə
iştirakedirikki,keçmişköçkünləri
tezlikləözdədə-babatorpaqla-
rınaqaytaraq,dağılmışşəhərvə
kəndləritezlikləbərpaedək.Bütün
dünyayabirdahagöstərəkki,biz
böyükxalqıq.BugünnəinkiAzər-
baycanvətəndaşları,bütündünya
azərbaycanlılarıbaşınıdiktutub
gəzir.Bizimüzümüzağ,alnımız
açıqdır.Bizmüzəfərxalqıq,qalib
dövlətikvəbu,əbədiolacaq.
HakimYeniAzərbaycanPar-

tiyasıbundansonradaözünün
fəaliyyətiniYAPSədri,Prezident
İlhamƏliyevinsöylədiyiyeniçağı-
rışvəprioritetlərəsasındaquraraq
xalqımızauzunillərşərəfəxidmət
edəcək.
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ZƏFƏR

MüzəfərAliBaşKomandanİl-
hamƏliyev2020-ciilnoyabrın8-də
xalqamüraciətindəŞuşaşəhərinin
erməniişğalındanazadolunduğunu
bəyanetməklə,bütünAzərbaycana
çoxəsrliktarixininənmöhtəşəmmüj-
dəsiniverdi.Şuşanınişğaldanazad
olunmasıölkəmizinsiyasi,hərbivə
mənəviqələbəsinitamamladı.
Şuşada8Noyabr-ZəfərGü-

nününikinciildönümünəhəsr
olunmuştədbirdəPrezidentİlham
Əliyevinçıxışıhərbirazərbaycanlı
kimimənimüçündəxüsusiəhəmiy-
yətdaşıyırdı.Ölkəbaşçısınitqində
qəhrəmanAzərbaycanəsgərinin
Vətənmüharibəsindəkişücaətindən,
xalqımızınazadlığagedənyoldakı
şanlımübarizəsindənsöhbətaçaraq
hazırdaregiondabaşverəngeosiyasi
hadisələrinfonundadövlətimizinat-
dığıdüşünülmüşaddımlarıngələcək
prespektivlərinigöstərdi.Çıxışında
PrezidentİlhamƏliyevAzərbay-
cantorpaqlarındagözüolanlarabir
dahabəyanetdiki,buxalqvəonun
qəhrəmanövladlarıhərqarışıüçün
şəhidqanıaxıdılmışbutorpaqlarda
əbədiqalacaq,daimvarolacaqdır.
AzərbaycanPrezidenti,Silahlı

QüvvələrinAliBaşKomandanıİlham
Əliyevinrəhbərliyiilərəşadətliordu-
muzunVətənmüharibəsindəşanlı
qələbəsivəişğalolunmuştorpaqları
azadetməsixalqımızıntarixinəqızıl
hərfərləyazılmışdır.Buqələbəninəl-
dəolunmasındaAzərbaycanOrdusu-
nunşücaətivəqəhrəmanlığı,ümum-
xalqbirliyiiləyanaşı,ölkəbaşçısının
misilsizqətiyyətimühümroloynadı.

Azərbaycanheçzamansülh
danışıqlarıvədialoqtəklifərindən
yayınmayıb.Ərazilərimiziişğaldan
azadetməküçünaparılanuğurlu
əməliyyatlarzamanıbeləhumanitar
atəşkəsçağırışlarınaqarşılıqve-
rib.PrezidentİlhamƏliyevinmilli
maraqlarasöykənməkləbeynəlxalq
hüquqçərçivəsindəapardığıxarici
siyasətihərzamanözündəədalət
vəhumanizmprinsipləriniehtiva
edib.İstərxaricidövlətrəhbərləri
iləaparılandanışıqlarda,istərsədə
keçiriləngörüşlərdəqarşıtərəfin
“dincyollahəll”çağırışlarınadövlət
başçısınıncavabıkifayətqədərtu-
tarlıvəəsaslıolub.Azərbaycansəbir
nümayişetdirərəkonilliklərərzində
ərazilərininişğalınasonverilməsi,
beynəlxalqtəşkilatlarınqərarlarının
yerinəyetirilməsi,beynəlxalqhüqu-
quntəminedilməsiüçündanışıqlar
aparıb.Lakinbudanışıqlarınheç
birnəticəverməməsi,düşməninöz
təxribatlarınıdavametdirməsivə
üstəlik,mövcuddanışıqlarıpozmaq
cəhdləriAzərbaycanıədalətitəmin
etməküçünəks-həmləəməliyyatla-
rınaməcburetdi.
Azərbaycanınmünaqişəninsiyasi

həllyolunasadiqolmasınabaxma-
yaraq,Ermənistantərəfindənaçıq
şəkildətəxribatçıvətəcavüzkarhərə-
kətlərin,habelədestruktivmövqeyin
nümayişetdirilməsiölkəmizinbey-
nəlxalqsəviyyədətanınmışsərhədləri
daxilindəərazibütövlüyününhərbi-
siyasiyollabərpasınıqaçılmazedirdi.
Hərbirdövlətindaxilivəxari-

cisiyasətininuğurununtəməlində

ilknövbədəxalqınbirliyivədəstəyi
dayanır.44günlükVətənmüharibə-
siAzərbaycanxalqınınbirliyininvə
inamınınənbarizgöstəricisidir.Pre-
zidentİlhamƏliyevböyükZəfərin
əldəolunmasıiləbağlıxalqaünvan-
ladığımüraciətindəbunuçoxaydın
şəkildəifadəetmişdir:“Mənxalqın
dəstəyinihissedirdim,xalqıninamı-
nıgörürdüm.Məniheçnədayandıra
bilməzdi.Çünkimənbilirdimki,biz
haqlıyıq.Bizözərazibütövlüyümüzü
bərpaedirik,öztorpaqlarımızıqay-
tarırıq.Bumüharibəbütündünyaya
Azərbaycanxalqınınnəqədərböyük
xalqolduğunugöstərdi-yenilməz
xalq,dəmiriradəlixalq,müzəfər
xalq,müzəfərordumuz!Fəxredirik
xalqımızla,ordumuzla!”
Vətənmüharibəsigünlərində

AzərbaycanRespublikasınınPrezi-
denti8dəfəxalqamüraciətləçıxış

Əminə Ağazadə
MilliMəclisindeputatı

Zəfərə aparan 
SİYASƏT

Hər bir azər bay can lı üçün Şu şa mü qəd dəs bir mə kan, xal qı mı zın dö yü nən ürə yi, əsr lər 
bo yu ya rat dı ğı ən qiy mət li mə də ni abi də dir. Bu qa la şə hə ri miz xal qı mız üçün mü qəd-

dəs zi ya rət gah qə dər əziz olan yurd ye ri dir. Ulu Ön dər Hey dər Əli ye vin tə bi rin cə de sək: 
“Şu şa Azər bay can xal qı nın, əc dad la rı mı zın ya rat dı ğı bö yük abi də

dir, tək cə şə hər de yil, bö yük bir ta ri xi abi də dir... Şu şa tək cə şu şa lı lar 
üçün yox, bü tün azər bay can lı lar üçün, və tə ni ni, mil lə ti ni se vən hər 

bir və tən da şı mız üçün əziz bir qa la dır, qiy mət li bir abi də dir”. 
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MüzəfərAliBaşKomandanİl-
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muzunVətənmüharibəsindəşanlı
qələbəsivəişğalolunmuştorpaqları
azadetməsixalqımızıntarixinəqızıl
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etdi.Bumüraciətlərindəölkəbaşçısı
cəbhəbölgəsindəkivəziyyətləbağlı
həməhalini,həmdəbeynəlxalqicti-
maiyyətidürüstşəkildəməlumatlan-
dırır,Ermənistandadaxilolmaqla,
dünyaictimaiyyətinəkonkretisma-
rıclargöndərirdi.İlhamƏliyevçıxış-
larındaAzərbaycanınişğaldanazad
edilmişhərbirrayonu,kəndi,qəsəbə-
si,habelədüşməndənəldəedilənhər-
biqənimətlərbarədəgenişməlumat
verməkləyanaşı,butorpaqlardakı
vəziyyət,Ermənistantərəfindənillər
ərzindəaparılmışqanunsuzfəaliy-
yətvəonunnəticələri,genişmiqyaslı
dağıntılar,işğalçıölkəninmüharibə
cinayətlərihaqqındakonkretfaktlar
təqdimedirdi.
30iləyaxındavamedənişğalçısi-

yasətəsonqoyanAzərbaycanOrdusu
ərazilərimiziazadedərəkqətiyyətlə
irəlilədikcə,diplomatiyacəbhəsində
dəgərgininformasiyamüharibəsi
gedirdivəbuproseslərinmərkəzində
AzərbaycanRespublikasıPreziden-
tininhəyatakeçirdiyiZəfərəaparan
siyasətdayanırdı.
Şuşaşəhərindəkeçiriləntədbir-

dəkicıxışındaölkəbaşçısınınqeyd

etdiyikimi,“döyüşlərinaparıldığı
müddətdəbiz,eynizamanda,Ermə-
nistanınişğalçılıqsiyasətiniifşaetmə-
liidik.Çünkiəfsuslarolsunki,Ermə-
nistanınnəzarətindəolanbeynəlxalq
mediaresursları,satılmışsiyasətçilər,
xaricdəkihavadarları,ermənilobbi-
si-onlarbeləbirrəyyaratmışdılar
ki,sankitəcavüzkarAzərbaycandır.
Azərbaycantorpaqlarıişğalaltına
düşənzamanbəziölkələrbizəqarşı
sanksiyalartətbiqetmişdilər.Yəni
bizözdiplomatikimkanlarımızdan
faktikiolaraqistifadəetmirdik.Ona
görəbütündünyayasübutetməliidik
ki,bizhaqlıyıq,haqq-ədalətbizimtə-
rəfimizdədir,beynəlxalqhüquqbizim
tərəfimizdədir”.
PrezidentİlhamƏliyevinvurğula-

dığıkimi,“İkinciQarabağmüharibə-
sinindərsləriErmənistantərəfindən
unudulmamalıdırvəonlarbilməlidir-
lərki,odlaoynamaqonlarabahabaşa
gələcək.Əgəroradakimsə-istəriqti-
dar,istərmüxalifət,istərsədəxaric-
dəngöndərilmiş,öyrədilmişhansısa
ünsüryenidənbizəqarşıbədfikirdə
olmaqniyyətindədirsə,o,bizimyum-
ruğumuzubirdahagörəcək”.

ŞuşaşəhərindəZəfərgününün
ikinciildönümünəhəsrolunmuş
tədbirdəözsərkərdəsinin-AliBaş
Komandanınqarşısındafəxarətlə
dayanmışrəşadətliAzərbaycanəsgəri
-Şuşafatehləridostada,düşmənədə
budəmiriradəninbariznümayişiidi.
HərbirimizölkəbaşçısınınŞu-

şanınazadedilməsinimüjdələyən,
uzunilləryaddaşlardansilinməyəcək
təsirliçıxışınıyaxşıxatırlayırıq.Bu
günQarabağdaaparılanirihəcmli
bərpa-quruculuqişləriaydıngöstərir
ki,Prezidentin“ƏzizŞuşa,bizqayıt-
mışıq!ƏzizŞuşa,bizsənidirçəldəcə-
yik!”sözləriəməldəözəksinitapır.
Vətənmüharibəsindənsonrahər

birazərbaycanlıdüşməninvurdu-
ğumaddiziyanın,mənəviyaraların
nəqədərağırolduğunudahaaydın
gördü.Ermənivandallarıtəkcəbizim
üçündeyil,bütünbəşəriyyətüçün
misilsiztarixivəmənəviəhəmiyyə-
tininəzərəalmadanqədimabidələri
uçurubdağıtmış,saxtalaşdırmağa
çalışmışdılar.
İndiAzərbaycandövlətivəxal-

qıişğalçıermənilərin30iləyaxın
vurduqlarıböyükmaddiziyanınvə

mənəvizərbələrinnəticələriniaradan
qaldırmaqlaməşğuldur.Qısamüd-
dətdətikilibistifadəyəverilənnəqliy-
yatdəhlizləri,yollar,havalimanları,
“ağıllıkənd”vəqəsəbələrinsanların
özdoğmayurd-yuvalarınatezliklə
qayıtmalarınaimkanverəcək.İnfrast-
rukturlayihələrözününrəngarəngli-
yiiləgözoxşayır.Şuşanınhamımıza
doğmaolan,Azərbaycanxalqının
tarixini,mədəniyyətiniözdaşında,
havasındaqoruyubsaxlayanəziz
simasıbərpaedilir.İndiŞuşabaşdan-
başaquruculuqmeydanınaçevrilib.
Eynizamanda,şəhərdəbir-birindən
maraqlıyerlivəbeynəlxalqsəviyyəli
tədbirlərkeçirilməkdədir.
BugünŞuşada,Ağdamda,Füzu-

lidəvəQarabağındigərrayonlarında
aparılanbərpa-quruculuqişlərihər
birazərbaycanlıdatükənməzqürur
vəməmnunluqduyğusuyaradır.
Şuşamuğamsənətimizin,musi-

qimizin,poeziyamızıninkişafında
özünəməxsusyerivəroluolanşəhər-
dir.BuraVaqifin,XanqızıNatəvanın,
ÜzeyirHacıbəyovun,Bülbülündo-
ğulduğu,səmasındaCabbarQaryağ-
dıoğlunun,XanŞuşinskinin,Rəşid

Behbudovunsəsləripərvazlanmış,
AzərbaycanmədəniyyətinəBədəlbəy-
lilər,Əmirovlarkimisənətşəcərələri
bəxşetmişmüqəddəsbirocaqdır.
Azərbaycanınmədəniyyətpay-

taxtı,QarabağınincisiŞuşaşəhəri
tarixboyuçoxmöhtəşəmtədbirlərin
keçirildiyiməkanolub.Buqədimvə
əsrarəngizşəhər“Qafqazınkonserva-
toriyası”,Azərbaycanınmusiqibeşiyi
sayılıb.PrezidentİlhamƏliyevin
sərəncamıilə2022-ciilinrespublika-
mızda“Şuşaİli”elanedilməsidəəla-
mətdarhadisəoldu.Bumünasibətlə
ölkəmizdə,eləcədəmədəniyyətpay-
taxtımızŞuşadasilsilətədbirlərtəşkil
edildi.İlkdəfə1989-cuildəkeçirilmiş
“Xarıbülbül”MusiqiFestivalıVətən
müharibəsindəqazanılmışparlaqZə-
fərdənsonraŞuşadaCıdırdüzündə
HeydərƏliyevFondununtəşkilatçılı-
ğıiləyenidənbaştutdu.
Vətənmüharibəsindətorpaqla-

rımızazadedildikdən,ərazibütöv-
lüyümüzbərpaolunduqdansonra
həyatakeçirilənböyükquruculuqla-
yihələri,inzibati,tarixivəmədəniabi-
dələrinbərpasıiləyanaşı,Qarabağvə
ŞərqiZəngəzuryenidənqurulduqdan

sonraillərdirkeçirilməyənrespubli-
kavəbeynəlxalqsəviyyəlitədbirlərin
davamıdahagenişvüsətalacaq.
AzərbaycanınBirincivitse-pre-

zidentiMehribanxanımƏliyevanın
rəhbərliketdiyiHeydərƏliyevFon-
dununŞuşadaicraetdiyigenişmiq-
yaslıbərpaişləriçərçivəsindəölkə
əhəmiyyətlitarixi-mədəniyyətabidə-
ləriözkeçmişgörkəminəqaytarılır.
Şuşanınişğaldanazadedilməsi

Azərbaycanxalqının,onunliderinin
siyasi,hərbivəmənəviqələbəsinin
təntənəsiidi.Buqələbəsayəsində
regiondaAzərbaycanınmaraqlarına
cavabverənyenisiyasireallıqyaran-
dı.PrezidentİlhamƏliyevnəyinecə
vənəzamanetməyiözününyaxşı
bildiyinibirdahanümayişetdirdi.
Buqələbəazərbaycanlılarhaqqında
“məğlubxalq”sindromunusındırdı,
millətininamınıözünəqaytardı.Bü-
tündünyagördüki,Azərbaycanxalqı
heçvaxtməğlubiyyətləbarışmayacaq
vəgec-tezözamalınaqovuşacaqdır.
Yaşasın,Azərbaycanxalqı!
Yaşasın,müzəfərAliBaşKo

mandan!
QarabağAzərbaycandır!
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şanınazadedilməsinimüjdələyən,
uzunilləryaddaşlardansilinməyəcək
təsirliçıxışınıyaxşıxatırlayırıq.Bu
günQarabağdaaparılanirihəcmli
bərpa-quruculuqişləriaydıngöstərir
ki,Prezidentin“ƏzizŞuşa,bizqayıt-
mışıq!ƏzizŞuşa,bizsənidirçəldəcə-
yik!”sözləriəməldəözəksinitapır.
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birazərbaycanlıdüşməninvurdu-
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nəqədərağırolduğunudahaaydın
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üçündeyil,bütünbəşəriyyətüçün
misilsiztarixivəmənəviəhəmiyyə-
tininəzərəalmadanqədimabidələri
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qıişğalçıermənilərin30iləyaxın
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tarixboyuçoxmöhtəşəmtədbirlərin
keçirildiyiməkanolub.Buqədimvə
əsrarəngizşəhər“Qafqazınkonserva-
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mandan!
QarabağAzərbaycandır!
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Ötənəsrinsonlarındaözmüs-
təqilliklərinibərpaetdikdəndərhal
sonrayenimüstəqiltürkrespub-
likalarınınTürkiyəbaşdaolmaqla
bir-biriiləmünasibətlərindətəbii
biryaxınlaşmabaşverdi.1992-ci
ildənbaşlayaraqtürkdillidövlət-
lərinbaşçılarıarasındagörüşlər
rəsmixarakteralaraqget-gedəin-
tensivləşməyəbaşladı.Bugörüşlər
TürkdilliÖlkələrinDövlətBaşçı-
larınınSammitiadlanırdı.Həmin
format2009-cuildəNaxçıvan
şəhərindəAzərbaycan,Türkiyə,
QazaxıstanvəQırğızıstanarasında
imzalananNaxçıvanmüqaviləsiilə
TürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıq
Şurasına(TürkŞurası),2021-ciildə
TürkDövlətləriTəşkilatına(TDT)
transformasiyaedildi.Hazırda
Türkiyə,Azərbaycan,Qazaxıstan,

QırğızıstanvəÖzbəkistantəşki-
latıntamhüquqlu,Türkmənistan,
MacarıstanvəŞimaliKiprTürk
Cümhuriyyətiisəmüşahidəçiüzv-
ləridir.
TDT-ninnövbətiIXZirvəgörü-

şü2022-ciilnoyabrın11-dəSəmər-
qəndşəhərindəbaştutdu.Qardaş
ölkələrindövlətrəhbərləriniböyük
ehtiramlaqarşılayanÖzbəkis-
tanPrezidentiŞavkatMirziyoyev
DövlətBaşçılarıŞurasınıniclasını
açaraqmüzakirəolunacaqməsələ-
lərdən,TürkDövlətləriTəşkilatı-
nınqarşısındaduranvəzifələrdən
vəəməkdaşlığıngenişləndirilməsi
perspektivlərindəndanışdı.
Zirvəgörüşündəçıxışedən

TürkiyəRespublikasınınPreziden-
tiRəcəbTayyibƏrdoğançıxışında
Vətənmüharibəsindəkiqələbəsi-

ninikinciildönümümünasibətilə
Azərbaycanatəbrikləriniçatdır-
dı:“Noyabrın8-dəqeydetdiyimiz
şanlıQarabağZəfərininikinci
ildönümündəəzizşəhidlərimizə
Allahdanrəhmət,qazilərimizəcan
sağlığıarzulayıram.İlhamqardaşı-
mızınşəxsindəAzərbaycanxalqı-
nıbirdahatəbrikedirəm.Haqlı
mübarizəsindəolduğukimi,sülh
axtarışındadaAzərbaycanınya-
nındayıq”.
PrezidentRəcəbTayyibƏrdo-

ğanTDTçərçivəsindəenerjiəmək-
daşlığınaxüsusiönəmverildiyini
dəvurğuladı.QardaşölkəninPre-
zidentiAzərbaycanlaTürkiyənin
birgəhəyatakeçirdiyilayihələrin
əhəmiyyətindəndanışarkənqeyd
etdiki,Bakı-Tbilisi-Ceyhanneft
borukəməriqlobalmiqyasdaən
uğurluenerjilayihələriarasında-
dır,CənubQazDəhliziisəAvro-
payaqaznəqledəcəkdördüncü
arteriyaolaraqlayihələndirilib.
TürkmənistanParlamentiXalq

MəsləhətininsədriQurbanqulu
Berdiməhəmmədovəməkdaşlığın
genişləndirilməsininəhəmiyyətin-

dəndanışaraqSəmərqəndsammi-
tininbuistiqamətdəmühümtöhfə
verəcəyinivurğuladı.
QazaxıstanPrezidentiKasım-

JomartTokayevçıxışındaQaza-
xıstan,AzərbaycanvəTürkiyə
ərazisindənkeçənTransxəzər
BeynəlxalqNəqliyyatMarşrutu-
nunəhəmiyyətinivurğulayaraq
türkdövlətləriarasındainforma-
siyatexnologiyalarının,nəqliyyat
vətranzitdəhlizlərinininkişafıilə
bağlıəməkdaşlığınxüsusiəhəmiy-
yətkəsbetdiyindəndanışdı.

QırğızıstanPrezidenti
SadırJaparovölkəsinin
Azərbaycanlamünasi-
bətlərininyenisəviyyəyə
yüksəldiyinivurğula-
yaraqbildirdiki,artıq
AzərbaycanlaQırğızıs-
tanarasındamünasibət-
lərstratejitərəfdaşlıq
xarakteridaşıyır.
MacarıstanınBaşna-

ziriViktorOrbanAvro-
panınenerjitəhlükəsizli-
yinintəminolunmasında
Azərbaycanınmühüm
rolunuqeydedərəkbu

əməkdaşlığıngenişləndirilməsizə-
rurətindənbəhsetdi.
TürkDövlətləriTəşkilatınınBaş

katibiBağdadAmreyevtəşkilat
çərçivəsindəəməkdaşlıqdandanı-
şaraqTDT-ninAzərbaycanınərazi
bütövlüyünədaimdəstəkverdiyini
vəbununladadünyayabütüntürk
dövlətlərininbirliyinivəyekdilliyi-
ninümayişetdirdiyinibildirdi.
AzərbaycanPrezidentiİlham

Əliyevinbusammitdəkiçıxışıisə
təkcətədbiriştirakçılarındadeyil,

Cavanşir Feyziyev
MilliMəclisindeputatı

Azərbaycan liderindən  
türk dünyasına tarixi çağırış

“Azər bay can döv lə ti xa ri ci öl kə lər də ya şa yan 
azər bay can lı la rın hü quq və azad lı ğı nın, təh-
lü kə siz li yi nin tə min edil mə si nə xü su si diq qət 
ye ti rir. Biz acı ta le yin hök mü ilə Azər bay can 
döv lə tin dən ay rı düş müş soy daş la rı mı zın di li-
mi zi, ənə nə lə ri mi zi, mə də niy yə ti mi zi qo ru-
yub sax la ma la rı, azər bay can çı lıq ide ya la rı na 
sa diq ol ma la rı, öz ta ri xi və tən lə ri ilə əla qə-
lə rin heç vaxt kə sil mə mə si üçün səy lə ri mi zi 
da vam et di rə cə yik...” 

İl ham Əli yev
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bütüntürkdünyasındaxüsusi
maraqdoğurdu.Son7aydaartıq
3-cüdəfəÖzbəkistanasəfəretdi-
yinidiqqətəçatdıranAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevsonillərdə
buölkədəaparılangenişmiqyaslı
quruculuqişlərindəəldəedilmiş
nailiyyətlərəgörəÖzbəkistanPre-
zidentinivəözbəkxalqınıtəbrik
etdi.İlhamƏliyev,eynizamanda,
AzərbaycanladostÖzbəkistanara-
sındaikitərəfimünasibətlərinyeni
vədahayüksəksəviyyəyəyüksəl-
diyinivurğuladı.
TürkDövlətləriTəşkilatınaüzv

ölkələrləəlaqələrinbütünsahələrdə
möhkəmləndirilməsiniPrezident
Azərbaycanınxaricisiyasətdoktri-
nasınınəsasprioritetlərindənbiri
kimiqiymətləndirdi.Türkdünya-
sınıngenişbircoğrafiyanıəhatə
etdiyinivəböyükiqtisadipoten-
siala,enerjiresurslarına,nəqliyyat
yollarınavəmüasirhərbiimkanlara
malikolduğunuvurğulayanİlham
Əliyevbildirdiki,Azərbaycanhə-
mişətürkdünyasınınsıxbirləşmə-
sinəöztöhfəsiniveribvəbundan
sonradatürkdünyasınınbirliyi
amallarınasadiqqalacaq.

Müstəqilliyimizinilkillərindən
AzərbaycanınüzləşdiyiQarabağ
münaqişəsivəonunhəlliüçün30
ilərzindəaparılanmübarizənin
uğurluVətənmüharibəsiiləbaşa
çatdığınıxatırladanİlhamƏliyev

qardaştürkxalqlarınavədövlət-
lərinəgöstərdiklərisiyasi-mənəvi
dəstəyəgörəminnətdarlığınıifadə
etdivəhazırdaazadolunmuşəra-
zilərdəaparılanabadlıq-quruculuq
işlərihaqqındatoplantıiştirakçı-
larınaətrafıməlumatverdi.O,
Zəngəzurdəhlizininaçılmasıməq-
sədiləgöstərilənsəylərdəndanışdı
vəbununbütünbölgədövlətləri
üçün,ocümlədəntürkdünyası
üçünəhəmiyyətinixüsusiolaraq

vurğuladı.Prezidentbütünqardaş
dövlətlərivəonlarınişgüzardairə-
ləriniQarabağvəŞərqiZəngəzu-
runyenidənqurulmasılayihələrin-
dəfəaliştiraketməyədəvətetdi.
BununlabağlıİlhamƏliyevöz

çıxışındadedi:“...Mən
digərtürkdövlətlərinin
başçılarınıdaQaraba-
ğavəŞərqiZəngəzura
dəvətedirəm.Fürsətdən
istifadəedərəkməniş-
ğaldanazadedilmişFü-
zulirayonundaÖzbəkis-
tantərəfindəntikiləcək
məktəbəvəQazaxıstan
tərəfindəninşaolunacaq
yaradıcılıqmərkəzinə

görəÖzbəkistanPrezidentiŞavkat
MirziyoyevəvəQazaxıstanPre-
zidentiKasım-JomartTokayevə
minnətdarlığımıbildirirəm.Bunlar
Azərbaycan-özbəkvəAzərbay-
can-qazaxxalqlarıarasındaolan
qardaşlığıntəzahürüdür...”.
AzərbaycanPrezidentinin

çıxışındadiqqətçəkənənvacib
məqamlardanbiriisətürkdünya-
sınınmüstəqildövlətləriiləyanaşı,
digərölkələrintərkibindəyaşayan

türkxalqlarınındamaraqlarının
TDTçərçivəsindənəzərəalınması
idi.Ölkəbaşçısıözçıxışındadedi:
“...Türkdünyasıtəkcəmüstəqil
türkdövlətlərindənibarətde-
yil,onuncoğrafisərhədləridaha
genişdir.Hesabedirəmki,Türk
DövlətləriTəşkilatınınüzvləri
olanölkələrdənkənardayaşayan
soydaşlarımızınhüquqlarının,təh-
lükəsizliyinin,millikimliyininqo-
runması,onlarınassimilyasiyaya
uğramamasıkimiməsələləriartıq
təşkilatçərçivəsindədaimiəsasda
diqqətdəsaxlamağınvaxtıgəlib
çatmışdır...Türkdövlətlərindən
kənardayaşayansoydaşlarımızın
özanadilindətəhsilalmalarıdaim
təşkilatıngündəliyindəolmalıdır.
Buistiqamətdəlazımiaddımlar
atılmalıdır...Azərbaycandövləti
xariciölkələrdəyaşayanazərbay-
canlılarınhüquqvəazadlığının,
təhlükəsizliyinintəminedilməsinə
xüsusidiqqətyetirir.Bizacıtaleyin
hökmüiləAzərbaycandövlətin-
dənayrıdüşmüşsoydaşlarımızın
dilimizi,ənənələrimizi,mədə-
niyyətimiziqoruyubsaxlamaları,
azərbaycançılıqideyalarınasadiq

olmaları,öztarixivətənləriiləəla-
qələrinheçvaxtkəsilməməsiüçün
səylərimizidavametdirəcəyik...”
Bufikirlərdünyanınistənilən

bölgəsindəmüxtəlifstatuslarlaya-
şayanbütüntürkxalqlarınıngələ-
cəktaleyiiləbağlıolubTürkDöv-
lətləriTəşkilatınınüzərinəyenibir
missiyanınqoyulduğunugöstərir.
İlhamƏliyevinfikrincə,dünyada
bütüntürklərinmaraqlarınınqo-
runmasıvəbirliyiningücləndiril-
məsiməhzTDT-ningündəliyində
duranənmühümməsələlərdən
biriolmalıdır.Prezidentinbuya-
naşmasıbütündünyatürklüyünün
mənəvibirliyinəedilənçağırışvə
onlarınmaraqlarınınqurumtərə-
findəndaimqorunacağınaverilən
böyükbirümiddir.
Zirvəgörüşündəndərhalsonra

CənubiAzərbaycandavədigər
dövlətlərintərkibindəyaşayan
türkxalqlarıtərəfindənPreziden-
tinçıxışınaverilənreaksiyalarda
onugöstərirki,İlhamƏliyevin
onlarıntaleyiiləbağlıfikirləriol-
duqcayüksəkqiymətləndirilibvə
dünyatürkləridəİlhamƏliyevi
türkdünyasınınliderlərindənbiri

kimisevirvəonunapardığısiyasə-
təböyükinamvəümidbəsləyirlər.
Azərbaycanliderinintürk

dövlətləriarasındaəməkdaşlığın
genişləndirilməsizərurətihaqqında
söylədiyifikirlərbütüntürkdün-
yasınınmüasirdünyadüzəninəba-
xışındaüstünlüktəşkiledənbirlik
ideologiyasınaçağırışkimisəslənir.
Prezidentbuçağırışıözçıxışında
beləifadəetdi:“…Türkdünya-
sıböyükbirailədir.Bir-birimizin
millimaraqlarınınəzərəalaraq
bundansonradaqarşılıqlıdəstək
vəhəmrəylikgöstərməliyik.Siyasi,
iqtisadi,ticari,mədəni,nəqliyyat,
energetika,rəqəmsaltransformasi-
ya,kəndtəsərrüfatı,turizmsahələri
iləyanaşı,təhlükəsizlik,müdafiə,
müdafiəsənayesikimisahələrdədə
əməkdaşlığımızıfəallaşdırmalıyıq”.
PrezidentİlhamƏliyevinbirlik

çağırışınınbütüntürkdünyası
tərəfindənsəmimiyyətləvəböyük
ruhyüksəkliyiiləqarşılanması
təbiidirvəşübhəyoxdurki,yaxın
gələcəkdəbuistiqamətdəatılacaq
addımlarınuğurlarıtürkbirliyini
keyfiyyətcəyenivədahayüksək
mərhələyəucaldacaq.

“No yab rın 8-də qeyd et di yi miz şan lı Qa ra bağ 
Zə fə ri nin ikin ci il dö nü mün də əziz şə hid lə ri mi-
zə Al lah dan rəh mət, qa zi lə ri mi zə can sağ lı ğı 
ar zu la yı ram. İl ham qar da şı mı zın şəx sin də 
Azər bay can xal qı nı bir da ha təb rik edi rəm. 
Haq lı mü ba ri zə sin də ol du ğu ki mi, sülh ax ta rı-
şın da da Azər bay ca nın ya nın da yıq”.

Rə cəb Tay yib Ər do ğan
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bütüntürkdünyasındaxüsusi
maraqdoğurdu.Son7aydaartıq
3-cüdəfəÖzbəkistanasəfəretdi-
yinidiqqətəçatdıranAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevsonillərdə
buölkədəaparılangenişmiqyaslı
quruculuqişlərindəəldəedilmiş
nailiyyətlərəgörəÖzbəkistanPre-
zidentinivəözbəkxalqınıtəbrik
etdi.İlhamƏliyev,eynizamanda,
AzərbaycanladostÖzbəkistanara-
sındaikitərəfimünasibətlərinyeni
vədahayüksəksəviyyəyəyüksəl-
diyinivurğuladı.
TürkDövlətləriTəşkilatınaüzv

ölkələrləəlaqələrinbütünsahələrdə
möhkəmləndirilməsiniPrezident
Azərbaycanınxaricisiyasətdoktri-
nasınınəsasprioritetlərindənbiri
kimiqiymətləndirdi.Türkdünya-
sınıngenişbircoğrafiyanıəhatə
etdiyinivəböyükiqtisadipoten-
siala,enerjiresurslarına,nəqliyyat
yollarınavəmüasirhərbiimkanlara
malikolduğunuvurğulayanİlham
Əliyevbildirdiki,Azərbaycanhə-
mişətürkdünyasınınsıxbirləşmə-
sinəöztöhfəsiniveribvəbundan
sonradatürkdünyasınınbirliyi
amallarınasadiqqalacaq.

Müstəqilliyimizinilkillərindən
AzərbaycanınüzləşdiyiQarabağ
münaqişəsivəonunhəlliüçün30
ilərzindəaparılanmübarizənin
uğurluVətənmüharibəsiiləbaşa
çatdığınıxatırladanİlhamƏliyev

qardaştürkxalqlarınavədövlət-
lərinəgöstərdiklərisiyasi-mənəvi
dəstəyəgörəminnətdarlığınıifadə
etdivəhazırdaazadolunmuşəra-
zilərdəaparılanabadlıq-quruculuq
işlərihaqqındatoplantıiştirakçı-
larınaətrafıməlumatverdi.O,
Zəngəzurdəhlizininaçılmasıməq-
sədiləgöstərilənsəylərdəndanışdı
vəbununbütünbölgədövlətləri
üçün,ocümlədəntürkdünyası
üçünəhəmiyyətinixüsusiolaraq

vurğuladı.Prezidentbütünqardaş
dövlətlərivəonlarınişgüzardairə-
ləriniQarabağvəŞərqiZəngəzu-
runyenidənqurulmasılayihələrin-
dəfəaliştiraketməyədəvətetdi.
BununlabağlıİlhamƏliyevöz

çıxışındadedi:“...Mən
digərtürkdövlətlərinin
başçılarınıdaQaraba-
ğavəŞərqiZəngəzura
dəvətedirəm.Fürsətdən
istifadəedərəkməniş-
ğaldanazadedilmişFü-
zulirayonundaÖzbəkis-
tantərəfindəntikiləcək
məktəbəvəQazaxıstan
tərəfindəninşaolunacaq
yaradıcılıqmərkəzinə

görəÖzbəkistanPrezidentiŞavkat
MirziyoyevəvəQazaxıstanPre-
zidentiKasım-JomartTokayevə
minnətdarlığımıbildirirəm.Bunlar
Azərbaycan-özbəkvəAzərbay-
can-qazaxxalqlarıarasındaolan
qardaşlığıntəzahürüdür...”.
AzərbaycanPrezidentinin

çıxışındadiqqətçəkənənvacib
məqamlardanbiriisətürkdünya-
sınınmüstəqildövlətləriiləyanaşı,
digərölkələrintərkibindəyaşayan

türkxalqlarınındamaraqlarının
TDTçərçivəsindənəzərəalınması
idi.Ölkəbaşçısıözçıxışındadedi:
“...Türkdünyasıtəkcəmüstəqil
türkdövlətlərindənibarətde-
yil,onuncoğrafisərhədləridaha
genişdir.Hesabedirəmki,Türk
DövlətləriTəşkilatınınüzvləri
olanölkələrdənkənardayaşayan
soydaşlarımızınhüquqlarının,təh-
lükəsizliyinin,millikimliyininqo-
runması,onlarınassimilyasiyaya
uğramamasıkimiməsələləriartıq
təşkilatçərçivəsindədaimiəsasda
diqqətdəsaxlamağınvaxtıgəlib
çatmışdır...Türkdövlətlərindən
kənardayaşayansoydaşlarımızın
özanadilindətəhsilalmalarıdaim
təşkilatıngündəliyindəolmalıdır.
Buistiqamətdəlazımiaddımlar
atılmalıdır...Azərbaycandövləti
xariciölkələrdəyaşayanazərbay-
canlılarınhüquqvəazadlığının,
təhlükəsizliyinintəminedilməsinə
xüsusidiqqətyetirir.Bizacıtaleyin
hökmüiləAzərbaycandövlətin-
dənayrıdüşmüşsoydaşlarımızın
dilimizi,ənənələrimizi,mədə-
niyyətimiziqoruyubsaxlamaları,
azərbaycançılıqideyalarınasadiq

olmaları,öztarixivətənləriiləəla-
qələrinheçvaxtkəsilməməsiüçün
səylərimizidavametdirəcəyik...”
Bufikirlərdünyanınistənilən

bölgəsindəmüxtəlifstatuslarlaya-
şayanbütüntürkxalqlarınıngələ-
cəktaleyiiləbağlıolubTürkDöv-
lətləriTəşkilatınınüzərinəyenibir
missiyanınqoyulduğunugöstərir.
İlhamƏliyevinfikrincə,dünyada
bütüntürklərinmaraqlarınınqo-
runmasıvəbirliyiningücləndiril-
məsiməhzTDT-ningündəliyində
duranənmühümməsələlərdən
biriolmalıdır.Prezidentinbuya-
naşmasıbütündünyatürklüyünün
mənəvibirliyinəedilənçağırışvə
onlarınmaraqlarınınqurumtərə-
findəndaimqorunacağınaverilən
böyükbirümiddir.
Zirvəgörüşündəndərhalsonra

CənubiAzərbaycandavədigər
dövlətlərintərkibindəyaşayan
türkxalqlarıtərəfindənPreziden-
tinçıxışınaverilənreaksiyalarda
onugöstərirki,İlhamƏliyevin
onlarıntaleyiiləbağlıfikirləriol-
duqcayüksəkqiymətləndirilibvə
dünyatürkləridəİlhamƏliyevi
türkdünyasınınliderlərindənbiri

kimisevirvəonunapardığısiyasə-
təböyükinamvəümidbəsləyirlər.
Azərbaycanliderinintürk

dövlətləriarasındaəməkdaşlığın
genişləndirilməsizərurətihaqqında
söylədiyifikirlərbütüntürkdün-
yasınınmüasirdünyadüzəninəba-
xışındaüstünlüktəşkiledənbirlik
ideologiyasınaçağırışkimisəslənir.
Prezidentbuçağırışıözçıxışında
beləifadəetdi:“…Türkdünya-
sıböyükbirailədir.Bir-birimizin
millimaraqlarınınəzərəalaraq
bundansonradaqarşılıqlıdəstək
vəhəmrəylikgöstərməliyik.Siyasi,
iqtisadi,ticari,mədəni,nəqliyyat,
energetika,rəqəmsaltransformasi-
ya,kəndtəsərrüfatı,turizmsahələri
iləyanaşı,təhlükəsizlik,müdafiə,
müdafiəsənayesikimisahələrdədə
əməkdaşlığımızıfəallaşdırmalıyıq”.
PrezidentİlhamƏliyevinbirlik

çağırışınınbütüntürkdünyası
tərəfindənsəmimiyyətləvəböyük
ruhyüksəkliyiiləqarşılanması
təbiidirvəşübhəyoxdurki,yaxın
gələcəkdəbuistiqamətdəatılacaq
addımlarınuğurlarıtürkbirliyini
keyfiyyətcəyenivədahayüksək
mərhələyəucaldacaq.

“No yab rın 8-də qeyd et di yi miz şan lı Qa ra bağ 
Zə fə ri nin ikin ci il dö nü mün də əziz şə hid lə ri mi-
zə Al lah dan rəh mət, qa zi lə ri mi zə can sağ lı ğı 
ar zu la yı ram. İl ham qar da şı mı zın şəx sin də 
Azər bay can xal qı nı bir da ha təb rik edi rəm. 
Haq lı mü ba ri zə sin də ol du ğu ki mi, sülh ax ta rı-
şın da da Azər bay ca nın ya nın da yıq”.

Rə cəb Tay yib Ər do ğan
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2023-cüilindövlətbüdcəsində
dahaçoxdiqqətçəkəncəhətlərara-
sındaonunmüstəqillikilləritari-
xininənirihəcmlibüdcəsiolması,
ölkəninmüdafiəqabiliyyətiningüc-
ləndirilməsi,QarabağvəŞərqiZən-
gəzuriqtisadirayonlarınınbərpası-

nınsürətləndirilməsi,bubölgələrin
ölkəiqtisadiyyatınareinteqrasiyası,
BöyükQayıdışıntəminolunması
istiqamətindəişləringenişləndiril-
məsi,“AzərbaycanRespublikasının
2022-2026-cıillərdəsosial-iqtisadi
inkişafStrategiyası”nınreallaşması-

nınmaliyyətəminatınınmöhkəm-
ləndirilməsi,eləcədəsosialyönüm-
lüxərclərinartırılmasıkimivacib
məqamlarxüsusiyertutur.
2023-cüilindövlətbüdcəsinin

gəlirləri30milyard720,7milyon
manatnəzərdətutulub.Bu,2022-ci
ilinproqnozlarından1milyard522,9
milyonmanatvəya5,2faizçoxdur.
Dövlətbüdcəsigəlirlərinin16297
milyonmanatınınvəya53faizinin
neftsektorununpayınadüşəcəyi
ehtimaledilir.Qeyri-neftgəlirləri
14423,7milyonmanatməbləğin-
dəvəyabüdcəgəlirlərinin47faizi
qədərolmaqla2022-ciilindürüstləş-
dirilmişproqnozunanisbətən763,4
milyonmanatvəya5,6faizçox
proqnozlaşdırılıb.
Gələcəkdədavamlıxarakterala

bilsə,gələnilindövlətbüdcəsində
nəzərdətutulan,iqtisadiyyatımı-
zınperspektivləribaxımındançox
önəmlimeyillərdənbiridəbüdcəyə
vergixidmətixətiilədaxilolacaq
vəsaitinartması,DNF-dənisətrans-
fertlərinazalmasıdır.Beləki,gələn
ilinbüdcəsinədaxilolacaqvəsaitin
13402milyonmanatınındövlət
vergixidmətixətiilədaxilolacağı
proqnozlaşdırılırki,buda2022-ci
ilindürüstləşdirilmişproqnozuna
nisbətən1662milyonmanatvəya
14,2faizçoxdur.DNF-dəndöv-
lətbüdcəsinəplanlaşdırılan11280
milyonmanattransfertisə2022-ci
ilinyenidənbaxılmışgöstəricisiilə
müqayisədə237,5milyonmanatvə
ya2,1faizazdır.2023-cüilindövlət
büdcəsininxərclərinin33,3milyard
manatvəyaxud2022-ciilənisbətən
996milyonmanatvəya3,1faizçox
olacağıproqnozlaşdırılıb.
Gələnilindövlətbüdcəsixərc-

lərininstrukturundacarixərclər
22674,4milyonmanatvəya2022-ci
ilənisbətən2427,9milyonmanat
vəya12faizçox,əsaslıxərclərisə
9620,6milyonmanattəşkiledəcək-
dir.
2023-cüilüçündövlətbüdcəsi-

ninsosialyönümlüxərcləri15218,9
milyonmanatməbləğindəproqnoz-

laşdırılmışdırki,buda2022-ciillə
müqayisədə1289,2milyonmanat
vəya9,3faizçoxdur.Gələnilin
dövlətbüdcəsindəəməyinödənişi
xərclərinə8478,8milyonmanatvə
ya2022-ciilləmüqayisədə419,8mil-
yonmanatvəya5,2faizçoxvəsait
nəzərdətutulub.2023-cüilindövlət
büdcəsindəsosialmüdafiəvəsosial
təminatxərcləriüçün4415,9milyon
manatvəsaitproqnozlaşdırılmışdır
ki,buda2022-ciilləmüqayisədə
687,3milyonmanatvəya18,4faiz
çoxdur.Busahədəəsasməsələnin
ikitərəfivar:birincitərəfsosialyö-
nümlüxərclərinyetərincəartırıl-

ması,ikincitərəfisəhəminartan
sosialyönümlüvəsaitlərininfyasi-
yanınqarşılanmasınavəəhalinin
güzəranınınyaxşılaşdırılmasına
yönəldilməsidir.
Sonillərinfyasiyanınsürətlən-

dirilməsi,xüsusəndəidxalinfya-
siyasınınpayınınxeyliartmasıəha-
liningüzəranınamənfitəsiredir.
Hazırdaidxalinfyasiyasınıtam
aradanqaldırmaqmümkünsüzdür,
ammatemplərinisəngitməkolar.
Lakininhisarçılıqbunaimkanver-
mir.Bundantörəyənqiymətma-
nipulyasiyalarınınhərfaizinəgörə
əhali400milyonmanatdançoxzi-
yançəkir.Onagörədəsonvaxtlar
qlobaliqtisadiyyatdabaşlananqiy-
mətartımınınsəngiməsiprosesinin
Azərbaycandadabaşverməsinə
nailolmaqdanötrüməlumantiinf-
yasiyatədbirləriiləyanaşı,həm
dəinhisarçılığavəondantörəyən
qiymətmanipulyasiyalarınaqarşı
dahatəsirlitədbirlərgörülməsini
vacibhesabedirik.

İşğaldanazadolunmuşərazilə-
rəBöyükQayıdışıntəminedilməsi
üçünşəhərvəkəndlərinyenidən
qurulmasıvəbərpası,həminərazi-
lərdəelektrikenerjisi,təbiiqaz,su,
rabitə,yol,təhsil,səhiyyə,mədə-
niyyət,mənzil-kommunal,eləcədə
digərzəruriinfrastrukturlarınvə
mədənitarixiabidələrinbərpasıvə
yenidənqurulması,yaşayışevləri-
nintikintisivəsairməqsədiilə2023-
cüilindövlətbüdcəsindən3milyard
manatvəsaitnəzərdətutulmuşdur
ki,buda2022-ciilləmüqayisədə330
milyonmanatvəya12,4faizçoxdur.
Dövlətbüdcəsininkəsirinin2579

milyonmanatolacağı
ehtimaledilir.Qeydedək
ki,büdcəkəsiribirqədər
yüksəkgörünsədə,bu,
ÜDM-in2,4faizisəviyyə-
sindəolduğundaninfya-
siyatəzyiqiyaradabiləcək
səviyyədən0,6faizbənd
aşağıdır.Ancaqböyük
ehtimallabüdcəninkəsiri
proqnozlaşdırılan2579

milyonmanatdanxeyliazolacaq.
MaliyyəNazirliyininməlumatla-

rınagörə,2022-ciilin1iyultarixi-
nədəkAzərbaycanınümumidövlət
borcu16928,5milyonmanatvəya
ÜDM-in14,7faizini,xaricidövlət
borcu7882,3milyonABŞdolları
vəyaÜDM-in11,7faizini,daxi-
lidövlətborcuisə3528,5milyon
manatvəyaÜDM-in3faizinitəşkil
etmişdir.Azərbaycanın2023-cüil
üçündaxiliborclanmasınınyuxarı
həddi1milyard300milyonmanat,
xariciborclanmasınınyuxarıhəddi
750milyonmanat,dövlətzəma-
nətlərininməbləğininyuxarıhəddi
isə1milyardmanatməbləğində
müəyyənedilmişdir.Növbətiildə
xariciborclanmaüzrəlimitincariilə
nisbətən25faiz,daxiliborclanma
üzrəlimitinisə18,2faizartırılması
nəzərdətutulmuşdur.
2023-cüilindövlətbüdcəsiqarşı-

yaqoyulmuşhədəfərənailolunma-
sınınmaliyyəbazasıkimi,xüsusən
də“2022-2026-cıillərdəsosial-iqti-

Azər bay ca nın so sial
yö nüm lü 2023cü ilin 
döv lət  büd cə si əha li nin 
gü zə ra nı nın yax şı laş dı
rıl ma sı na yö nəl di lib.

Əli Məsimli
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,
sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədrmüavini

Büdcə iqtisadiyyatın 
güzgüsüdür 

Azərbaycanın 2023-cü il dövlət büdcəsi ümumi dax-
ili məhsulun artım tempinin 2,7 faiz olacağı, orta illik 
infl yasiyanın zəifl əyəcəyi və  6,9 faizə düşəcəyi, manatın 
məzənnəsinin 1 ABŞ dollarına qarşı 1,7 manat nisbətində 
sabit qalacağı, büdcənin gəlir və xərclərinin hesablanmasında 
neftin 1 barelinin qiymətinin 50 ABŞ dolları səviyyəsində 
proqnozlaşdırılması əsasında tərtib edilib.

Gələn ilin 
dövlət büdcəsi 
Azərbaycanın 
müstəqillik 
tarixinin ən 
irihəcmli büdcəsidir
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2023-cüilindövlətbüdcəsində
dahaçoxdiqqətçəkəncəhətlərara-
sındaonunmüstəqillikilləritari-
xininənirihəcmlibüdcəsiolması,
ölkəninmüdafiəqabiliyyətiningüc-
ləndirilməsi,QarabağvəŞərqiZən-
gəzuriqtisadirayonlarınınbərpası-

nınsürətləndirilməsi,bubölgələrin
ölkəiqtisadiyyatınareinteqrasiyası,
BöyükQayıdışıntəminolunması
istiqamətindəişləringenişləndiril-
məsi,“AzərbaycanRespublikasının
2022-2026-cıillərdəsosial-iqtisadi
inkişafStrategiyası”nınreallaşması-

nınmaliyyətəminatınınmöhkəm-
ləndirilməsi,eləcədəsosialyönüm-
lüxərclərinartırılmasıkimivacib
məqamlarxüsusiyertutur.
2023-cüilindövlətbüdcəsinin

gəlirləri30milyard720,7milyon
manatnəzərdətutulub.Bu,2022-ci
ilinproqnozlarından1milyard522,9
milyonmanatvəya5,2faizçoxdur.
Dövlətbüdcəsigəlirlərinin16297
milyonmanatınınvəya53faizinin
neftsektorununpayınadüşəcəyi
ehtimaledilir.Qeyri-neftgəlirləri
14423,7milyonmanatməbləğin-
dəvəyabüdcəgəlirlərinin47faizi
qədərolmaqla2022-ciilindürüstləş-
dirilmişproqnozunanisbətən763,4
milyonmanatvəya5,6faizçox
proqnozlaşdırılıb.
Gələcəkdədavamlıxarakterala

bilsə,gələnilindövlətbüdcəsində
nəzərdətutulan,iqtisadiyyatımı-
zınperspektivləribaxımındançox
önəmlimeyillərdənbiridəbüdcəyə
vergixidmətixətiilədaxilolacaq
vəsaitinartması,DNF-dənisətrans-
fertlərinazalmasıdır.Beləki,gələn
ilinbüdcəsinədaxilolacaqvəsaitin
13402milyonmanatınındövlət
vergixidmətixətiilədaxilolacağı
proqnozlaşdırılırki,buda2022-ci
ilindürüstləşdirilmişproqnozuna
nisbətən1662milyonmanatvəya
14,2faizçoxdur.DNF-dəndöv-
lətbüdcəsinəplanlaşdırılan11280
milyonmanattransfertisə2022-ci
ilinyenidənbaxılmışgöstəricisiilə
müqayisədə237,5milyonmanatvə
ya2,1faizazdır.2023-cüilindövlət
büdcəsininxərclərinin33,3milyard
manatvəyaxud2022-ciilənisbətən
996milyonmanatvəya3,1faizçox
olacağıproqnozlaşdırılıb.
Gələnilindövlətbüdcəsixərc-

lərininstrukturundacarixərclər
22674,4milyonmanatvəya2022-ci
ilənisbətən2427,9milyonmanat
vəya12faizçox,əsaslıxərclərisə
9620,6milyonmanattəşkiledəcək-
dir.
2023-cüilüçündövlətbüdcəsi-

ninsosialyönümlüxərcləri15218,9
milyonmanatməbləğindəproqnoz-

laşdırılmışdırki,buda2022-ciillə
müqayisədə1289,2milyonmanat
vəya9,3faizçoxdur.Gələnilin
dövlətbüdcəsindəəməyinödənişi
xərclərinə8478,8milyonmanatvə
ya2022-ciilləmüqayisədə419,8mil-
yonmanatvəya5,2faizçoxvəsait
nəzərdətutulub.2023-cüilindövlət
büdcəsindəsosialmüdafiəvəsosial
təminatxərcləriüçün4415,9milyon
manatvəsaitproqnozlaşdırılmışdır
ki,buda2022-ciilləmüqayisədə
687,3milyonmanatvəya18,4faiz
çoxdur.Busahədəəsasməsələnin
ikitərəfivar:birincitərəfsosialyö-
nümlüxərclərinyetərincəartırıl-

ması,ikincitərəfisəhəminartan
sosialyönümlüvəsaitlərininfyasi-
yanınqarşılanmasınavəəhalinin
güzəranınınyaxşılaşdırılmasına
yönəldilməsidir.
Sonillərinfyasiyanınsürətlən-

dirilməsi,xüsusəndəidxalinfya-
siyasınınpayınınxeyliartmasıəha-
liningüzəranınamənfitəsiredir.
Hazırdaidxalinfyasiyasınıtam
aradanqaldırmaqmümkünsüzdür,
ammatemplərinisəngitməkolar.
Lakininhisarçılıqbunaimkanver-
mir.Bundantörəyənqiymətma-
nipulyasiyalarınınhərfaizinəgörə
əhali400milyonmanatdançoxzi-
yançəkir.Onagörədəsonvaxtlar
qlobaliqtisadiyyatdabaşlananqiy-
mətartımınınsəngiməsiprosesinin
Azərbaycandadabaşverməsinə
nailolmaqdanötrüməlumantiinf-
yasiyatədbirləriiləyanaşı,həm
dəinhisarçılığavəondantörəyən
qiymətmanipulyasiyalarınaqarşı
dahatəsirlitədbirlərgörülməsini
vacibhesabedirik.

İşğaldanazadolunmuşərazilə-
rəBöyükQayıdışıntəminedilməsi
üçünşəhərvəkəndlərinyenidən
qurulmasıvəbərpası,həminərazi-
lərdəelektrikenerjisi,təbiiqaz,su,
rabitə,yol,təhsil,səhiyyə,mədə-
niyyət,mənzil-kommunal,eləcədə
digərzəruriinfrastrukturlarınvə
mədənitarixiabidələrinbərpasıvə
yenidənqurulması,yaşayışevləri-
nintikintisivəsairməqsədiilə2023-
cüilindövlətbüdcəsindən3milyard
manatvəsaitnəzərdətutulmuşdur
ki,buda2022-ciilləmüqayisədə330
milyonmanatvəya12,4faizçoxdur.
Dövlətbüdcəsininkəsirinin2579

milyonmanatolacağı
ehtimaledilir.Qeydedək
ki,büdcəkəsiribirqədər
yüksəkgörünsədə,bu,
ÜDM-in2,4faizisəviyyə-
sindəolduğundaninfya-
siyatəzyiqiyaradabiləcək
səviyyədən0,6faizbənd
aşağıdır.Ancaqböyük
ehtimallabüdcəninkəsiri
proqnozlaşdırılan2579

milyonmanatdanxeyliazolacaq.
MaliyyəNazirliyininməlumatla-

rınagörə,2022-ciilin1iyultarixi-
nədəkAzərbaycanınümumidövlət
borcu16928,5milyonmanatvəya
ÜDM-in14,7faizini,xaricidövlət
borcu7882,3milyonABŞdolları
vəyaÜDM-in11,7faizini,daxi-
lidövlətborcuisə3528,5milyon
manatvəyaÜDM-in3faizinitəşkil
etmişdir.Azərbaycanın2023-cüil
üçündaxiliborclanmasınınyuxarı
həddi1milyard300milyonmanat,
xariciborclanmasınınyuxarıhəddi
750milyonmanat,dövlətzəma-
nətlərininməbləğininyuxarıhəddi
isə1milyardmanatməbləğində
müəyyənedilmişdir.Növbətiildə
xariciborclanmaüzrəlimitincariilə
nisbətən25faiz,daxiliborclanma
üzrəlimitinisə18,2faizartırılması
nəzərdətutulmuşdur.
2023-cüilindövlətbüdcəsiqarşı-

yaqoyulmuşhədəfərənailolunma-
sınınmaliyyəbazasıkimi,xüsusən
də“2022-2026-cıillərdəsosial-iqti-

Azər bay ca nın so sial
yö nüm lü 2023cü ilin 
döv lət  büd cə si əha li nin 
gü zə ra nı nın yax şı laş dı
rıl ma sı na yö nəl di lib.

Əli Məsimli
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,
sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədrmüavini

Büdcə iqtisadiyyatın 
güzgüsüdür 

Azərbaycanın 2023-cü il dövlət büdcəsi ümumi dax-
ili məhsulun artım tempinin 2,7 faiz olacağı, orta illik 
infl yasiyanın zəifl əyəcəyi və  6,9 faizə düşəcəyi, manatın 
məzənnəsinin 1 ABŞ dollarına qarşı 1,7 manat nisbətində 
sabit qalacağı, büdcənin gəlir və xərclərinin hesablanmasında 
neftin 1 barelinin qiymətinin 50 ABŞ dolları səviyyəsində 
proqnozlaşdırılması əsasında tərtib edilib.

Gələn ilin 
dövlət büdcəsi 
Azərbaycanın 
müstəqillik 
tarixinin ən 
irihəcmli büdcəsidir
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sadiinkişafStrategiyası”nıngələn
ilinpayınadüşənməqamlarının
reallaşdırılmasına,işğaldanazad
edilmişərazilərinbərpasınavəölkə
iqtisadiyyatınareinteqrasiyasına
böyüktəkanverəcəkdirki,budaöz
növbəsindəiqtisadiyyatınbirçox
sektorlarınıninkişafıüçünyeniim-
kanlaryaradacaqdır.
Bununlabeləbüdcəiləbağlıbir

sıraməsələlərintəhlilinindərinləşdi-
rilməsinivəəldəolununnəticələrin
növbətiillərinbüdcəsininforma-
laşmasıvəicrasıprosesindənəzərə
alınmasınızərurihesabedirik:

Bi rin ci si,İqtisadiyyatNazirliyi
Azərbaycanınortamüddətlidövr
üzrəiqtisadiinkişafproqnozlarını
baza(hədəf),optimistvəpessimist
olmaqlaüçssenaridəhazırlayıb.
Ssenarilərüzrəhesablamalardaxam
neftinqiymətibaza(hədəf)ssenari-
sində50dollar,optimistssenaridə
60dollar,pessimistssenaridəisə40
dollargötürülüb.Buəsasda2023-cü
ildəÜDM-inartımtempininbaza
(hədəf)ssenaridə2,7faiz,optimist
ssenaridə3,3faiz,pessimistssenari-
dəisə1,3faiztəşkiledəcəyinəzərdə
tutulub.İqtisadiinkişafproqnozla-
rınınçoxvariantlıssenarilərüzrəha-
zırlanmasınıçoxmüsbəthalhesab
edirik.Bu,həmdəAzərbaycanın
inkişafperspektivləribarədədaha
dərindənfikirləşməkvəaktuallıq

kəsbedənməqamlaradairmülahizə
yürütməküçünəsasyaradır.Belə
ki,AzərbaycandaÜDM2021-ciildə
5,6faiz,2022-ciilin10ayında5,2
faizartıb.2023-cüildəisəÜDM-in
artımtempibazassenarisiüzrə2,7
faiz,optimistvariantdaisə3,3faiz
proqnozlaşdırılır.Deməli,həmin
ssenarilərçərçivəsindəkitemplərlə
bizyenəsürətliiqtisadiartımtra-
yektoriyasınızəifətmişoluruq.Belə
ssenariçərçivəsindəortaperspektiv-
dəadambaşınaÜDM-inartımıda
minimumaenəcək.Buhaldasosial
məsələlərinhəllininəsasmaliyyə
mənbəyiiqtisadiartımyox,Dövlət
NeftFondununvəsaitininyenidən
artırılmasıolacaq.Onagörədəis-
lahatlarıgenişləndirməkləmövcud
imkanlardansəmərəliistifadəedib
sürətliartımtempləritrayektoriya-
sındaqalmaqlazımdır.Ölkədəisla-
hatlarkontekstindərəqabətintəmin
edilməsiningüvənlivəişləkhüquqi
bazasının,sağlamrəqabətmühi-
tininyaradılmasını,ocümlədən
2023-cüildəRəqabətMəcəlləsinin
qəbulolunmasınızərurihesabedi-
rik.Çünkisosial-iqtisaditərəqqinin
alternativsizgeneratorusayılanrə-
qabətolmayanyerdətamdayanıqlı
vəartaniqtisadiyyatmövcuddeyil.
İslahatlarıngenişləndirilməsivə
dərinləşdirilməsiistiqamətlərində
kompleksvəsistemlitədbirlərhəya-

takeçirməkləölkədəiqtisadiartım
templərinindünyadakıortastatistik
göstəriciləriüstələməsivəbüdcə
gəlirlərinindavamlıolaraqartırıl-
masıhesabınahəmiqtisadiinkişafın
maliyyətəminatını,həmdəəhalinin
güzəranınınyaxşılaşdırılmasının
əsaslarınıdahaetibarlışəkildətəmin
edəbilərik.

İkin ci si,büdcəgəlirlərindəneft
amilininvəDövlətNeftFondundan
transfertlərinpayıazalmağameyil-
lənsədə,hələyenədəməqbulhesab
ediləbiləcəkhəddənyüksəkdir.
Sonillərbirqədərazalmamüşahidə
olunsada,gələnilbüdcəgəlirlərinin
yenədəyarıdançoxuneftamilihe-
sabınaformalaşır,onunda37faizi
DövlətNeftFondundantransfertlə-
rinpayınadüşür.
Özündənəvvəlkiillərdəoldu-

ğukimi,gələnilinbüdcəsindədə
qeyri-neftgəlirləricarixərclərdən
xeyliazolacaqdır.Beləki,2023-cü
ilindövlətbüdcəsininqeyri-neft
gəlirləri14423,7milyonmanatməb-
ləğindəolmaqlacarixərclərincəmi
63,6faiziniqarşılayır.Azərbaycan
iqtisadiyyatındaneftamilininyeri
vərolukifayətqədərböyükoldu-
ğundan,buamilinaparıcırolunu
qısamüddətdətamaradanqaldır-
maqmümkünolmasada,məqbul
hesabolunabiləcəkhəddəqədər
azaltmaqmümkündür.Bunabir
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tərəfdənbüdcəgəlirlərindəDövlət
NeftFondundantransfertlərinpa-
yınınazaldılmasınadavamlıxarak-
terverilməsiistiqamətindədaha
təsirlitədbirlərgörülməsi,digər
tərəfdənisəqeyri-neftsektorunun
dahasürətliinkişafı,kölgəiqtisadiy-
yatınındaraldılması,korrupsiyaya
qarşımübarizəningücləndirilməsi
vədigərbukimitədbirlərinkomp-
leks,sistemlişəkildətətbiqivəbu
əsasdaqeyri-neftsahələrindəvergi
yığımlarınınəhəmiyyətlidərəcə-
dəartırılmasıhesabınanailolmaq
mümkündür.

Üçün cü sü,“Azərbaycan2030:
sosial-iqtisadiinkişafadairMilli
Prioritetlər”sırasındabirinciyer
alan“dayanıqlıartanrəqabətqabi-
liyyətliiqtisadiyyat”formalaşdır-
maqdanötrüneftamilininaparıcı
rolunaəsaslananiqtisadiinkişaf
modelindəninsanamilininpriori-
tettəşkiletdiyiinnovasiyalıinkişaf
modelinəkeçidinsürətləndirilmə-
sinəyönəlikislahatlarındərinləşdi-
rilməsi,xüsusəndəstrukturisla-
hatları,institusionaldəyişikliklər,
iqtisadiyyatınşaxələndirilməsivə
genişləndirilməsi,modernləşmə
vəinnovativtəşəbbüslərəgeniş
meydanverilməsisahəsindəəsas-

lıtədbirlərinoptimalmüddətdə
reallaşdırılmasıtəminedilməlidir.
Bukontekstdəidarəetməninfəlsə-
fəsinintəklifolunanyenimodelin
tələblərinəuyğunlaşdırılması,onun
təşkilatistrukturununəsaslısurətdə
təkmilləşdirilməsi,regionalidarəet-
məninvədövlətmüəssisələrinin
idarəolunmasındasəmərəliliyintə-
minedilməsi,ayrılansubsidiyaların
nəticəlivəefektivistifadəsiməqsə-
diiləmaliyyənindahadərindənvə
obyektivəsaslandırılması,məbləğin
hesablanmaüsullarıvədigərməsə-
lələritənzimləyənkonkretmexaniz-
minformalaşdırılması,israfçılığın
aradanqaldırılması,eləcədəpublik
hüquqişəxslərüzrədövlətbüdcəsi
vəsaitihesabınamaliyyələşdirmə
mexanizminintəkmilləşdirilməsi,
dövlətsifarişlərisahəsindəmövcud
çatışmazlıqların,sui-istifadəhalla-
rınınaradanqaldırılmasıistiqamət-
lərindərealnəticəverəbilənkomp-
lekstədbirlərhəyatakeçirilməlidir.

Dör dün cü sü,sonillərqeyri-neft
sektorununinkişafıistiqamətində
çoxişgörülüb,busektordaartım
templərixeyliyüksəlibvəbüdcə-
yədaxilolmalarartıb.Bununlabelə
həminsahələridahagenişmiqyasda
rəqabətədavamlıvəziyyətəgətirib

çatdırmaqvəyerlitələbatınödənil-
məsindəpayınıəhəmiyyətlidərəcə-
dəartırmaqdanötrügörülməsivacib
olanişlərhələdəçoxdur.Qeyri-neft
sektorundatəşviqmexanizmləri-
nintəkmilləşdirilməsi,sahibkarlığın
dahaəhatəlidəstəklənməsi,ucuz
kreditlərəəlçatanlığıntəminedilmə-
si,beynəlxalqtəcrübəyəəsaslana-
raqdövlət-sahibkarəməkdaşlığının
gücləndirilməsivədigərbukimi
istiqamətlərdəsistemlivədavamlı
işlərinhəyatakeçirilməsiçoxvacib-
dir.Ümumidaxiliyığımınyüksək
səviyyədəsaxlanılmasınıniqtisadi
artımınsürətləndirilməsininəsas
amillərindənbirinəçevrilməsinin
təminedilməsini,sərmayəqoyuluş-
larının2022-ciilin10ayınınnəticə-
lərinəgörəÜDM-in11faizdənaşağı
düşmüşsəviyyədənbusahəüzrə
iqtisaditəhlükəsizliyitəminedən
səviyyəyə-25faizdənyuxarıqaldı-
rılmasınanailolunmasını,həmdə
ondanistifadəninsəmərəliliyinin
əsaslısurətdəyaxşılaşdırılmasıisti-
qamətindətəsirlitədbirləringörül-
məsinivacibhesabedirik.Büdcənin
regionalinkişafproqramlarıiləəla-
qəsinigücləndirmək,regionlarasər-
mayənincəlbedilməsimexanizmini
təkmilləşdirmək,maliyyəmiqyasları-
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nıgenişləndirmək,ondanistifadənin
səmərəliliyiniartırmaqzəruridir.Hər
iliqtisadiyyatayönəldilən15-16mil-
yardmanatlıqsərmayənincəmi10
faizini,yəniheçolmasa1,5milyard
manatınıəlverişlişərtlərlə,şəfafıq
vəhesabatlılıqşəraitindəregionlar-
darəqabətədavamlı,perspektivliiş
yerlərininaçılmasınaistiqamətlən-
dirməklazımdir.“Təmizsərmayə-
təmiznəticə”baxımındanyerlərdə
işsizliyinazaldılmasıvəməşğul-
luğundairəsiningenişləndirilməsi
istiqamətindəindiyəcəngörünməmiş
müsbətnəticələrəldəetməkolar.

Be şin ci si,Azərbaycandabank
kreditlərininfaizdərəcələriçoxyük-
səkdirvəxüsusəndərealsektorda
sahibkarlıqüçünəlverişsizdir.İqti-

sadiyyatınrealsektoruiləəlaqəsinin
optimallaşdırılması,iqtisadiartıma
təsiringücləndirilməsi,əhalinin
tələbatınınxeylihissəsininyerliis-
tehsalhesabınaödənilməsi,qeyri-
neftixracınınəhəmiyyətlidərəcədə
artmasındakreditlərinciddiamilə
çevrilməsiistiqamətindəpostpan-
demiyavəpostmüharibədövrünün
çağırışlarınauyğuntəsirlitədbirlər
görülməkdədir.Beləki,20milyard
manataçatmaqdaolankreditlərin
ilkinolaraqheçolmasa5faizinin,
yənicəmi1milyardmanatınınəlve-
rişlişərtlərləqeyri-neftsektorunda
perspektivlilayihələrin,xüsusən
regionlardarəqabətqabiliyyətliiş

yerlərininreallaşdırılmasınayönəl-
dilməsiçoxvacibdir.Məsələn,Azər-
baycandabirsıraqeyri-neftsənayesi
sahələrində,ocümlədənkəndtəsər-
rüfatındaemalsənayesininyetərincə
potensialamalikolmasınabaxmaya-
raq,sərmayəqoyuluşununcəmi1,3
faizi,kreditlərindəçoxazbirhissəsi
emalsahələrinəyönəldilir.Halbuki
buqəbildənolansahələrdədövlətin
sistemlitəşviqmexanizmləri,sa-
hibkarlığındəstəklənməsi,əlverişli
investisiyamühitininformalaşdırıl-
ması,normalfəaliyyətgöstərəbilən
istehsalsahəsiquran,yeniişyerləri
açansahibkarlaraaşağıfaizliəlçatan
kreditlərinverilməsi,vergivədigər
istiqamətlərdəişləkmexanizmli
güzəştlərtətbiqetməkhesabınaorta

perspektivdəyüksəksəviyyədəin-
kişafanailolunmasımümkündür.

Al tın cı sı,Azərbaycan44gün-
lükVətənmüharibəsindən,sadəcə,
qalibdövlətkimiyox,həmdədaha
böyükhədəfərəçatmağaqadir
güclübirölkəkimiçıxıb.Onagörə
dəpostmüharibəmərhələsindədə
ölkəmizhərbisahədəolduğukimi,
bütünistiqamətlərdə-iqtisadiyyat-
da,təhsildə,elmdə,səhiyyədəvə
digərsahələrdədərəqabətqabi-
liyyətliolmalıdır.Bukontekstdə
büdcəxərclərininstrukturunuyeni
mərhələninməntiqvəcağırışlarına
uyğunsurətdətədricəndəyişdirərək
optimallaşdırmaq,cariməsələlərlə

yanaşı,gələcəyədəsərmayəqoyu-
luşunuartırmaqlazımdır.Buzaman
insankapitalınınrəqabətqabiliyyəti-
ninartırılmasıprioritettəşkiletməli-
dirki,buməsələdədəelmvətəhsil
əvəzolunmazrolamalikdir.2023-cü
ilindövlətbüdcəsindətəhsilxərclə-
ri537milyonmanatvəya14faizə
yaxınartırılaraq4,4milyardmanata
çatdırılır.Bu,ÜDM-in4,2faizi,büd-
cəxərclərininisə13faizisəviyyəsin-
dədir.SonillərElmvəTəhsilNa-
zirliyinəayrılanvəsaitin80faizinə
qədəriəməyinödənilməsixərclərinə
sərfolunur.Bununlabelətəhsiliş-
çilərininbirhissəsindəəməkhaq-
qıyüksəkolsada,çoxununmaaşı
ortaəməkhaqqındanaşağıdır.Belə
şəraitdətəhsilinmaddi-texnikiba-

zasınımüasirtələblərsəviyyəsinə
çatdırmaqolmaz.Təklifedirikki,
Prezidentin24oktyabr2013-cüil
tarixlixüsusisərəncamıilətəsdiq
edilmiş“AzərbaycanRespublika-
sındatəhsilininkişafıüzrəDövlət
Strategiyası”2023-2030-cuillərüzrə
yenidənişlənilsinvəsistemlişəkil-
dəhəyatakeçirilsin.Ortamüddətli
proqnozlaşdırmadatəhsilinmaliy-
yələşdirilməsixərclərininÜDM-ə
nisbətimərhələlərləartırılsınvə
təhsiləadekvathəcmdəmaliyyə
resurslarınıncəlbedilməsi,təhsi-
linmaliyyələşdirilməsixərclərinin
ÜDM-ənisbətigələnilgözlənilən
4faizdən6faizəçatdırılsın,nəticə-

yönümlübüdcəplanlaşdırılmasıvə
müxtəlifmənbəlimaliyyələşdirmə
mexanizmləriyaradılsın.Buzaman
həmtəhsilinmaddi-texnikibazasını
müasirtələblərsəviyyəsinəyüksəlt-
mək,həmdətəhsilişçilərininəmək
haqqlarınıortaəməkhaqqısəviyyə-
sinəqaldırmaqolar.

Yed din ci si,yaşadığımızyeni
mərhələninçağırışlarınadolğun
cavabverməkdənötrüdigərşərt-
lərləyanaşı,elmvəyüksəktexno-
logiyalarsahəsidəAzərbaycanın
sosial-iqtisadiinkişafınınaparıcı
amillərindənbirinəçevrilməlidir.
Lakindövlətinbusahəyəqoyduğu
sərmayələrçərçivəsindəelmhələdə
bununöhdəsindəngələbilmir.Yaşa-
dığımızyeniinkişafmərhələsinin
çağırışlarıelməmünasibətinəsaslı
surətdədəyişdirilməsiniobyektiv
tələbataçevirib.Elminmaliyyələş-
məsivəinkişafıiləölkənininkişaf
səviyyəsiarasındaqarşılıqlıbir
asılılıqəlaqəsivar.İnkişafetmiş
ölkələrdəelmitədqiqatlaraçəkilən
xərclərinadambaşınadüşənməb-
ləği700dollardançoxtəşkiledir.
BurəqəmABŞ,Yaponiyavəİsraildə
1100,Rusiyada86,Azərbaycandaisə
20dollartəşkiledir.Adambaşına20
dollarmaliyyətəminatıiləalimdən
yüksəknəticələrgözləməkillüziya-
danbaşqabirşeydeyil.Azərbay-
candaelminəsasproblemialimdən

dahaçoxonunidarəolunması
sistemindəvənəticəliliyəxidmət
edənçoxmənbəlivəefektlimaliy-
yəmexanizmininolmamasındadır.
ƏgərelməayrılanvəsaitÜDM-in
2faizindənaşağıdırsa,bu,həmin
ölkəniniqtisaditəhlükəsizliyinə
böyükbirtəhdiddir.Sosial-iqtisadi
sahədənəzərəçarpannəticələrəldə
edənölkələrinəksəriyyətindəelmə
ayrılanvəsaitÜDM-in2faizinəya-
xınvəyaondanyüksəkdir.Bizdə
isəelməayrılanvəsaitümumidaxili
məhsulun0,2faizidir,yənitəhlükəli
həddən10dəfəaşağıdır.
Azərbaycandaelməayrılanvə-

saitin90faizəqədəribüdcəvəsaiti-
dir.Buikigöstəriciəyanişəkildə
göstərirki,elmsahəsindəməq-
sədyönlüislahatlaraparılmalıvə
xüsusənonunperspektivlisahələr
vəməsələlərüzrəmaliyyətəmi-
natıgücləndirilməlidir.İslahatlar
şəraitindəmüxtəlifmənbəliişlək
maliyyələşdirməmexanizmləri
yaradılmalıvəelməayrılanvə-
saitinmərhələlərləÜDM-in2faizinə
yüksəldilməsiistiqamətindətəsirli
tədbirlərgörülməlidir.
MilliMəclisdədövlətbüdcəsinin

müzakirələrizamanıəsasməsuliy-
yətMaliyyəNazirliyininüzərinə
düşür.Bunutəbiiqəbuletmək-
ləyanaşı,həmdəhesabedirikki,
büdcəninformalaşmasıvəicrası

məsələsindəyükünbirhissəsinə
dəbütövlükdəhökumətstruk-
turları,xüsusəndəonuniqtisadi
blokunəzarətetməlidir.Bu,həmin
blokdaxilindəkoordinasiyaişinin
gücləndirilməsinivəonlarınMilli
Məclisləəlaqələrininyaşamağabaş-
ladığımızyenimərhələnintələbləri
səviyyəsindədahasəmərəlişəkildə
qurulmasınızəruriedir.
Eynizamanda,MilliMəclisin

büdcəyənəzarətiningücləndirilmə-
sidəyaşadığımızyenimərhələnin
çağırışlarındanqaynaqlanançox
vacibməsələlərdənbiridir.Onagörə
dədövlətmaliyyəsinəmünasibət-
dəşəfafığın,hesabatlılığın,ictimai
nəzarətingücləndirilməsiiləyana-
şı,MilliMəclisinbüdcəyənəzarəti
sahəsindədədahaişləkvəefektiv
mexanizmlərinhəyatakeçirilməsini
vacibhesabedirik.
Təklifolunanyeniiqtisadimo-

deləuyğunislahatlarıngenişlən-
dirilməsivədərinləşdirilməsimilli
iqtisadiyyatınrəqabətqabiliyyətinin
nəzərəçarpandərəcədəartmasına,
iqtisadiartımtemplərininsürətlən-
məsinə,insankapitalınınvəqeyri-
neftsahələrinindavamlıinkişafına,
büdcəgəlirlərininpotensialımıza
layiqsəviyyəyədoğruhərəkətinin
sürətlənməsinəvəəhaliningüzəra-
nınınyaxşılaşmasınaböyüktöhfələr
verəbilər.

2021-2023-cü illər üzrə büdcədənkənar daxilolma mənbələri barədə məlumat, min manatla

Dövlət büdcəsinin cari xərcləri və qeyri-neft/qaz gəlirləri barədə məlumat, mln. manatla

Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir

Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir
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nıgenişləndirmək,ondanistifadənin
səmərəliliyiniartırmaqzəruridir.Hər
iliqtisadiyyatayönəldilən15-16mil-
yardmanatlıqsərmayənincəmi10
faizini,yəniheçolmasa1,5milyard
manatınıəlverişlişərtlərlə,şəfafıq
vəhesabatlılıqşəraitindəregionlar-
darəqabətədavamlı,perspektivliiş
yerlərininaçılmasınaistiqamətlən-
dirməklazımdir.“Təmizsərmayə-
təmiznəticə”baxımındanyerlərdə
işsizliyinazaldılmasıvəməşğul-
luğundairəsiningenişləndirilməsi
istiqamətindəindiyəcəngörünməmiş
müsbətnəticələrəldəetməkolar.

Be şin ci si,Azərbaycandabank
kreditlərininfaizdərəcələriçoxyük-
səkdirvəxüsusəndərealsektorda
sahibkarlıqüçünəlverişsizdir.İqti-

sadiyyatınrealsektoruiləəlaqəsinin
optimallaşdırılması,iqtisadiartıma
təsiringücləndirilməsi,əhalinin
tələbatınınxeylihissəsininyerliis-
tehsalhesabınaödənilməsi,qeyri-
neftixracınınəhəmiyyətlidərəcədə
artmasındakreditlərinciddiamilə
çevrilməsiistiqamətindəpostpan-
demiyavəpostmüharibədövrünün
çağırışlarınauyğuntəsirlitədbirlər
görülməkdədir.Beləki,20milyard
manataçatmaqdaolankreditlərin
ilkinolaraqheçolmasa5faizinin,
yənicəmi1milyardmanatınınəlve-
rişlişərtlərləqeyri-neftsektorunda
perspektivlilayihələrin,xüsusən
regionlardarəqabətqabiliyyətliiş

yerlərininreallaşdırılmasınayönəl-
dilməsiçoxvacibdir.Məsələn,Azər-
baycandabirsıraqeyri-neftsənayesi
sahələrində,ocümlədənkəndtəsər-
rüfatındaemalsənayesininyetərincə
potensialamalikolmasınabaxmaya-
raq,sərmayəqoyuluşununcəmi1,3
faizi,kreditlərindəçoxazbirhissəsi
emalsahələrinəyönəldilir.Halbuki
buqəbildənolansahələrdədövlətin
sistemlitəşviqmexanizmləri,sa-
hibkarlığındəstəklənməsi,əlverişli
investisiyamühitininformalaşdırıl-
ması,normalfəaliyyətgöstərəbilən
istehsalsahəsiquran,yeniişyerləri
açansahibkarlaraaşağıfaizliəlçatan
kreditlərinverilməsi,vergivədigər
istiqamətlərdəişləkmexanizmli
güzəştlərtətbiqetməkhesabınaorta

perspektivdəyüksəksəviyyədəin-
kişafanailolunmasımümkündür.

Al tın cı sı,Azərbaycan44gün-
lükVətənmüharibəsindən,sadəcə,
qalibdövlətkimiyox,həmdədaha
böyükhədəfərəçatmağaqadir
güclübirölkəkimiçıxıb.Onagörə
dəpostmüharibəmərhələsindədə
ölkəmizhərbisahədəolduğukimi,
bütünistiqamətlərdə-iqtisadiyyat-
da,təhsildə,elmdə,səhiyyədəvə
digərsahələrdədərəqabətqabi-
liyyətliolmalıdır.Bukontekstdə
büdcəxərclərininstrukturunuyeni
mərhələninməntiqvəcağırışlarına
uyğunsurətdətədricəndəyişdirərək
optimallaşdırmaq,cariməsələlərlə

yanaşı,gələcəyədəsərmayəqoyu-
luşunuartırmaqlazımdır.Buzaman
insankapitalınınrəqabətqabiliyyəti-
ninartırılmasıprioritettəşkiletməli-
dirki,buməsələdədəelmvətəhsil
əvəzolunmazrolamalikdir.2023-cü
ilindövlətbüdcəsindətəhsilxərclə-
ri537milyonmanatvəya14faizə
yaxınartırılaraq4,4milyardmanata
çatdırılır.Bu,ÜDM-in4,2faizi,büd-
cəxərclərininisə13faizisəviyyəsin-
dədir.SonillərElmvəTəhsilNa-
zirliyinəayrılanvəsaitin80faizinə
qədəriəməyinödənilməsixərclərinə
sərfolunur.Bununlabelətəhsiliş-
çilərininbirhissəsindəəməkhaq-
qıyüksəkolsada,çoxununmaaşı
ortaəməkhaqqındanaşağıdır.Belə
şəraitdətəhsilinmaddi-texnikiba-

zasınımüasirtələblərsəviyyəsinə
çatdırmaqolmaz.Təklifedirikki,
Prezidentin24oktyabr2013-cüil
tarixlixüsusisərəncamıilətəsdiq
edilmiş“AzərbaycanRespublika-
sındatəhsilininkişafıüzrəDövlət
Strategiyası”2023-2030-cuillərüzrə
yenidənişlənilsinvəsistemlişəkil-
dəhəyatakeçirilsin.Ortamüddətli
proqnozlaşdırmadatəhsilinmaliy-
yələşdirilməsixərclərininÜDM-ə
nisbətimərhələlərləartırılsınvə
təhsiləadekvathəcmdəmaliyyə
resurslarınıncəlbedilməsi,təhsi-
linmaliyyələşdirilməsixərclərinin
ÜDM-ənisbətigələnilgözlənilən
4faizdən6faizəçatdırılsın,nəticə-

yönümlübüdcəplanlaşdırılmasıvə
müxtəlifmənbəlimaliyyələşdirmə
mexanizmləriyaradılsın.Buzaman
həmtəhsilinmaddi-texnikibazasını
müasirtələblərsəviyyəsinəyüksəlt-
mək,həmdətəhsilişçilərininəmək
haqqlarınıortaəməkhaqqısəviyyə-
sinəqaldırmaqolar.

Yed din ci si,yaşadığımızyeni
mərhələninçağırışlarınadolğun
cavabverməkdənötrüdigərşərt-
lərləyanaşı,elmvəyüksəktexno-
logiyalarsahəsidəAzərbaycanın
sosial-iqtisadiinkişafınınaparıcı
amillərindənbirinəçevrilməlidir.
Lakindövlətinbusahəyəqoyduğu
sərmayələrçərçivəsindəelmhələdə
bununöhdəsindəngələbilmir.Yaşa-
dığımızyeniinkişafmərhələsinin
çağırışlarıelməmünasibətinəsaslı
surətdədəyişdirilməsiniobyektiv
tələbataçevirib.Elminmaliyyələş-
məsivəinkişafıiləölkənininkişaf
səviyyəsiarasındaqarşılıqlıbir
asılılıqəlaqəsivar.İnkişafetmiş
ölkələrdəelmitədqiqatlaraçəkilən
xərclərinadambaşınadüşənməb-
ləği700dollardançoxtəşkiledir.
BurəqəmABŞ,Yaponiyavəİsraildə
1100,Rusiyada86,Azərbaycandaisə
20dollartəşkiledir.Adambaşına20
dollarmaliyyətəminatıiləalimdən
yüksəknəticələrgözləməkillüziya-
danbaşqabirşeydeyil.Azərbay-
candaelminəsasproblemialimdən

dahaçoxonunidarəolunması
sistemindəvənəticəliliyəxidmət
edənçoxmənbəlivəefektlimaliy-
yəmexanizmininolmamasındadır.
ƏgərelməayrılanvəsaitÜDM-in
2faizindənaşağıdırsa,bu,həmin
ölkəniniqtisaditəhlükəsizliyinə
böyükbirtəhdiddir.Sosial-iqtisadi
sahədənəzərəçarpannəticələrəldə
edənölkələrinəksəriyyətindəelmə
ayrılanvəsaitÜDM-in2faizinəya-
xınvəyaondanyüksəkdir.Bizdə
isəelməayrılanvəsaitümumidaxili
məhsulun0,2faizidir,yənitəhlükəli
həddən10dəfəaşağıdır.
Azərbaycandaelməayrılanvə-

saitin90faizəqədəribüdcəvəsaiti-
dir.Buikigöstəriciəyanişəkildə
göstərirki,elmsahəsindəməq-
sədyönlüislahatlaraparılmalıvə
xüsusənonunperspektivlisahələr
vəməsələlərüzrəmaliyyətəmi-
natıgücləndirilməlidir.İslahatlar
şəraitindəmüxtəlifmənbəliişlək
maliyyələşdirməmexanizmləri
yaradılmalıvəelməayrılanvə-
saitinmərhələlərləÜDM-in2faizinə
yüksəldilməsiistiqamətindətəsirli
tədbirlərgörülməlidir.
MilliMəclisdədövlətbüdcəsinin

müzakirələrizamanıəsasməsuliy-
yətMaliyyəNazirliyininüzərinə
düşür.Bunutəbiiqəbuletmək-
ləyanaşı,həmdəhesabedirikki,
büdcəninformalaşmasıvəicrası

məsələsindəyükünbirhissəsinə
dəbütövlükdəhökumətstruk-
turları,xüsusəndəonuniqtisadi
blokunəzarətetməlidir.Bu,həmin
blokdaxilindəkoordinasiyaişinin
gücləndirilməsinivəonlarınMilli
Məclisləəlaqələrininyaşamağabaş-
ladığımızyenimərhələnintələbləri
səviyyəsindədahasəmərəlişəkildə
qurulmasınızəruriedir.
Eynizamanda,MilliMəclisin

büdcəyənəzarətiningücləndirilmə-
sidəyaşadığımızyenimərhələnin
çağırışlarındanqaynaqlanançox
vacibməsələlərdənbiridir.Onagörə
dədövlətmaliyyəsinəmünasibət-
dəşəfafığın,hesabatlılığın,ictimai
nəzarətingücləndirilməsiiləyana-
şı,MilliMəclisinbüdcəyənəzarəti
sahəsindədədahaişləkvəefektiv
mexanizmlərinhəyatakeçirilməsini
vacibhesabedirik.
Təklifolunanyeniiqtisadimo-

deləuyğunislahatlarıngenişlən-
dirilməsivədərinləşdirilməsimilli
iqtisadiyyatınrəqabətqabiliyyətinin
nəzərəçarpandərəcədəartmasına,
iqtisadiartımtemplərininsürətlən-
məsinə,insankapitalınınvəqeyri-
neftsahələrinindavamlıinkişafına,
büdcəgəlirlərininpotensialımıza
layiqsəviyyəyədoğruhərəkətinin
sürətlənməsinəvəəhaliningüzəra-
nınınyaxşılaşmasınaböyüktöhfələr
verəbilər.

2021-2023-cü illər üzrə büdcədənkənar daxilolma mənbələri barədə məlumat, min manatla

Dövlət büdcəsinin cari xərcləri və qeyri-neft/qaz gəlirləri barədə məlumat, mln. manatla

Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir

Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir
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- Bu gün Azər bay can bey nəl-
xalq aləm də bir çox tə şəb-
büs lər lə çı xış edən öl kə lər 
sı ra sın da dır. Bu ba xım dan 
CO VID-19 pan de mi ya sı döv-
rün də öl kə mi zin Ümum dün-
ya Sə hiy yə Təş ki la tı ilə sıx 
əmək daş lı ğı nı qeyd et mək 
ye ri nə dü şər di. Öl kə nin sə-
hiy yə sa hə sin də si ya sə ti ni 
hə ya ta ke çi rən qu rum ki mi 
bey nəl xalq əmək daş lıq da 
priori tet ola raq nə lə ri qeyd 
edər di niz?

-AzərbaycanRespublikasın-
dasosial-iqtisadiinkişafıntəmin
edilməsiməqsədiiləhəyatakeçiri-
lənislahatlar,dövlətproqramları
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatının
(ÜST)prioritetistiqamətlərivə
BirləşmişMillətlərTəşkilatının
(BMT)DayanıqlıİnkişafMəqsəd-
ləriiləüst-üstədüşür.COVID-
19pandemiyasıdövründəölkə
vətəndaşlarınınsağlamlığının
qorunmasınıhökumətinbirnöm-
rəlivəzifəsielanedənmöhtərəm
cənabPrezidentİlhamƏliyevin

beynəlxalqaləmdəkişəxsinü-
fuzuvəgenişəlaqələrisayəsin-
dəmövcudvaksinlərəəhalinin
əlçatanlığıtəminedilmişvəbu
sahədəkibeynəlxalqəməkdaşlıq
gücləndirilmişdir.Beləki,Azər-
baycanpandemiyailəmübarizədə
qlobalhəmrəyliyintərəfdarıolan,
“COVAX”beynəlxalqtəşəbbüsünə
qoşulanilkölkələrdənoldu,infek-
siyanınqarşısınınalınmasıüçün
onlarladövlətəhumanitaryardım
göstərdi,ÜST-ə10milyonABŞ
dollarıhəcmindəkönüllümaliyyə
yardımıetdi.
Azərbaycanındövlətbaşçısının

təşəbbüsüilə2020-ciildekabrın
3-4-dəBMTBaşAssambleyasının
dövlətvəhökumətbaşçılarısəviy-
yəsindəkoronaviruslamübarizəyə
həsredilmişxüsusisessiyasıkeçi-
rildi.Bununnəticəsiolaraq,ölkə
rəhbərinintəklifiiləQoşulmama
HərəkatıadındanBMT-ninİnsan
HüquqlarıŞurasındabütünölkələ-
rinpeyvəndlərəbərabərvəuniver-
salçıxışınıntəminedilməsinədair
qətnaməirəlisürüldüvəhəmin
qətnamə2021-ciilinmartayında
yekdillikləqəbuledildi.
AzərbaycanŞərqTərəfdaşlığı

TəşəbbüsüçərçivəsindəÜSTtərə-
findənaparılan“Sağlamlıqüçün
həmrəyliktəşəbbüsü”və“Vak-
sinasiyayadəstək”layihələrinə
tərəfdaşlıqetmişdir.

CariiliniyunayındaNizami
GəncəviBeynəlxalqMərkəzinin
təşkilatçılığıiləkeçirilmişQlo-
balBakıForumundaiştiraküçün
ÜST-ünBaşdirektoruTedrosAd-
hanomQebreyesusAzərbaycana
səfəretdivəölkəPrezidentiİlham
Əliyevləgörüşdü.Görüşzamanı
cənabPrezidentCOVID-19-aqarşı
mübarizədəqurumunAzərbayca-
naverdiyitövsiyələrivəölkəmizlə
əməkdaşlığıyüksəkqiymətləndir-
diyinivurğuladı.Dr.Qebreyesus
viruslamübarizəsahəsindəölkə-
mizinmilli,regionalvəbeynəlxalq
səviyyədəhəyatakeçirdiyifəaliy-
yətlərəvəpandemiyadövründə
Azərbaycanıntəşkilataverdiyi
dəstəyəgörətəşəkkürünübildirdi.
PandemiyazamanıÜSTtərə-

findənölkəmizəfövqəladəsəhiyyə
vəziyyətləri,infeksiyalaranəzarət
vəlaboratoriyasistemləri,reabi-
litasiyaproqramlarıüzrəbirneçə
missiyagöndərildi,aparılantəd-
birlərekspertlərtərəfindənqənaət-
bəxşhesabedildivəmüvafiqtövsi-

yələrverildi.Quruminfeksiyailə
mübarizətədbirlərindəAzərbay-
canınsəyləriniyüksəkqiymətlən-
dirərəkonubusahədə“nümunəvi
ölkə”adlandırmışdır.
Ölkəninsəhiyyəsiyasətini

həyatakeçirənmərkəziicraha-
kimiyyətiorqanıolaraqSəhiyyə
Nazirliyibeynəlxalqəməkdaşlıq
sahəsindəprioritetistiqamətləri
müəyyənləşdirir.Səhiyyədəinno-
vasiyalarınvərəqəmsalhəllərin
stimullaşdırılması,tibbişçilərinin
davamlıtəhsilinintəminedilmə-
si,beynəlxalqelmvəaraşdırma
mərkəzləriiləbirgəklinikitəd-
qiqatlarınkeçirilməsi,ölkənin
tibbiturizmpotensialınıninkişaf
etdirilməsikimiprioritetəmək-
daşlıqistiqamətlərindəbeynəlxalq
vəregionaltəşkilatlar,dünyanın
aparıcıtibbmüəssisələri,səhiyyə
qurumları,xaricdəyaşayanAzər-
baycanəsillitibbişçiləriiləinten-
sivişləraparılır.
Ölkəmizbeynəlxalqlayihələrdə

yaxındaniştirakedir.BMT,ÜST

vəUşaqFondu,TürkDövlətləri
Təşkilatı,DünyaBankı,Asiyaİn-
kişafBankı,YaponiyaBeynəlxalq
ƏməkdaşlıqAgentliyi,Əczaçılıq
TəftişiKonvensiyasıvəƏczaçılıq
TəftişiüzrəƏməkdaşlıqSistemi,
QlobalFond,eləcədədigərbey-
nəlxalqvəregionaltəsisatlarilə
yüksəksəviyyəliəməkdaşlıqhəya-
takeçirir.TürkDövlətləriTəşkilatı
iləolanəməkdaşlığıisəxüsusilə
vurğulamaqistərdim.Təşkilat
çərçivəsindəüzvvəmüşahidəçi
ölkələrinvahidtibbelmiməkanı-
nınyaradılması,birgəelmi-təd-
qiqatlarınaparılması,vahidtibb
təhsilistandartlarınınmüəyyən-
ləşdirilməsi,davamlıtibbitəhsi-
lintəminatı,orqandonorluğuvə
transplantasiyasıfəaliyyətlərinin
koordinasiyaedilənvahidməka-
nınınyaradılmasıvəbuməqsədlə
“TürkTransplant”qurumunun
təsisedilməsininmümkünlüyü
aktivformadamüzakirəolunur.
Həmçininikitərəfiformatdaxarici
ölkələrinsəhiyyəqurumlarıiləim-

Azər bay can da qar şı ya qo yu lan ən va cib məq səd lər dən bi ri məhz in san la rın sağ lam lı ğı, sə hiy yə-
nin və tibb el mi nin in ki şa fı, sa vad lı, bi lik li, əsl pe şə kar hə kim kadr la rı n ha zır lan ma sı he sab edi lir. 
Bu sa hə də prob lem lə rin həl li nə sə hiy yə nin qa nun ve ri ci lik ba za sı nın möh kəm lən di ril mə sin dən 
başlandı. Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayevlə bu barədə söhbət etdik.

Səhiyyənin inkişafı 
üçün mühüm işlər görülür
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- Bu gün Azər bay can bey nəl-
xalq aləm də bir çox tə şəb-
büs lər lə çı xış edən öl kə lər 
sı ra sın da dır. Bu ba xım dan 
CO VID-19 pan de mi ya sı döv-
rün də öl kə mi zin Ümum dün-
ya Sə hiy yə Təş ki la tı ilə sıx 
əmək daş lı ğı nı qeyd et mək 
ye ri nə dü şər di. Öl kə nin sə-
hiy yə sa hə sin də si ya sə ti ni 
hə ya ta ke çi rən qu rum ki mi 
bey nəl xalq əmək daş lıq da 
priori tet ola raq nə lə ri qeyd 
edər di niz?

-AzərbaycanRespublikasın-
dasosial-iqtisadiinkişafıntəmin
edilməsiməqsədiiləhəyatakeçiri-
lənislahatlar,dövlətproqramları
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatının
(ÜST)prioritetistiqamətlərivə
BirləşmişMillətlərTəşkilatının
(BMT)DayanıqlıİnkişafMəqsəd-
ləriiləüst-üstədüşür.COVID-
19pandemiyasıdövründəölkə
vətəndaşlarınınsağlamlığının
qorunmasınıhökumətinbirnöm-
rəlivəzifəsielanedənmöhtərəm
cənabPrezidentİlhamƏliyevin

beynəlxalqaləmdəkişəxsinü-
fuzuvəgenişəlaqələrisayəsin-
dəmövcudvaksinlərəəhalinin
əlçatanlığıtəminedilmişvəbu
sahədəkibeynəlxalqəməkdaşlıq
gücləndirilmişdir.Beləki,Azər-
baycanpandemiyailəmübarizədə
qlobalhəmrəyliyintərəfdarıolan,
“COVAX”beynəlxalqtəşəbbüsünə
qoşulanilkölkələrdənoldu,infek-
siyanınqarşısınınalınmasıüçün
onlarladövlətəhumanitaryardım
göstərdi,ÜST-ə10milyonABŞ
dollarıhəcmindəkönüllümaliyyə
yardımıetdi.
Azərbaycanındövlətbaşçısının

təşəbbüsüilə2020-ciildekabrın
3-4-dəBMTBaşAssambleyasının
dövlətvəhökumətbaşçılarısəviy-
yəsindəkoronaviruslamübarizəyə
həsredilmişxüsusisessiyasıkeçi-
rildi.Bununnəticəsiolaraq,ölkə
rəhbərinintəklifiiləQoşulmama
HərəkatıadındanBMT-ninİnsan
HüquqlarıŞurasındabütünölkələ-
rinpeyvəndlərəbərabərvəuniver-
salçıxışınıntəminedilməsinədair
qətnaməirəlisürüldüvəhəmin
qətnamə2021-ciilinmartayında
yekdillikləqəbuledildi.
AzərbaycanŞərqTərəfdaşlığı

TəşəbbüsüçərçivəsindəÜSTtərə-
findənaparılan“Sağlamlıqüçün
həmrəyliktəşəbbüsü”və“Vak-
sinasiyayadəstək”layihələrinə
tərəfdaşlıqetmişdir.

CariiliniyunayındaNizami
GəncəviBeynəlxalqMərkəzinin
təşkilatçılığıiləkeçirilmişQlo-
balBakıForumundaiştiraküçün
ÜST-ünBaşdirektoruTedrosAd-
hanomQebreyesusAzərbaycana
səfəretdivəölkəPrezidentiİlham
Əliyevləgörüşdü.Görüşzamanı
cənabPrezidentCOVID-19-aqarşı
mübarizədəqurumunAzərbayca-
naverdiyitövsiyələrivəölkəmizlə
əməkdaşlığıyüksəkqiymətləndir-
diyinivurğuladı.Dr.Qebreyesus
viruslamübarizəsahəsindəölkə-
mizinmilli,regionalvəbeynəlxalq
səviyyədəhəyatakeçirdiyifəaliy-
yətlərəvəpandemiyadövründə
Azərbaycanıntəşkilataverdiyi
dəstəyəgörətəşəkkürünübildirdi.
PandemiyazamanıÜSTtərə-

findənölkəmizəfövqəladəsəhiyyə
vəziyyətləri,infeksiyalaranəzarət
vəlaboratoriyasistemləri,reabi-
litasiyaproqramlarıüzrəbirneçə
missiyagöndərildi,aparılantəd-
birlərekspertlərtərəfindənqənaət-
bəxşhesabedildivəmüvafiqtövsi-

yələrverildi.Quruminfeksiyailə
mübarizətədbirlərindəAzərbay-
canınsəyləriniyüksəkqiymətlən-
dirərəkonubusahədə“nümunəvi
ölkə”adlandırmışdır.
Ölkəninsəhiyyəsiyasətini

həyatakeçirənmərkəziicraha-
kimiyyətiorqanıolaraqSəhiyyə
Nazirliyibeynəlxalqəməkdaşlıq
sahəsindəprioritetistiqamətləri
müəyyənləşdirir.Səhiyyədəinno-
vasiyalarınvərəqəmsalhəllərin
stimullaşdırılması,tibbişçilərinin
davamlıtəhsilinintəminedilmə-
si,beynəlxalqelmvəaraşdırma
mərkəzləriiləbirgəklinikitəd-
qiqatlarınkeçirilməsi,ölkənin
tibbiturizmpotensialınıninkişaf
etdirilməsikimiprioritetəmək-
daşlıqistiqamətlərindəbeynəlxalq
vəregionaltəşkilatlar,dünyanın
aparıcıtibbmüəssisələri,səhiyyə
qurumları,xaricdəyaşayanAzər-
baycanəsillitibbişçiləriiləinten-
sivişləraparılır.
Ölkəmizbeynəlxalqlayihələrdə

yaxındaniştirakedir.BMT,ÜST

vəUşaqFondu,TürkDövlətləri
Təşkilatı,DünyaBankı,Asiyaİn-
kişafBankı,YaponiyaBeynəlxalq
ƏməkdaşlıqAgentliyi,Əczaçılıq
TəftişiKonvensiyasıvəƏczaçılıq
TəftişiüzrəƏməkdaşlıqSistemi,
QlobalFond,eləcədədigərbey-
nəlxalqvəregionaltəsisatlarilə
yüksəksəviyyəliəməkdaşlıqhəya-
takeçirir.TürkDövlətləriTəşkilatı
iləolanəməkdaşlığıisəxüsusilə
vurğulamaqistərdim.Təşkilat
çərçivəsindəüzvvəmüşahidəçi
ölkələrinvahidtibbelmiməkanı-
nınyaradılması,birgəelmi-təd-
qiqatlarınaparılması,vahidtibb
təhsilistandartlarınınmüəyyən-
ləşdirilməsi,davamlıtibbitəhsi-
lintəminatı,orqandonorluğuvə
transplantasiyasıfəaliyyətlərinin
koordinasiyaedilənvahidməka-
nınınyaradılmasıvəbuməqsədlə
“TürkTransplant”qurumunun
təsisedilməsininmümkünlüyü
aktivformadamüzakirəolunur.
Həmçininikitərəfiformatdaxarici
ölkələrinsəhiyyəqurumlarıiləim-

Azər bay can da qar şı ya qo yu lan ən va cib məq səd lər dən bi ri məhz in san la rın sağ lam lı ğı, sə hiy yə-
nin və tibb el mi nin in ki şa fı, sa vad lı, bi lik li, əsl pe şə kar hə kim kadr la rı n ha zır lan ma sı he sab edi lir. 
Bu sa hə də prob lem lə rin həl li nə sə hiy yə nin qa nun ve ri ci lik ba za sı nın möh kəm lən di ril mə sin dən 
başlandı. Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayevlə bu barədə söhbət etdik.

Səhiyyənin inkişafı 
üçün mühüm işlər görülür
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zalanmışmemorandumlarçərçivə-
sindəəməkdaşlıqdavametdirilir.

 - Pe şə kar kadr po ten sialı nın 
güc lən di ril mə si sə hiy yə də 
və əha li nin sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sın da əsas şərt lər-
dən bi ri dir. Bu gün ba ca rıq lı 
və müasir stan dart la ra ca vab 
ve rən tib bi kadr la rın ye tiş-
di ril mə si üçün han sı iş lər 
gö rü lür? 
-Ölkəmizdəalivəortaixtisas

tibbtəhsilinindövrünçağırışlarına
uyğunlaşdırılmasıvəpeşəkarkadr
hazırlığınınkeyfiyyətcəyenimüs-
təviyəqaldırılmasıistiqamətində
davamlıtədbirlərhəyatakeçirilir.
Məlumolduğukimi,2011-ci

ildənölkədərezidenturatəhsilitət-
biqolunur.İlkvaxtlarda40ixtisas
üzrəhəkim-mütəxəssishazırlığı
aparılırdısa,artıqbu,56ixtisas
üzrəhəyatakeçirilir.Rezidentlərin
hazırlığıalitibbtəhsilimüəssisə-

lərində,xəstəxanalardavəelmi
mərkəzlərdəaparılır.
AzərbaycanTibbUniversitetin-

də“İmtahanmodulu”tətbiqiilə
başlanmış“Elektronuniversitet”
sistemitəkmilləşdirilir,təhsilrə-
qəmsallaşdırılır.Bulayihəçərçi-
vəsində“Elektrontədrissistemi”
yaradılmışdır.Bu,tələbələrəşəxsi
kabinetlərivasitəsiləöznəticələrini
görmək,universitethəyatıiləbağlı
gündəlikqeydlərinidaxiletmək
imkanıverir.
DünyaTibbTəhsiliFedera-

siyası(WFME)və2017-ciildən
etibarənrəsmişəkildətanınan
AkkreditasiyavəReytinqüzrə
MüstəqilAgentlik(IAAR)tərə-
findən2022-ciilyanvarın28-də
ATU-nuntəqdimetdiyiüç(Müali-
cəişi,ƏczaçılıqvəStomatologiya)
tədrisproqramı5ilmüddətinə
akkreditasiyadankeçirilib.Bu,
AzərbaycanTibbUniversitetinin
beynəlxalqnüfuzununartması-

na,reytinqsiyahılarındairəlilə-
məsinə,dahaçoxxaricitələbənin
universitetəcəlbolunmasınavə
onlarıncoğrafiyasınıngenişlənmə-
sinəimkanverəcəkdir.
İlkdəfəolaraqAzərbaycanTibb

Universitetininnəzdində“Tibbvə
ƏczaçılıqüzrəİnnovasiyaMərkə-
zi”yaradılmışdırvəo,əczaçılıq
fakültəsinintələbələriüçüntədris-
təcrübibazakimifəaliyyətgöstə-
rir.Bununlayanaşı,universitetdə
“Təcilitibb”və“Tibbvəsağlamlıq
elmləritəhsili”adlıikiyenika-
fedraişəbaşlamışdır.ƏzizƏliyev
adınaAzərbaycanDövlətHəkim-
ləriTəkmilləşdirməİnstitutunda
isəbuil“Ortodontiya”adlıyeni
kafedrayaradılmışdır.
AzərbaycanTibbUniversiteti-

nin,ƏzizƏliyevadınaAzərbaycan
DövlətHəkimləriTəkmilləşdirmə
İnstitutununbeynəlxalqəməkdaş-
lıqəlaqələrigenişlənir,ocümlədən
həmtələbələr,həmdəakademik

heyətüzvləriarasındamübadilə
aparılır.
Hazırdahəkimlərləbərabər

ortatibbişçilərininhazırlığınada
xüsusiönəmverilir.Onlarınhazır-
lığı9ixtisasüzrə11tibbkollecin-
dəaparılır.6kollecdəortaixtisas
tibbtəhsiliiləyanaşı,ixtisasar-
tırmatəhsilidəhəyatakeçirilir.
Regionlardafəaliyyətgöstərən
kolleclərdənüçündəyenişöbələrin
açılmasıiləonlardatədrisolunan
ixtisaslarınsayınınartmasınanail
olunmuşdur.
Tibbkolleclərininpedaqoji

heyətivətələbələrimüxtəlifbey-
nəlxalqlayihələrdəvətəlimlərdə
iştirakedirlər.Bunlaramisalola-
raqUNICEF-in“Hamiləqadınlara
vəerkənyaşlıuşaqlarauniversal
mütərəqqipatronajmodeli”,“Bəs-
ləyiciqayğıiləbağlıailələrədəstək
üzrəevziyarətçilərininhazırlan-
ması”təlimlərini,ÜST-ün“Dər-
mantətbiqetməvətəməlyaşam
dəstəyi”təlimini,Avropaİtifaqı
iləbirgəhəyatakeçirdiyi“Sağlam-
lıqüçünHəmrəylikTəşəbbüsü”
çərçivəsində“COVID-19əleyhinə
vaksinasiyayadəstək”və“PRO-
ACT-Training”və“PROACT-Ca-
re”layihələriniqeydetməkolar.

 - Öl kə də tib bi per so na lın 
ser ti fi kat laş dı rıl ma sı ak tiv 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lir, bu-
nun la bə ra bər pro se sin tək-
mil ləş di ril mə si nə dair fi kir lər 
səs lən mək də dir. Bu sa hə də 
ye ni lik lər göz lə ni lir mi?
-Tibbişçilərininfəaliyyətlərinin

nəticələribirbaşainsansağlam-
lığınatəsiretdiyindənonlardan
peşəkarbilikvəbacarıqlarının
daimyüksəldilməsitələbolunur.
Birçoxqabaqcılsəhiyyəsistemləri
olanölkələrdədavamlıtibbitəhsil
üsuluhəyatakeçirilir.Ölkəmizdə
davamlıtibbitəhsilinnormativ
bazasınınformalaşdırılmasınavə
tətbiqinəehtiyacvardır.
Hazırdadavamlıtibbitəhsi-

linhüquqibazasınınyaradılması,

habelətibbvəəczaçılıqişçilərinin
sertifikasiyasıiləəlaqələndirilməsi
üzrəlayihələrhazırlanmaqdadır.
HazırlanantəklifərAzərbaycan
Respublikasındapraktiktibbvə
yaəczaçılıqfəaliyyətiiləməşğul
olantibbmütəxəssislərininbeş
ildəbirdəfəsertifikasiyaşəhadət-
naməsiəldəetməsiüçünsertifika-
siyaimtahanındankeçməsinivə
yadavamlıtibbitəhsilkreditlərini
toplamasınıözündəehtivaedir.
Tibbmütəxəssislərininpeşə-

karbilikvəbacarıqlarınınfasiləsiz
inkişafetdirilməsinəmünasibətdə
dahaçevikvəsəmərəliyanaşma
ortayaqoyandavamlıtibbitəh-
silinölkədəgeniştətbiqiəhaliyə
göstəriləntibbixidmətlərinkeyfiy-
yətindəözmüsbətrolunuoynaya-
caqdır.

- Əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə də 
döv lət tibb müəs si sə lə ri ilə 
ya na şı, özəl müəs si sə lə rin də 
sa yı ço xal maq da dır. Nə zə rə 
al saq ki, in san la rı mı zın hə-
ya tı bu ye ni qu ru lan kli ni ka-
la rın ha zır lıq sə viy yə sin dən 
bir ba şa ası lı dır, bil mək is tər-
dik ki, on la rın akk re di ta si-
ya sın da han sı me yar lar əsas 
gö tü rü lür?
-Sonillərölkəiqtisadiyyatın-

daözəlsektorunpayınındavamlı
artmasımöhtərəmcənabPrezi-
dentİlhamƏliyeviniqtisadiyyatın
diversifikasiyasıvəsahibkarlıq
mühitinindəstəklənməsiməqsədi
iləapardığıislahatlarproqramıilə
birbaşabağlıdır.Təbiiki,müs-
bətinkişafdinamikasıözəltibb
fəaliyyətiiləməşğulolanşəxs-
lərinsayınındailbəilartmasına
səbəbolmuşdur.Özəltibbfəaliy-
yətihəyatakeçirməkistəyənşəxs
AzərbaycanRespublikasıNazirlər
Kabinetinin2017-ciil15mayta-
rixli206nömrəliQərarıilətəsdiq
edilmiş“Özəltibbfəaliyyətiüzrə
lisenziyalaşdırılanxidmətlərinvə
işlərinSiyahısı”naəsasənilknöv-
bədəlisenziyaalmalıdır.

AzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevin20aprel2016-cıiltarixli
Fərmanıiləözəltibbfəaliyyətinə
lisenziyaverməksəlahiyyətinə
malikdövlətorqanıkimimüəy-
yənolunmuşİqtisadiyyatNazirliyi
aidiyyətisahibkarlıqsubyektləri-
ninərizələrinəbaxarkənqanunve-
riciliyintələblərinəuyğunolaraq
rəyalınmasıüçünSəhiyyəNazirli-
yinəmüraciətedir.Həminmüəs-
sisələrinqiymətləndirilməsi“Tibb
müəssisələrindəsanitariya-epide-
miolojitələblərədairQaydalar”a
əsasənhəyatakeçirilir.Səhiyyə
Nazirliyitərəfindənyekunrəyin
verilməsiİqtisadiyyatNazirliyinin
nümayəndələrininbirgəiştirakıilə
reallaşdırılır.
Qeydetdiyinizkimi,tibbmüəs-

sisələrindəgöstərilənxidmətlərin
nəticələribirbaşainsansağlamlı-
ğınatəsiretdiyindənbusahədə
nəzarətintəminatıənvacibməsə-
lələrdəndir.Lisenziyaalmışözəl
tibbfəaliyyətisubyektləriningös-
tərdikləritibbixidmətlərənəzarət
SəhiyyəNazirliyitərəfindənhəya-
takeçirilir.Buməqsədləmüvafiq
normativsənədlərintələblərinə
uyğunolaraqplanlıvəplandankə-
naryoxlamalartəşkiledilir.
Tibbmüəssisələrininakkredita-

siyasıiləbağlıməsələlərəgəldikdə
isəbu,əhaliyəgöstəriləntibbixid-
mətinkeyfiyyətinin,tibbmüəssi-
sələrininfəaliyyətininnormativ
hüquqiaktlarıntələblərinəuyğun-
luğununmüəyyənedilməsidir.Bu,
əhalininyüksəkkeyfiyyətlitibbi
xidmətgöstərəntibbmüəssisəsi
tərəfindənmüayinəvəmüalicə
olunmasıüçünseçimhüququnun
təminolunmasıməqsədiiləaparı-
lır.Eynizamanda,tibbmüəssisələ-
rindəakkreditasiyanınaparılması
“Əhalininsağlamlığınınqorunma-
sıhaqqındaQanun”untələbidir.
Tibbmüəssisələrininvətibbi

xidmətlərinakkreditasiyasıhazır-
daSəhiyyəNazirliyiningündəli-
yindəduranənəsasməsələlərdən
biridir.Beləki,tibbxidmətlərinin
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zalanmışmemorandumlarçərçivə-
sindəəməkdaşlıqdavametdirilir.

 - Pe şə kar kadr po ten sialı nın 
güc lən di ril mə si sə hiy yə də 
və əha li nin sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sın da əsas şərt lər-
dən bi ri dir. Bu gün ba ca rıq lı 
və müasir stan dart la ra ca vab 
ve rən tib bi kadr la rın ye tiş-
di ril mə si üçün han sı iş lər 
gö rü lür? 
-Ölkəmizdəalivəortaixtisas

tibbtəhsilinindövrünçağırışlarına
uyğunlaşdırılmasıvəpeşəkarkadr
hazırlığınınkeyfiyyətcəyenimüs-
təviyəqaldırılmasıistiqamətində
davamlıtədbirlərhəyatakeçirilir.
Məlumolduğukimi,2011-ci

ildənölkədərezidenturatəhsilitət-
biqolunur.İlkvaxtlarda40ixtisas
üzrəhəkim-mütəxəssishazırlığı
aparılırdısa,artıqbu,56ixtisas
üzrəhəyatakeçirilir.Rezidentlərin
hazırlığıalitibbtəhsilimüəssisə-

lərində,xəstəxanalardavəelmi
mərkəzlərdəaparılır.
AzərbaycanTibbUniversitetin-

də“İmtahanmodulu”tətbiqiilə
başlanmış“Elektronuniversitet”
sistemitəkmilləşdirilir,təhsilrə-
qəmsallaşdırılır.Bulayihəçərçi-
vəsində“Elektrontədrissistemi”
yaradılmışdır.Bu,tələbələrəşəxsi
kabinetlərivasitəsiləöznəticələrini
görmək,universitethəyatıiləbağlı
gündəlikqeydlərinidaxiletmək
imkanıverir.
DünyaTibbTəhsiliFedera-

siyası(WFME)və2017-ciildən
etibarənrəsmişəkildətanınan
AkkreditasiyavəReytinqüzrə
MüstəqilAgentlik(IAAR)tərə-
findən2022-ciilyanvarın28-də
ATU-nuntəqdimetdiyiüç(Müali-
cəişi,ƏczaçılıqvəStomatologiya)
tədrisproqramı5ilmüddətinə
akkreditasiyadankeçirilib.Bu,
AzərbaycanTibbUniversitetinin
beynəlxalqnüfuzununartması-

na,reytinqsiyahılarındairəlilə-
məsinə,dahaçoxxaricitələbənin
universitetəcəlbolunmasınavə
onlarıncoğrafiyasınıngenişlənmə-
sinəimkanverəcəkdir.
İlkdəfəolaraqAzərbaycanTibb

Universitetininnəzdində“Tibbvə
ƏczaçılıqüzrəİnnovasiyaMərkə-
zi”yaradılmışdırvəo,əczaçılıq
fakültəsinintələbələriüçüntədris-
təcrübibazakimifəaliyyətgöstə-
rir.Bununlayanaşı,universitetdə
“Təcilitibb”və“Tibbvəsağlamlıq
elmləritəhsili”adlıikiyenika-
fedraişəbaşlamışdır.ƏzizƏliyev
adınaAzərbaycanDövlətHəkim-
ləriTəkmilləşdirməİnstitutunda
isəbuil“Ortodontiya”adlıyeni
kafedrayaradılmışdır.
AzərbaycanTibbUniversiteti-

nin,ƏzizƏliyevadınaAzərbaycan
DövlətHəkimləriTəkmilləşdirmə
İnstitutununbeynəlxalqəməkdaş-
lıqəlaqələrigenişlənir,ocümlədən
həmtələbələr,həmdəakademik

heyətüzvləriarasındamübadilə
aparılır.
Hazırdahəkimlərləbərabər

ortatibbişçilərininhazırlığınada
xüsusiönəmverilir.Onlarınhazır-
lığı9ixtisasüzrə11tibbkollecin-
dəaparılır.6kollecdəortaixtisas
tibbtəhsiliiləyanaşı,ixtisasar-
tırmatəhsilidəhəyatakeçirilir.
Regionlardafəaliyyətgöstərən
kolleclərdənüçündəyenişöbələrin
açılmasıiləonlardatədrisolunan
ixtisaslarınsayınınartmasınanail
olunmuşdur.
Tibbkolleclərininpedaqoji

heyətivətələbələrimüxtəlifbey-
nəlxalqlayihələrdəvətəlimlərdə
iştirakedirlər.Bunlaramisalola-
raqUNICEF-in“Hamiləqadınlara
vəerkənyaşlıuşaqlarauniversal
mütərəqqipatronajmodeli”,“Bəs-
ləyiciqayğıiləbağlıailələrədəstək
üzrəevziyarətçilərininhazırlan-
ması”təlimlərini,ÜST-ün“Dər-
mantətbiqetməvətəməlyaşam
dəstəyi”təlimini,Avropaİtifaqı
iləbirgəhəyatakeçirdiyi“Sağlam-
lıqüçünHəmrəylikTəşəbbüsü”
çərçivəsində“COVID-19əleyhinə
vaksinasiyayadəstək”və“PRO-
ACT-Training”və“PROACT-Ca-
re”layihələriniqeydetməkolar.

 - Öl kə də tib bi per so na lın 
ser ti fi kat laş dı rıl ma sı ak tiv 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lir, bu-
nun la bə ra bər pro se sin tək-
mil ləş di ril mə si nə dair fi kir lər 
səs lən mək də dir. Bu sa hə də 
ye ni lik lər göz lə ni lir mi?
-Tibbişçilərininfəaliyyətlərinin

nəticələribirbaşainsansağlam-
lığınatəsiretdiyindənonlardan
peşəkarbilikvəbacarıqlarının
daimyüksəldilməsitələbolunur.
Birçoxqabaqcılsəhiyyəsistemləri
olanölkələrdədavamlıtibbitəhsil
üsuluhəyatakeçirilir.Ölkəmizdə
davamlıtibbitəhsilinnormativ
bazasınınformalaşdırılmasınavə
tətbiqinəehtiyacvardır.
Hazırdadavamlıtibbitəhsi-

linhüquqibazasınınyaradılması,

habelətibbvəəczaçılıqişçilərinin
sertifikasiyasıiləəlaqələndirilməsi
üzrəlayihələrhazırlanmaqdadır.
HazırlanantəklifərAzərbaycan
Respublikasındapraktiktibbvə
yaəczaçılıqfəaliyyətiiləməşğul
olantibbmütəxəssislərininbeş
ildəbirdəfəsertifikasiyaşəhadət-
naməsiəldəetməsiüçünsertifika-
siyaimtahanındankeçməsinivə
yadavamlıtibbitəhsilkreditlərini
toplamasınıözündəehtivaedir.
Tibbmütəxəssislərininpeşə-

karbilikvəbacarıqlarınınfasiləsiz
inkişafetdirilməsinəmünasibətdə
dahaçevikvəsəmərəliyanaşma
ortayaqoyandavamlıtibbitəh-
silinölkədəgeniştətbiqiəhaliyə
göstəriləntibbixidmətlərinkeyfiy-
yətindəözmüsbətrolunuoynaya-
caqdır.

- Əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə də 
döv lət tibb müəs si sə lə ri ilə 
ya na şı, özəl müəs si sə lə rin də 
sa yı ço xal maq da dır. Nə zə rə 
al saq ki, in san la rı mı zın hə-
ya tı bu ye ni qu ru lan kli ni ka-
la rın ha zır lıq sə viy yə sin dən 
bir ba şa ası lı dır, bil mək is tər-
dik ki, on la rın akk re di ta si-
ya sın da han sı me yar lar əsas 
gö tü rü lür?
-Sonillərölkəiqtisadiyyatın-

daözəlsektorunpayınındavamlı
artmasımöhtərəmcənabPrezi-
dentİlhamƏliyeviniqtisadiyyatın
diversifikasiyasıvəsahibkarlıq
mühitinindəstəklənməsiməqsədi
iləapardığıislahatlarproqramıilə
birbaşabağlıdır.Təbiiki,müs-
bətinkişafdinamikasıözəltibb
fəaliyyətiiləməşğulolanşəxs-
lərinsayınındailbəilartmasına
səbəbolmuşdur.Özəltibbfəaliy-
yətihəyatakeçirməkistəyənşəxs
AzərbaycanRespublikasıNazirlər
Kabinetinin2017-ciil15mayta-
rixli206nömrəliQərarıilətəsdiq
edilmiş“Özəltibbfəaliyyətiüzrə
lisenziyalaşdırılanxidmətlərinvə
işlərinSiyahısı”naəsasənilknöv-
bədəlisenziyaalmalıdır.

AzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevin20aprel2016-cıiltarixli
Fərmanıiləözəltibbfəaliyyətinə
lisenziyaverməksəlahiyyətinə
malikdövlətorqanıkimimüəy-
yənolunmuşİqtisadiyyatNazirliyi
aidiyyətisahibkarlıqsubyektləri-
ninərizələrinəbaxarkənqanunve-
riciliyintələblərinəuyğunolaraq
rəyalınmasıüçünSəhiyyəNazirli-
yinəmüraciətedir.Həminmüəs-
sisələrinqiymətləndirilməsi“Tibb
müəssisələrindəsanitariya-epide-
miolojitələblərədairQaydalar”a
əsasənhəyatakeçirilir.Səhiyyə
Nazirliyitərəfindənyekunrəyin
verilməsiİqtisadiyyatNazirliyinin
nümayəndələrininbirgəiştirakıilə
reallaşdırılır.
Qeydetdiyinizkimi,tibbmüəs-

sisələrindəgöstərilənxidmətlərin
nəticələribirbaşainsansağlamlı-
ğınatəsiretdiyindənbusahədə
nəzarətintəminatıənvacibməsə-
lələrdəndir.Lisenziyaalmışözəl
tibbfəaliyyətisubyektləriningös-
tərdikləritibbixidmətlərənəzarət
SəhiyyəNazirliyitərəfindənhəya-
takeçirilir.Buməqsədləmüvafiq
normativsənədlərintələblərinə
uyğunolaraqplanlıvəplandankə-
naryoxlamalartəşkiledilir.
Tibbmüəssisələrininakkredita-

siyasıiləbağlıməsələlərəgəldikdə
isəbu,əhaliyəgöstəriləntibbixid-
mətinkeyfiyyətinin,tibbmüəssi-
sələrininfəaliyyətininnormativ
hüquqiaktlarıntələblərinəuyğun-
luğununmüəyyənedilməsidir.Bu,
əhalininyüksəkkeyfiyyətlitibbi
xidmətgöstərəntibbmüəssisəsi
tərəfindənmüayinəvəmüalicə
olunmasıüçünseçimhüququnun
təminolunmasıməqsədiiləaparı-
lır.Eynizamanda,tibbmüəssisələ-
rindəakkreditasiyanınaparılması
“Əhalininsağlamlığınınqorunma-
sıhaqqındaQanun”untələbidir.
Tibbmüəssisələrininvətibbi

xidmətlərinakkreditasiyasıhazır-
daSəhiyyəNazirliyiningündəli-
yindəduranənəsasməsələlərdən
biridir.Beləki,tibbxidmətlərinin
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keyfiyyətininartırılmasıvəpa-
siyenttəhlükəsizliyinintəmin
olunmasıbizimüçünprioritet
məsələdir.
Məlumatüçünbildirimki,

2020-ciildəAzərbaycanRespubli-
kasıNazirlərKabinetinin447saylı
Qərarıilə“Tibbmüəssisələrinin
akkreditasiyasıQaydası”təsdiq
edilib.Bununlayanaşı,tibbda-
vamlıvəsürətliinkişafedənsektor
olduğundansözügedənQaydanın
müasirdövrüntələblərinəuyğun-
laşdırılmasınazərurətvardır.Bu
məqsədləSəhiyyəNazirliyinin
tabeliyində“TibbMüəssisələri-
ninAkkreditasiyasıvəKeyfiyyətə
NəzarətMərkəzi”ninyaradılması
nəzərdətutulur.Bununlabağlı
hazırlanmışlayihəsənədiaidiyyəti
dövlətqurumlarıilərazılaşdırma
mərhələsindədir.
SəhiyyəNazirliyindətibb

müəssisələrininakkreditasiya
qaydasınıntəkmilləşdirilməsi,
keyfiyyətmeyarlarınınhazırlan-
masıiləbağlıİşçiqrupfəaliyyət
göstərir.İşçiqrupözişindədünya
ölkələrinintəcrübəsinə,həmçinin
SəhiyyədəKeyfiyyətBeynəlxalq

Cəmiyyətinintəlimatlarınaəsas-
lanır.Ümumiyyətlə,2023-cüildə
ölkəərazisindəgöstəriləntibbi
xidmətlərinkeyfiyyətininartırıl-
masıvəbusahədənəzarətingüc-
ləndirilməsiməqsədiiləbirsıra
tədbirlərinicrasıplanlaşdırılır.Bu
tədbirlərnormativhüquqibazanın
təkmilləşdirilməsivəbeynəlxalq
praktikayauyğuntənzimləmə
mexanizmlərinintətbiqiiləbağlı
olacaqdır.

- Sirr de yil ki, son za man lar 
əc za çı lıq da da prob lem lər 
ya şa nır. Dər man pre pa rat la-
rı nın dur ma dan ba ha laş ma sı 
və key fiy yət siz li yi na ra hat-
lıq do ğur maq da dır. Na zir lik 
bu prob le min həl li yö nün də 
han sı iş lər apa rır? 
-Ölkəəhalisininsağlamlığı,o

cümlədənvətəndaşlarınkeyfiyyət-
li,təhlükəsiz,innovativdərman
vasitələrinəəlçatanlığınıntəmin
edilməsihərzamanmöhtərəm
cənabPrezidentİlhamƏliyevin
daimdiqqətvənəzarətindəolan
məsələdir.Son10ilinstatistika-
sınanəzərsaldıqda10830adda

dərmanvasitəsinindövlətqeydiy-
yatınaalındığınıgörürük.2017-
2022-ciillərərzindədünyanın100
ənyaxşıdərmanistehsalçısından
60şirkətinməhsullarıölkəmizə
idxalolunmuşdur.Hərbirdər-
manvasitəsininhəyattsiklininbir
neçəmərhələsivarki,buxammal
istehsalındanbaşlamışpasiyent
istehlakınadəkolanmərhələləri
əhatəedir.Bumərhələlərətədqi-
qat,inkişaf,istehsal,keyfiyyətə
nəzarət,qeydiyyat,idxal,daşınma,
saxlanma,satışvəfarmakonəzarət
aiddir.
AzərbaycanRespublikasında

dövriyyədəolandərmanvasitələri
dəbumərhələlərikeçərəkpasi-
yentlərəçatır.SəhiyyəNazirliyi
bütünprosesədövlətnəzarətini
müvafiqqanunvericiliyəəsasən
həyatakeçirir.Prosesözündə
dərmanvasitələrininkeyfiyyəti,
səmərəliliyivətəhlükəsizliyiüzə-
rindədövlətnəzarətini,həmçinin
əczaçılıqbazarıiştirakçılarının
fəaliyyətlərizamanıortayaçıxan
problemlərintənzimlənməsini
ehtivaedirki,yekunhədəfəhali-
ninkeyfiyyətli,efektivvətəhlü-

kəsizdərmanvətibbvasitələriilə
təminatıdır.Nazirliyinbusahədə
icraçıvətənzimləyicifunksiyasını
daşıyanAnalitikEkspertizaMər-
kəzi(AEM)Avropa,ABŞFarmako-
peyalarınınmüşahidəçiüzvüdür,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatı
(ÜST),QlobalFond,UppsalaMo-
nitorinqMərkəzivədigərbukimi
beynəlxalqtəşkilatlariləəmək-
daşlıqedərəközfəaliyyətinimilli
vəbeynəlxalqnormativhüquqi
aktlarıntələblərinəuyğunhəyata
keçirir.
Sualınızdaqeydolunan“key-

fiyyətsizlik”məsələsibuproses-
lərinhamısınınüzərindədayanan
təhlükəsizlik,efektivlikvəkeyfiy-

yətənəzarəttədbirləriçərçivəsində
özhəllinitapırvətəchizatzənciri-
ninhərbirmərhələsindəburiskən
minimalsəviyyəyəendirilir.Belə
ki,hərbirdərmanvasitəsiqanun-
vericiliyəuyğunolaraqdövlətqey-
diyyatınaalındıqdansonraidxalı
rəsmiləşdirilir.İdxalolunarkən
dərmanvasitələrininhərbiridxal
partiyasımüvafiqlaboratorvəsə-
nədekspertizasındankeçirilərək

idxalınarazılıqverilir.Bundanəla-
və,AEM-inmütəxəssisləritərəfin-
dənistehsalçılarınistehsalsahələri
mütəmadiolaraqtəftişolunurki,
budanəzarəttədbirlərinintərkib
hissəsidir.
AEM-inTibbvəəczaçılıqvasi-

tələrininekspertizasıvəkeyfiyyə-
tinənəzarətlaboratoriyasıdərman
vasitələrininkeyfiyyətininyox-
lanılmasınıhəyatakeçirir.İdxal
vəqeydiyyatproseduruzamanı
dərmanvasitələrininkeyfiyyəti
laboratoriyatərəfindənistehsalçı-
nınnormativsənədləriəsasında
yoxlanılır.Laboratoriyadövrün
müasirtələblərinəcavabverən,
tədqiqatlarıntamdəqiqlikləyerinə

yetirilməsiüçünyüksəkkimyəvi
safığamalikreagentlərlə,həs-
sasvədəqiqavadanlıqlarlatəchiz
edilmişdir,2022-ciildənövbəti
dəfəbeynəlxalqstandart-İSO
17025standartınınyeniversiyasına
uyğunakkreditasiyaolunmuşdur.
2021-ciildənMərkəzinlaboratori-
yasıÜmumdünyaSəhiyyəTəşkila-
tınınBiolojiDərmanVasitələrinin
YoxlanılmasıMilliLaboratoriyalar

şəbəkəsinəassosiativüzvkimiqə-
buledilmişdir
Qiymətlərədairsualınızagəl-

dikdəisəbilirsinizki,qanunve-
riciliyəəsasəndərmanvasitələri
2015-ciildənqiymətləritənzim-
lənənməhsullaraaidedilmişdir.
Tənzimlənənqiymətlərdənfərqli
qiymətəsatışqanunvericiliklə
müəyyənolunmuşməsuliyyətəsə-
bəbolur.Qiymətləritənzimlənən
dərmanvasitələrininqiymətindəki
artımpandemiyadövrüiləbağlı,
sonvaxtlarisəməlumgeosiya-
sisəbəblərdənqlobalvəregional
səviyyədəxammal,qablaşdırma
vəlogistikaxərclərininartmasıilə
izahedilir.

Əczaçılıqsektorununinkişa-
fıstratejiməsələolduğundanbu
sahədəmümkünriskləriminimal-
laşdırmaqüçünsonillərdəyerli
sənayenininkişafınaxüsusidiqqət
yetirilir.Respublikamızdayaradı-
lanSənayeParklarındarezident
kimiqeydiyyatdankeçənəczaçılıq
biznesisubyektləriyaxındövrlər-
dəbazarınmüəyyənhissəsiniyerli
məhsullarilətəminedəcəkdir.
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keyfiyyətininartırılmasıvəpa-
siyenttəhlükəsizliyinintəmin
olunmasıbizimüçünprioritet
məsələdir.
Məlumatüçünbildirimki,

2020-ciildəAzərbaycanRespubli-
kasıNazirlərKabinetinin447saylı
Qərarıilə“Tibbmüəssisələrinin
akkreditasiyasıQaydası”təsdiq
edilib.Bununlayanaşı,tibbda-
vamlıvəsürətliinkişafedənsektor
olduğundansözügedənQaydanın
müasirdövrüntələblərinəuyğun-
laşdırılmasınazərurətvardır.Bu
məqsədləSəhiyyəNazirliyinin
tabeliyində“TibbMüəssisələri-
ninAkkreditasiyasıvəKeyfiyyətə
NəzarətMərkəzi”ninyaradılması
nəzərdətutulur.Bununlabağlı
hazırlanmışlayihəsənədiaidiyyəti
dövlətqurumlarıilərazılaşdırma
mərhələsindədir.
SəhiyyəNazirliyindətibb

müəssisələrininakkreditasiya
qaydasınıntəkmilləşdirilməsi,
keyfiyyətmeyarlarınınhazırlan-
masıiləbağlıİşçiqrupfəaliyyət
göstərir.İşçiqrupözişindədünya
ölkələrinintəcrübəsinə,həmçinin
SəhiyyədəKeyfiyyətBeynəlxalq

Cəmiyyətinintəlimatlarınaəsas-
lanır.Ümumiyyətlə,2023-cüildə
ölkəərazisindəgöstəriləntibbi
xidmətlərinkeyfiyyətininartırıl-
masıvəbusahədənəzarətingüc-
ləndirilməsiməqsədiiləbirsıra
tədbirlərinicrasıplanlaşdırılır.Bu
tədbirlərnormativhüquqibazanın
təkmilləşdirilməsivəbeynəlxalq
praktikayauyğuntənzimləmə
mexanizmlərinintətbiqiiləbağlı
olacaqdır.

- Sirr de yil ki, son za man lar 
əc za çı lıq da da prob lem lər 
ya şa nır. Dər man pre pa rat la-
rı nın dur ma dan ba ha laş ma sı 
və key fiy yət siz li yi na ra hat-
lıq do ğur maq da dır. Na zir lik 
bu prob le min həl li yö nün də 
han sı iş lər apa rır? 
-Ölkəəhalisininsağlamlığı,o

cümlədənvətəndaşlarınkeyfiyyət-
li,təhlükəsiz,innovativdərman
vasitələrinəəlçatanlığınıntəmin
edilməsihərzamanmöhtərəm
cənabPrezidentİlhamƏliyevin
daimdiqqətvənəzarətindəolan
məsələdir.Son10ilinstatistika-
sınanəzərsaldıqda10830adda

dərmanvasitəsinindövlətqeydiy-
yatınaalındığınıgörürük.2017-
2022-ciillərərzindədünyanın100
ənyaxşıdərmanistehsalçısından
60şirkətinməhsullarıölkəmizə
idxalolunmuşdur.Hərbirdər-
manvasitəsininhəyattsiklininbir
neçəmərhələsivarki,buxammal
istehsalındanbaşlamışpasiyent
istehlakınadəkolanmərhələləri
əhatəedir.Bumərhələlərətədqi-
qat,inkişaf,istehsal,keyfiyyətə
nəzarət,qeydiyyat,idxal,daşınma,
saxlanma,satışvəfarmakonəzarət
aiddir.
AzərbaycanRespublikasında

dövriyyədəolandərmanvasitələri
dəbumərhələlərikeçərəkpasi-
yentlərəçatır.SəhiyyəNazirliyi
bütünprosesədövlətnəzarətini
müvafiqqanunvericiliyəəsasən
həyatakeçirir.Prosesözündə
dərmanvasitələrininkeyfiyyəti,
səmərəliliyivətəhlükəsizliyiüzə-
rindədövlətnəzarətini,həmçinin
əczaçılıqbazarıiştirakçılarının
fəaliyyətlərizamanıortayaçıxan
problemlərintənzimlənməsini
ehtivaedirki,yekunhədəfəhali-
ninkeyfiyyətli,efektivvətəhlü-

kəsizdərmanvətibbvasitələriilə
təminatıdır.Nazirliyinbusahədə
icraçıvətənzimləyicifunksiyasını
daşıyanAnalitikEkspertizaMər-
kəzi(AEM)Avropa,ABŞFarmako-
peyalarınınmüşahidəçiüzvüdür,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatı
(ÜST),QlobalFond,UppsalaMo-
nitorinqMərkəzivədigərbukimi
beynəlxalqtəşkilatlariləəmək-
daşlıqedərəközfəaliyyətinimilli
vəbeynəlxalqnormativhüquqi
aktlarıntələblərinəuyğunhəyata
keçirir.
Sualınızdaqeydolunan“key-

fiyyətsizlik”məsələsibuproses-
lərinhamısınınüzərindədayanan
təhlükəsizlik,efektivlikvəkeyfiy-

yətənəzarəttədbirləriçərçivəsində
özhəllinitapırvətəchizatzənciri-
ninhərbirmərhələsindəburiskən
minimalsəviyyəyəendirilir.Belə
ki,hərbirdərmanvasitəsiqanun-
vericiliyəuyğunolaraqdövlətqey-
diyyatınaalındıqdansonraidxalı
rəsmiləşdirilir.İdxalolunarkən
dərmanvasitələrininhərbiridxal
partiyasımüvafiqlaboratorvəsə-
nədekspertizasındankeçirilərək

idxalınarazılıqverilir.Bundanəla-
və,AEM-inmütəxəssisləritərəfin-
dənistehsalçılarınistehsalsahələri
mütəmadiolaraqtəftişolunurki,
budanəzarəttədbirlərinintərkib
hissəsidir.
AEM-inTibbvəəczaçılıqvasi-

tələrininekspertizasıvəkeyfiyyə-
tinənəzarətlaboratoriyasıdərman
vasitələrininkeyfiyyətininyox-
lanılmasınıhəyatakeçirir.İdxal
vəqeydiyyatproseduruzamanı
dərmanvasitələrininkeyfiyyəti
laboratoriyatərəfindənistehsalçı-
nınnormativsənədləriəsasında
yoxlanılır.Laboratoriyadövrün
müasirtələblərinəcavabverən,
tədqiqatlarıntamdəqiqlikləyerinə

yetirilməsiüçünyüksəkkimyəvi
safığamalikreagentlərlə,həs-
sasvədəqiqavadanlıqlarlatəchiz
edilmişdir,2022-ciildənövbəti
dəfəbeynəlxalqstandart-İSO
17025standartınınyeniversiyasına
uyğunakkreditasiyaolunmuşdur.
2021-ciildənMərkəzinlaboratori-
yasıÜmumdünyaSəhiyyəTəşkila-
tınınBiolojiDərmanVasitələrinin
YoxlanılmasıMilliLaboratoriyalar

şəbəkəsinəassosiativüzvkimiqə-
buledilmişdir
Qiymətlərədairsualınızagəl-

dikdəisəbilirsinizki,qanunve-
riciliyəəsasəndərmanvasitələri
2015-ciildənqiymətləritənzim-
lənənməhsullaraaidedilmişdir.
Tənzimlənənqiymətlərdənfərqli
qiymətəsatışqanunvericiliklə
müəyyənolunmuşməsuliyyətəsə-
bəbolur.Qiymətləritənzimlənən
dərmanvasitələrininqiymətindəki
artımpandemiyadövrüiləbağlı,
sonvaxtlarisəməlumgeosiya-
sisəbəblərdənqlobalvəregional
səviyyədəxammal,qablaşdırma
vəlogistikaxərclərininartmasıilə
izahedilir.

Əczaçılıqsektorununinkişa-
fıstratejiməsələolduğundanbu
sahədəmümkünriskləriminimal-
laşdırmaqüçünsonillərdəyerli
sənayenininkişafınaxüsusidiqqət
yetirilir.Respublikamızdayaradı-
lanSənayeParklarındarezident
kimiqeydiyyatdankeçənəczaçılıq
biznesisubyektləriyaxındövrlər-
dəbazarınmüəyyənhissəsiniyerli
məhsullarilətəminedəcəkdir.
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- Müş fi q müəl lim, si zi yu bi le yi niz 
mü na si bə ti ilə bir da ha jur na lı-
mız adın dan təb rik edi rik, möh-
kəm can sağ lı ğı, işi niz də uğur lar 
ar zu la yı rıq.
-Təşəkküredirəm.Yubileyolsun-

olmasınfərqiyoxdur,insanınhəryeni
yaşımüəyyənanlamdaondaməsuliy-
yəthissiniartırır,hədəfərinidahada
aydınlaşdırır.Ammabununkənardan
daqiymətləndirilməsiçoxsevindirici-
dir.MilliMəclisrəhbərliyinədə,jurna-
lınyaradıcıkollektivinədəbudiqqəti-
nizəgörəminnətdaram.

- 50 yaş da özü nü zü  ne cə hiss  
edir si niz? 
-Həyatdagörüləcəkişlərimçox

olduğuüçünonuciddibiryaşkimi
qəbuledəbilmirəm.Buyaşabirçox
başqaölkələrdə“qocalığıncavanlığı”
deyirlər.Məncə,bu,dəqiqbənzətmə-
dir.Adındacavanlıqsözünüəksetdir-
məsibirgənclikruhubəxşedirinsana.

- Siz öl kə də ba ca rıq lı uşaq hə ki mi 
ki mi ta nı nır sı nız. Mil li Məc lis-
də ki fəaliy yə ti niz lə əla qə dar 
cə miy yə tin ən həs sas tə bə qə si 

olan kör pə lə rin sağ lam lı ğı na bir-
ba şa xid mət et mək dən bir qə dər 
uzaq laş dı ğı nız üçün təəs süf  ən-
di yi niz mə qam lar olur mu?
-Bütünişlərikənaraqoymaqolar,

ammaheçbirvalideynövladınınsağ-
lamlığıiləəlaqədarməsələnisabaha
saxlamır.Uşaqlardanarahatçılıqolan-
daadətənbu,gecələrözünübüruzəve-
rir.Onagörəgecələrmənəçoxzənglər
gəlirdi.Günübugündəgecsaatlarda
gələnisrarlızənglərəcavabverirəm.Bi-
lirəmki,uşaqlarlabağlıdır.
Həkimlikmənimhərzamanvaz-

keçilməzarzumolub.Ortaməktəbin
ilkillərindənbuniyyətdəolmuşam.
Parlamentdədəhəkimlikfəaliyyətinə
başqabirmüsbətistiqamətdən-qa-
nunyaradıcılığıprizmasındangərəkli
olmaqimkanlarımvar.Ölkədəgedən
səhiyyəislahatlarısahəsindəatılanad-
dımlardafəaliştiraketməkləbusahəyə
yaxındandəstəkverməyəçalışıram.
Ammaetirafedirəmki,bəzənhəmino
“gecəzəngləri”üçündarıxıram.

- Kə nar dan sərt xa rak ter li in san 
tə si ri ba ğış la sa nız da, da nı şan 
ki mi sə mi mi və is ti qan lı ol ma ğı-
nız ay dın gö rü nür.
-Mənbunubirneçədeputatyolda-

şımdandaeşitmişəm.Sonradanyaxın
münasibətlərimizyaranandadedilər
ki,sənifərqlixarakterdəsanırdıq.Bu-

nuinsanlarınvizualgörünüşüxasiy-
yətolaraqqəbuletməsikimiizahedə
bilərəm.
Bütündövrlərdəsəhiyyəninən

çətinsahəsiuşaqlarlaişləməksayılıb.
Həyatınıkörpələrinsağlamlığınınqo-
runmasına,uşaqlarlatəmasdaolmağa
həsredən,bunuözünəpeşəseçənbir
insannecəsərtolabilər?Ammauzun
müddətsəhiyyəidarəetməsisahəsində
çalışmışam.Ciddibiristiqamətmüəy-
yənetmədən,işətələbkarlıqlayanaş-
madan,uşaqölümükimiağrılıprosesə
qarşısərttədbirlərgörmədəncəmiy-
yətinqızılfondunu-körpələrimizi
qoruyabilmərik.Bəlkədəosəbəbdən
buməsuliyyəthissiüzifadələrimizə
sərtlikolaraqhopur.

- Si zi hə kim lik dən si ya sə tə  gə ti-
rən yo la nə zər sa laq. 
-Ovaxtlaruniversitetlərədaxilol-

maqprosesindəçoxböyükmüsabiqə-
lərvaridi.Məndəbirinciil-1989-cu
ildəbütünimtahanlardanyaxşıqiymət
almağımabaxmayaraq,Azərbaycan
Tibbİnstitutunadaxilolabilmədim
vəelədərhal1saylıKlinikiTibbi
Mərkəzdə(ovaxtlarSemaşkoxəstə-
xanası)sanitar,kiçiktibbişçisikimi
çalışmağabaşladım.Eləsonrakıtəhsil
aldığımillərdədətibbqardaşıkimi
işləyirdim.Yənimənhəkimlikfəaliy-

yətiməsəhiyyəninənaşağıpilləsindən
gəlmişəm.Sonra3ilqardaşTürkiyədə
fəaliyyətgöstərdim.Oradahəmtəh-
silimiartırdım,həmdəhəkimolaraq
işlədim.Geridönəndənsonrasərhəd
bölgələrininbirindəhərbihəkim,tibb
məntəqəsirəisi,xidmətrəisikimiça-
lışdım.Deməyimodurki,tibbinbütün
sahələriüzrəfəaliyyətgöstərmişəm.
Hərşeyiəlif asındanöyrənməyisevi-
rəm.Hesabedirəmki,yaxşıbirhəkim
kimitanınmaqistəklərinətamnail
olmaqüçünbütüngücünüsəfərbər
etməlisən.
Siyasətsahəsinədəmərhələliola-

raqpillə-pilləkeçmişəm.Ümumiyyət-
lə,hərbirvətəndaşınsevdiyipeşəsi,
fəaliyyətgöstərdiyisahəiləyanaşı,
cəmiyyətqarşısındaməsuliyyətidə
vardır.Nahaqyerədeməyiblərki,el
gözütərəzidir.Hərzamanişimləyana-
şı,aktivictimaifəaliyyətlədəməşğul
olurdum.MənSumqayıtdaYeniAzər-
baycanPartiyasınınyerlitəşkilatının
siyasişurasınınüzvüidim.Hazırda
formatdəyişib.Artıqyerlitəşkilatlar-
dasiyasişuralarmövcuddeyil.Amma
hərzamanYAP-ınüzvükimiSumqa-
yıtdakeçiriləntədbirlərdə,siyasimər-
hələlərüzrəgedənreferendum,prezi-
dent,parlamentvəbələdiyyəseçkiləri
proseslərində,təbliğatvətəşviqat
kampaniyalarındaiştiraketmişəm,bir

həkimvəsəhiyyətəşkilatınınrəhbəri
kimivargücümləcalışmışam.Mənim
üçünçoxqürurvericianolduki,dövlət
başçısıİlhamƏliyevinvəBirincivitse-
prezidentMehribanxanımƏliyevanın
rəhbərliketdiyipartiyamənəetimad
göstərdi,seçicilərimdəbunamizədliyi
dəstəklədilər.ParlamentdəXızı-Sum-
qayıtbölgəsinitəmsiledirəm.Müstəqil
Azərbaycanparlamentinindeputatı
olmaqböyükbirməsuliyyətdir.Mən
buhissihərzamandərkedirəm.

- De pu tat ki mi təm sil olun du ğu-
nuz Mil li Məc li sin Sə hiy yə, Elm 
və təh sil ko mi tə lə ri in san sağ-
lam lı ğı nın qo run ma sın da, so sial 
mü da fi əsi nin möh kəm lən mə sin-
də, on la rın təh si lin də qa nun ve-
ri ci lik ba xı mın dan mü hüm iş lər 
gö rür. Hər iki  ko mi tə də  fəaliy-
yə ti ni zi ne cə tən zim lə yir si niz? 
-Millətvəkiliseçildiyimdönəm

pandemiyanınAzərbaycanaayaq
açdığıvaxtatəsadüfetdi.Virusölkə
ərazisindəsürətləyayılırdı,epidemi-
yailəmübarizədəmüəyyənçətinlik-
ləryaranmışdı.Odövrdəixtisasca
həkimolmağım,Səhiyyəkomitəsinin
üzvüolmağımmənəçoxköməketdi.
Problemidərindəndərkedir,gərgin
epidemiolojişəraitdəfəaliyyətistiqa-
mətlərimidüzgüntənzimləməyəvə

Ənə nə vi “Həm söh bət” rub ri ka mı zın yu bil yar qo na ğı mil lət və ki li, Mil li Məc li sin 
Sə hiy yə, Elm və təh sil ko mi tə lə ri nin üz vü, ta nın mış hə kim-pe diatr Müş fi q 
Məm məd li dir. Hör mət li mil lət və ki li miz kə nar dan sərt xa rak ter li in san tə si ri ba-
ğış la sa da, söh bət za ma nı çox köv rək  və sə mi mi  duy ğu lar da şı dı ğı na şa hid ol duq. 

Ömrün yarım əsrlik 
vədəsində görüş
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- Müş fiq müəl lim, si zi yu bi le yi niz 
mü na si bə ti ilə bir da ha jur na lı-
mız adın dan təb rik edi rik, möh-
kəm can sağ lı ğı, işi niz də uğur lar 
ar zu la yı rıq.
-Təşəkküredirəm.Yubileyolsun-

olmasınfərqiyoxdur,insanınhəryeni
yaşımüəyyənanlamdaondaməsuliy-
yəthissiniartırır,hədəfərinidahada
aydınlaşdırır.Ammabununkənardan
daqiymətləndirilməsiçoxsevindirici-
dir.MilliMəclisrəhbərliyinədə,jurna-
lınyaradıcıkollektivinədəbudiqqəti-
nizəgörəminnətdaram.

- 50 yaş da özü nü zü  ne cə hiss  
edir si niz? 
-Həyatdagörüləcəkişlərimçox

olduğuüçünonuciddibiryaşkimi
qəbuledəbilmirəm.Buyaşabirçox
başqaölkələrdə“qocalığıncavanlığı”
deyirlər.Məncə,bu,dəqiqbənzətmə-
dir.Adındacavanlıqsözünüəksetdir-
məsibirgənclikruhubəxşedirinsana.

- Siz öl kə də ba ca rıq lı uşaq hə ki mi 
ki mi ta nı nır sı nız. Mil li Məc lis-
də ki fəaliy yə ti niz lə əla qə dar 
cə miy yə tin ən həs sas tə bə qə si 

olan kör pə lə rin sağ lam lı ğı na bir-
ba şa xid mət et mək dən bir qə dər 
uzaq laş dı ğı nız üçün təəs süf ən-
di yi niz mə qam lar olur mu?
-Bütünişlərikənaraqoymaqolar,

ammaheçbirvalideynövladınınsağ-
lamlığıiləəlaqədarməsələnisabaha
saxlamır.Uşaqlardanarahatçılıqolan-
daadətənbu,gecələrözünübüruzəve-
rir.Onagörəgecələrmənəçoxzənglər
gəlirdi.Günübugündəgecsaatlarda
gələnisrarlızənglərəcavabverirəm.Bi-
lirəmki,uşaqlarlabağlıdır.
Həkimlikmənimhərzamanvaz-

keçilməzarzumolub.Ortaməktəbin
ilkillərindənbuniyyətdəolmuşam.
Parlamentdədəhəkimlikfəaliyyətinə
başqabirmüsbətistiqamətdən-qa-
nunyaradıcılığıprizmasındangərəkli
olmaqimkanlarımvar.Ölkədəgedən
səhiyyəislahatlarısahəsindəatılanad-
dımlardafəaliştiraketməkləbusahəyə
yaxındandəstəkverməyəçalışıram.
Ammaetirafedirəmki,bəzənhəmino
“gecəzəngləri”üçündarıxıram.

- Kə nar dan sərt xa rak ter li in san 
tə si ri ba ğış la sa nız da, da nı şan 
ki mi sə mi mi və is ti qan lı ol ma ğı-
nız ay dın gö rü nür.
-Mənbunubirneçədeputatyolda-

şımdandaeşitmişəm.Sonradanyaxın
münasibətlərimizyaranandadedilər
ki,sənifərqlixarakterdəsanırdıq.Bu-

nuinsanlarınvizualgörünüşüxasiy-
yətolaraqqəbuletməsikimiizahedə
bilərəm.
Bütündövrlərdəsəhiyyəninən

çətinsahəsiuşaqlarlaişləməksayılıb.
Həyatınıkörpələrinsağlamlığınınqo-
runmasına,uşaqlarlatəmasdaolmağa
həsredən,bunuözünəpeşəseçənbir
insannecəsərtolabilər?Ammauzun
müddətsəhiyyəidarəetməsisahəsində
çalışmışam.Ciddibiristiqamətmüəy-
yənetmədən,işətələbkarlıqlayanaş-
madan,uşaqölümükimiağrılıprosesə
qarşısərttədbirlərgörmədəncəmiy-
yətinqızılfondunu-körpələrimizi
qoruyabilmərik.Bəlkədəosəbəbdən
buməsuliyyəthissiüzifadələrimizə
sərtlikolaraqhopur.

- Si zi hə kim lik dən si ya sə tə  gə ti-
rən yo la nə zər sa laq. 
-Ovaxtlaruniversitetlərədaxilol-

maqprosesindəçoxböyükmüsabiqə-
lərvaridi.Məndəbirinciil-1989-cu
ildəbütünimtahanlardanyaxşıqiymət
almağımabaxmayaraq,Azərbaycan
Tibbİnstitutunadaxilolabilmədim
vəelədərhal1saylıKlinikiTibbi
Mərkəzdə(ovaxtlarSemaşkoxəstə-
xanası)sanitar,kiçiktibbişçisikimi
çalışmağabaşladım.Eləsonrakıtəhsil
aldığımillərdədətibbqardaşıkimi
işləyirdim.Yənimənhəkimlikfəaliy-

yətiməsəhiyyəninənaşağıpilləsindən
gəlmişəm.Sonra3ilqardaşTürkiyədə
fəaliyyətgöstərdim.Oradahəmtəh-
silimiartırdım,həmdəhəkimolaraq
işlədim.Geridönəndənsonrasərhəd
bölgələrininbirindəhərbihəkim,tibb
məntəqəsirəisi,xidmətrəisikimiça-
lışdım.Deməyimodurki,tibbinbütün
sahələriüzrəfəaliyyətgöstərmişəm.
Hərşeyiəlif asındanöyrənməyisevi-
rəm.Hesabedirəmki,yaxşıbirhəkim
kimitanınmaqistəklərinətamnail
olmaqüçünbütüngücünüsəfərbər
etməlisən.
Siyasətsahəsinədəmərhələliola-

raqpillə-pilləkeçmişəm.Ümumiyyət-
lə,hərbirvətəndaşınsevdiyipeşəsi,
fəaliyyətgöstərdiyisahəiləyanaşı,
cəmiyyətqarşısındaməsuliyyətidə
vardır.Nahaqyerədeməyiblərki,el
gözütərəzidir.Hərzamanişimləyana-
şı,aktivictimaifəaliyyətlədəməşğul
olurdum.MənSumqayıtdaYeniAzər-
baycanPartiyasınınyerlitəşkilatının
siyasişurasınınüzvüidim.Hazırda
formatdəyişib.Artıqyerlitəşkilatlar-
dasiyasişuralarmövcuddeyil.Amma
hərzamanYAP-ınüzvükimiSumqa-
yıtdakeçiriləntədbirlərdə,siyasimər-
hələlərüzrəgedənreferendum,prezi-
dent,parlamentvəbələdiyyəseçkiləri
proseslərində,təbliğatvətəşviqat
kampaniyalarındaiştiraketmişəm,bir

həkimvəsəhiyyətəşkilatınınrəhbəri
kimivargücümləcalışmışam.Mənim
üçünçoxqürurvericianolduki,dövlət
başçısıİlhamƏliyevinvəBirincivitse-
prezidentMehribanxanımƏliyevanın
rəhbərliketdiyipartiyamənəetimad
göstərdi,seçicilərimdəbunamizədliyi
dəstəklədilər.ParlamentdəXızı-Sum-
qayıtbölgəsinitəmsiledirəm.Müstəqil
Azərbaycanparlamentinindeputatı
olmaqböyükbirməsuliyyətdir.Mən
buhissihərzamandərkedirəm.

- De pu tat ki mi təm sil olun du ğu-
nuz Mil li Məc li sin Sə hiy yə, Elm 
və təh sil ko mi tə lə ri in san sağ-
lam lı ğı nın qo run ma sın da, so sial 
mü da fiəsi nin möh kəm lən mə sin-
də, on la rın təh si lin də qa nun ve-
ri ci lik ba xı mın dan mü hüm iş lər 
gö rür. Hər iki  ko mi tə də  fəaliy-
yə ti ni zi ne cə tən zim lə yir si niz? 
-Millətvəkiliseçildiyimdönəm

pandemiyanınAzərbaycanaayaq
açdığıvaxtatəsadüfetdi.Virusölkə
ərazisindəsürətləyayılırdı,epidemi-
yailəmübarizədəmüəyyənçətinlik-
ləryaranmışdı.Odövrdəixtisasca
həkimolmağım,Səhiyyəkomitəsinin
üzvüolmağımmənəçoxköməketdi.
Problemidərindəndərkedir,gərgin
epidemiolojişəraitdəfəaliyyətistiqa-
mətlərimidüzgüntənzimləməyəvə

Ənə nə vi “Həm söh bət” rub ri ka mı zın yu bil yar qo na ğı mil lət və ki li, Mil li Məc li sin  
Sə hiy yə, Elm və təh sil ko mi tə lə ri nin üz vü, ta nın mış hə kim-pe diatr Müş fiq  
Məm məd li dir. Hör mət li mil lət və ki li miz kə nar dan sərt xa rak ter li in san tə si ri ba-
ğış la sa da, söh bət za ma nı çox köv rək  və sə mi mi  duy ğu lar da şı dı ğı na şa hid ol duq. 

Ömrün yarım əsrlik 
vədəsində görüş
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faydalıtəklifərverməyəcalışırdım.
Azərbaycandövlətininbuistiqamət-
dəatdığıbütünaddımlarıseçicilərimə
çatdırmağasəygöstərir,insanların
həyatınıntəhlükədəolduğuçətinvə-
ziyyətlərdəyardımımıəsirgəmirdim.
Eləolurduki,birgündə3-4televizi-
yanınproqramlarınaqatılır,pandemi-
yailəəlaqədarmübarizətədbirlərində
yaxındaniştirakedirdim,müəssisə
vəidarələrdə,xəstəxanalardamaarif-
ləndirməişləriiləməşğulolurdum.
Praktikifəaliyyətdəngəlmişbirhəkim
olduğumüçünbuinsanlaradahareal
vəinandırıcıtəsirbağışlayırdı.Tibb
müəssisələrinəgedir,xüsusənSumqa-

yıtUşaqXəstəxanasındapandemiya
iləmübarizəüçünayrılmışyoluxucu
xəstəliklərkorpusundamüalicəişlərin-
dəyaxındaniştirakedirdim.Azərbay-
canhökumətinin,cənabPrezidentinvə
Birincivitse-prezidentinpandemiyailə
mübarizəsahəsindəatdığıaddımlar
mənimgözümünqarşısındabaşver-
diyinəgörəbirhəkimkimiqürurla
deyəbilərəmki,Azərbaycandövləti
bu“döyüş”dəndəqalibiyyətlə,ənaz
itkilərləçıxdı.BuistiqamətdəMilli
MəclisinSəhiyyəkomitəsininsədri,
hörmətliakademikimiz,səhiyyəmizin
ağsaqqalıƏhlimanmüəlliminxidmət-
lərinixüsusiləqeydetməkistəyirəm.

OkiqaldıElmvətəhsilkomitəsin-
dəkifəaliyyətimə,ikiövladımtələbə,
birövladımisəortaməktəbşagirdidir.
Onlarınvasitəsiiləalivəortatəhsil
sahəsindəbaşverənprosesləri,prob-
lemləriənxırdadetallarınadəköyrəni-
rəm.Tələbələrin,şagirdlərinpedaqoji
kollektivinnəçətinlikləriolduğunu,
problemlərinilkinsəbəblərinibiləndə
qanunyaradıcılığızamanısəmərəli
təklifərirəlisürməkdahaasanolur.
Bubaxımdanhərikikomitədəçalışma-
ğısevirəm.

- Se çi ci lə ri niz lə mü na si bət lə ri-
niz ne cə dir, on lar la işi ni zi han sı 
prin sip lər əsa sın da qu rur su nuz? 
-Eyniölkəninvətəndaşlarıyıq,

ammahərbölgəninayrıcaxarakterik
xüsusiyyətlərivar.Sumqayıtsovetsis-
temiiləiqtisadiyyatınqurulmasıüçün
peykşəhərmodelisayılırdı.Yəniiri
sənayevəkimyamüəssisələrininətra-
fındayaradılanbuşəhərAzərbaycan
üçünsavadlımühəndis-texnikiheyət,
çalışqanişçiqüvvəsi,fəhləgücüdemək
idi.Şəhərinəhalisidəuşaqlı-böyük-
lügəncruhlu,zəhmətkeşinsanlardır.
Atamuniversitetibitirdikdənsonra
Sumqayıtdamühəndiskimifəaliyyət
göstərmiş,oradaailəhəyatıqurmuşdu.
MəndəSumqayıtdadoğulubböyü-
müşəm,ortatəhsilalmışam.Buşəhər
sankibizimləbirgəböyüyüb.Sumqa-
yıtıntəqribən400minəyaxınəhalisi
varsa,onlarınböyükəksəriyyətiilə
müəyyəntəmaslarımolub,birqismiilə
şəxsitanışlığımvar.Seçkikampaniya-
sıdövründədə,sonrakımərhələdədə
dəfələrləbununşahidioldum.Seçicilə-
riminarasındaözümütamsərbəsthiss
edirəm,çünkiməniözlərinədoğma
bilirlər.Onlarlabirlikdəictimainəqliy-
yataminirəm,dükan-bazaragedirəm,
söhbətləşirik,fikirlərini,düşüncələrini
öyrənirəm,bəzəntənqiddəolunuram...
Xızılılardatəmiz,saf,dağruhlu

insanlardır.Səmimimünasibətlərvar
aramızda.HeçvaxtnəXızıda,nədə
Sumqayıtdamillətvəkilinəqarşıneqa-
tivbirhallarastlaşmamışam,insanlar-
lahərhansıprobleməgörəqarşı-qarşı-
yaqalmamışam.

- Xal qı mız mü zəf ər Ali Baş Ko-
man da nın si ya si ira də si və rə şa-
dət li or du mu zun gü cü he sa bı na 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si ni 
bö yük Zə fər lə ta mam la dı. Qa-
ra bağ lı sı nız. Hə min  gün lər də 
han sı hiss lə ri ke çir mə yi niz bi zim 
üçün çox  ma raq lı dır. 
-Kiçikqardaşım“Turan”Bank-

daçalışır,qurumunİdarəHeyətinin
üzvüdür.44günlükVətənmüharibəsi
günlərindəbirzəngləxəbərtutduqki,
o,artıqcəbhəyəgetməküçünehtiyat-
daolanzabitkimişimalbölgəsində
hazırlıqkeçir.Sonracəbhəyəgetdi.
Hadrut,Füzuli,CəbrayılvəDaşaltı
istiqamətlərindəkidöyüşlərdəiştirak
etdi.Prezident,AliBaşKomandanİl-
hamƏliyevinfərmanıiləbubölgələrin
azadolunmasındaiştirakınagörə3
medallatəltifedildi.Bu,bizimailəmi-
ziçoxqürurlandırdı.Onunxidmət
etdiyibölgədəvaxtiləməndəhəkim
kimiçalışmışam.Hərbirimizbusavaş
üçünnəisəetməyəözümüzüborclu
bilirdik.
BizəslənŞərqi-Zəngəzurluyuq.

AtamLaçındandır,anamisəŞuşadan.
İkisinindəboya-başaçatdığıyurdiş-
ğalaltındaidi.Ölkəninrəhbərinə,Ali
BaşKomandanımıza,bucürfədakar
vəqorxmazorduyamümkünistiqa-
mətdəəlimizdəngələnietməkailəmiz
üçün,nəslimizüçünbirtəsəlliidi.
Sevinirəmki,qardaşımındabuZəfər-
dəəməyivar.O,döyüşdənqayıdan
günheçunudabilmədiyimbirhadisə
ilərastlaşdım.ArtıqŞuşadüşmən-
dənazadedildi,qələbəxəbərigəldi,
hərbiəməliyyatlardayandırıldı,tərxis
olunmalarbaşladı.Bizsəbirsizliklə
qardaşımınyolunugözləyirdik.Xəbər
aldımki,o,artıqyoldadır,Bakıya
çatmasına2saatqalıb.Amma6-7saat
keçirdi,qardaşımgəlibçıxmaqbilmir-
di.Anamçoxhəyəcanlı,narahatidi.
Onunbuhalınıbaşadüşürdük.Mən
dəhərzamankısakitliyimi,təmkinimi
qorumaqdaçətinlikçəkirdim.Zəng
vurduq,dediki,addım-addımgəlirik.
İnsanlaryollarınkənarlarınadüzü-
lüb,biziöpür,qucaqlayır,bağırlarına
basırlar,buraxmırlar.Osəhnələrdən

bəziməqamları
telefonunaçəkib
gətirmişdi,bax-
dıq.Eləmütəəssir
oldumki...Adam
varlığıiləbirhəqi-
qətəinanırki,öz
Prezidentinin,Ali
BaşKomandanı-
nınətrafındasıx
birləşmişbuxalqın
qarşısındaheçbir
düşmənduruşgəti-
rəbilməz...Beləbir
qədirbilənxalqın
övladı,beləbir
dövlətinvətənda-
şıolduğumüçün
heçvaxt-nədənsə
narazıyam-demə-
yəhaqqımyoxdur.
Hərzamanşükür
edirəm.
Allahvətən

yolundacanlarını
fədaetmişbütünşə-
hidlərimizərəhmət
eləsin,qazilərimizəşəfaversin.

- İş ğal dan  azad olu nan yer lə rə 
get mi si niz mi? 
-Artıqgözəlbirənənəyaranıb.

MilliMəclisinkomitəiclaslarıvaxtaşırı
Şuşadakeçirilir.Yerigəlmişkən,belə
gözəlbirtəşəbbüsəgörəMilliMəclis
rəhbərliyinə,şəxsənsədrimizSahibə
xanımQafarovayadərinminnətdarlı-
ğımıbildirirəm.İkidəfəŞuşadakomitə
iclaslarındaoldum.Anamsəbirsizliklə
gözləyirdiki,oyerləringörüntülərini
çəkibgətirəcəyəm.Hamısınadiqqətlə,
kövrələrəkbaxdı,şuşalıqızıdırda...
(gü lür)

- Nə işin sa hi bi olur san ol, da xi li 
ra hat lı ğı, mə nə vi həz zi an caq 
ailə də ta pır san.  Siz də bu sa hə də 
və ziy yət ne cə dir? 
-Ailəxoşbəxtliyiçoxönəmlidir,

ailəninmöhkəmliyibütünuğurların
əsasıdır,ailəbirqaladır.Bizimailəmiz
hərzamanmehribanolub.Üçqarda-
şıq.Birqardaşımneftsahəsindəçalışır,

obiriqardaşım,qeydetdiyimkimi,
banksektorundafəaliyyətgöstərir.
Mənimözailəmdədə3oğlanöv-

ladıböyüyür.Böyükoğlumbirneçəil
əvvəl687baltoplayaraqBakıAliNeft
Məktəbinədaxiloldu,artıqbitirmək
üzrədir.İkincioğlumdaimtahanda
yüksək-600baltopladı.Özistəyiilə
AzərbaycanTexnikiUniversitetiniseç-
di,ikincikursdaoxuyur.Kiçikoğlum
isəhələortaməktəbdətəhsilalır.Daim
övladlarımadeyirəmki,yaxşıvətən-
daşvəqədirbilənövladolmaqüçün
hərkəsgələcəkqərarlarınıözüverməli,
mükəmməltəhsilalmışmütəxəssisol-
malıdır.Həyatyoldaşımdahəkimdir,
Sumqayıtdaailəsağlamlıqmərkəzlə-
rindənbirininrəhbəridir.
Mənözümüailədədəbəxtigətirən

adamsayıram.Onagörəki,birlikdə
tikdiyimizbuqalanısevgivədərin
hörmətüzərindəqurmuşuq.Hərza-
manhədəfərimidüzgünvərealtəyin
etməyəcalışmışam.Doğruyolutapa
bilməkhərbirinsanahəmcəmiyyətdə,
həmdəailədərahatlıqverir.

QərənfilMansurova
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faydalıtəklifərverməyəcalışırdım.
Azərbaycandövlətininbuistiqamət-
dəatdığıbütünaddımlarıseçicilərimə
çatdırmağasəygöstərir,insanların
həyatınıntəhlükədəolduğuçətinvə-
ziyyətlərdəyardımımıəsirgəmirdim.
Eləolurduki,birgündə3-4televizi-
yanınproqramlarınaqatılır,pandemi-
yailəəlaqədarmübarizətədbirlərində
yaxındaniştirakedirdim,müəssisə
vəidarələrdə,xəstəxanalardamaarif-
ləndirməişləriiləməşğulolurdum.
Praktikifəaliyyətdəngəlmişbirhəkim
olduğumüçünbuinsanlaradahareal
vəinandırıcıtəsirbağışlayırdı.Tibb
müəssisələrinəgedir,xüsusənSumqa-

yıtUşaqXəstəxanasındapandemiya
iləmübarizəüçünayrılmışyoluxucu
xəstəliklərkorpusundamüalicəişlərin-
dəyaxındaniştirakedirdim.Azərbay-
canhökumətinin,cənabPrezidentinvə
Birincivitse-prezidentinpandemiyailə
mübarizəsahəsindəatdığıaddımlar
mənimgözümünqarşısındabaşver-
diyinəgörəbirhəkimkimiqürurla
deyəbilərəmki,Azərbaycandövləti
bu“döyüş”dəndəqalibiyyətlə,ənaz
itkilərləçıxdı.BuistiqamətdəMilli
MəclisinSəhiyyəkomitəsininsədri,
hörmətliakademikimiz,səhiyyəmizin
ağsaqqalıƏhlimanmüəlliminxidmət-
lərinixüsusiləqeydetməkistəyirəm.

OkiqaldıElmvətəhsilkomitəsin-
dəkifəaliyyətimə,ikiövladımtələbə,
birövladımisəortaməktəbşagirdidir.
Onlarınvasitəsiiləalivəortatəhsil
sahəsindəbaşverənprosesləri,prob-
lemləriənxırdadetallarınadəköyrəni-
rəm.Tələbələrin,şagirdlərinpedaqoji
kollektivinnəçətinlikləriolduğunu,
problemlərinilkinsəbəblərinibiləndə
qanunyaradıcılığızamanısəmərəli
təklifərirəlisürməkdahaasanolur.
Bubaxımdanhərikikomitədəçalışma-
ğısevirəm.

- Se çi ci lə ri niz lə mü na si bət lə ri-
niz ne cə dir, on lar la işi ni zi han sı 
prin sip lər əsa sın da qu rur su nuz? 
-Eyniölkəninvətəndaşlarıyıq,

ammahərbölgəninayrıcaxarakterik
xüsusiyyətlərivar.Sumqayıtsovetsis-
temiiləiqtisadiyyatınqurulmasıüçün
peykşəhərmodelisayılırdı.Yəniiri
sənayevəkimyamüəssisələrininətra-
fındayaradılanbuşəhərAzərbaycan
üçünsavadlımühəndis-texnikiheyət,
çalışqanişçiqüvvəsi,fəhləgücüdemək
idi.Şəhərinəhalisidəuşaqlı-böyük-
lügəncruhlu,zəhmətkeşinsanlardır.
Atamuniversitetibitirdikdənsonra
Sumqayıtdamühəndiskimifəaliyyət
göstərmiş,oradaailəhəyatıqurmuşdu.
MəndəSumqayıtdadoğulubböyü-
müşəm,ortatəhsilalmışam.Buşəhər
sankibizimləbirgəböyüyüb.Sumqa-
yıtıntəqribən400minəyaxınəhalisi
varsa,onlarınböyükəksəriyyətiilə
müəyyəntəmaslarımolub,birqismiilə
şəxsitanışlığımvar.Seçkikampaniya-
sıdövründədə,sonrakımərhələdədə
dəfələrləbununşahidioldum.Seçicilə-
riminarasındaözümütamsərbəsthiss
edirəm,çünkiməniözlərinədoğma
bilirlər.Onlarlabirlikdəictimainəqliy-
yataminirəm,dükan-bazaragedirəm,
söhbətləşirik,fikirlərini,düşüncələrini
öyrənirəm,bəzəntənqiddəolunuram...
Xızılılardatəmiz,saf,dağruhlu

insanlardır.Səmimimünasibətlərvar
aramızda.HeçvaxtnəXızıda,nədə
Sumqayıtdamillətvəkilinəqarşıneqa-
tivbirhallarastlaşmamışam,insanlar-
lahərhansıprobleməgörəqarşı-qarşı-
yaqalmamışam.

- Xal qı mız mü zəf ər Ali Baş Ko-
man da nın si ya si ira də si və rə şa-
dət li or du mu zun gü cü he sa bı na 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si ni 
bö yük Zə fər lə ta mam la dı. Qa-
ra bağ lı sı nız. Hə min  gün lər də 
han sı hiss lə ri ke çir mə yi niz bi zim 
üçün çox  ma raq lı dır. 
-Kiçikqardaşım“Turan”Bank-

daçalışır,qurumunİdarəHeyətinin
üzvüdür.44günlükVətənmüharibəsi
günlərindəbirzəngləxəbərtutduqki,
o,artıqcəbhəyəgetməküçünehtiyat-
daolanzabitkimişimalbölgəsində
hazırlıqkeçir.Sonracəbhəyəgetdi.
Hadrut,Füzuli,CəbrayılvəDaşaltı
istiqamətlərindəkidöyüşlərdəiştirak
etdi.Prezident,AliBaşKomandanİl-
hamƏliyevinfərmanıiləbubölgələrin
azadolunmasındaiştirakınagörə3
medallatəltifedildi.Bu,bizimailəmi-
ziçoxqürurlandırdı.Onunxidmət
etdiyibölgədəvaxtiləməndəhəkim
kimiçalışmışam.Hərbirimizbusavaş
üçünnəisəetməyəözümüzüborclu
bilirdik.
BizəslənŞərqi-Zəngəzurluyuq.

AtamLaçındandır,anamisəŞuşadan.
İkisinindəboya-başaçatdığıyurdiş-
ğalaltındaidi.Ölkəninrəhbərinə,Ali
BaşKomandanımıza,bucürfədakar
vəqorxmazorduyamümkünistiqa-
mətdəəlimizdəngələnietməkailəmiz
üçün,nəslimizüçünbirtəsəlliidi.
Sevinirəmki,qardaşımındabuZəfər-
dəəməyivar.O,döyüşdənqayıdan
günheçunudabilmədiyimbirhadisə
ilərastlaşdım.ArtıqŞuşadüşmən-
dənazadedildi,qələbəxəbərigəldi,
hərbiəməliyyatlardayandırıldı,tərxis
olunmalarbaşladı.Bizsəbirsizliklə
qardaşımınyolunugözləyirdik.Xəbər
aldımki,o,artıqyoldadır,Bakıya
çatmasına2saatqalıb.Amma6-7saat
keçirdi,qardaşımgəlibçıxmaqbilmir-
di.Anamçoxhəyəcanlı,narahatidi.
Onunbuhalınıbaşadüşürdük.Mən
dəhərzamankısakitliyimi,təmkinimi
qorumaqdaçətinlikçəkirdim.Zəng
vurduq,dediki,addım-addımgəlirik.
İnsanlaryollarınkənarlarınadüzü-
lüb,biziöpür,qucaqlayır,bağırlarına
basırlar,buraxmırlar.Osəhnələrdən

bəziməqamları
telefonunaçəkib
gətirmişdi,bax-
dıq.Eləmütəəssir
oldumki...Adam
varlığıiləbirhəqi-
qətəinanırki,öz
Prezidentinin,Ali
BaşKomandanı-
nınətrafındasıx
birləşmişbuxalqın
qarşısındaheçbir
düşmənduruşgəti-
rəbilməz...Beləbir
qədirbilənxalqın
övladı,beləbir
dövlətinvətənda-
şıolduğumüçün
heçvaxt-nədənsə
narazıyam-demə-
yəhaqqımyoxdur.
Hərzamanşükür
edirəm.
Allahvətən

yolundacanlarını
fədaetmişbütünşə-
hidlərimizərəhmət
eləsin,qazilərimizəşəfaversin.

- İş ğal dan  azad olu nan yer lə rə 
get mi si niz mi? 
-Artıqgözəlbirənənəyaranıb.

MilliMəclisinkomitəiclaslarıvaxtaşırı
Şuşadakeçirilir.Yerigəlmişkən,belə
gözəlbirtəşəbbüsəgörəMilliMəclis
rəhbərliyinə,şəxsənsədrimizSahibə
xanımQafarovayadərinminnətdarlı-
ğımıbildirirəm.İkidəfəŞuşadakomitə
iclaslarındaoldum.Anamsəbirsizliklə
gözləyirdiki,oyerləringörüntülərini
çəkibgətirəcəyəm.Hamısınadiqqətlə,
kövrələrəkbaxdı,şuşalıqızıdırda...
(gü lür)

- Nə işin sa hi bi olur san ol, da xi li 
ra hat lı ğı, mə nə vi həz zi an caq 
ailə də ta pır san.  Siz də bu sa hə də 
və ziy yət ne cə dir? 
-Ailəxoşbəxtliyiçoxönəmlidir,

ailəninmöhkəmliyibütünuğurların
əsasıdır,ailəbirqaladır.Bizimailəmiz
hərzamanmehribanolub.Üçqarda-
şıq.Birqardaşımneftsahəsindəçalışır,

obiriqardaşım,qeydetdiyimkimi,
banksektorundafəaliyyətgöstərir.
Mənimözailəmdədə3oğlanöv-

ladıböyüyür.Böyükoğlumbirneçəil
əvvəl687baltoplayaraqBakıAliNeft
Məktəbinədaxiloldu,artıqbitirmək
üzrədir.İkincioğlumdaimtahanda
yüksək-600baltopladı.Özistəyiilə
AzərbaycanTexnikiUniversitetiniseç-
di,ikincikursdaoxuyur.Kiçikoğlum
isəhələortaməktəbdətəhsilalır.Daim
övladlarımadeyirəmki,yaxşıvətən-
daşvəqədirbilənövladolmaqüçün
hərkəsgələcəkqərarlarınıözüverməli,
mükəmməltəhsilalmışmütəxəssisol-
malıdır.Həyatyoldaşımdahəkimdir,
Sumqayıtdaailəsağlamlıqmərkəzlə-
rindənbirininrəhbəridir.
Mənözümüailədədəbəxtigətirən

adamsayıram.Onagörəki,birlikdə
tikdiyimizbuqalanısevgivədərin
hörmətüzərindəqurmuşuq.Hərza-
manhədəfərimidüzgünvərealtəyin
etməyəcalışmışam.Doğruyolutapa
bilməkhərbirinsanahəmcəmiyyətdə,
həmdəailədərahatlıqverir.

QərənfilMansurova
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- Cə nab sə fi r, mə lum ol du ğu 
ki mi, Azər bay can-Öz bə kis tan 
mü na si bət lə ri də rin ta ri xi və 
mə də ni kök lə rə ma lik dir. Döv-
lət lə ri mi zin və xalq la rı mı zın 
ta le yin də çox say lı ox şar lıq lar 
möv cud dur. Azər bay ca nı dost 
öl kə də təm sil edən dip lo ma tik 
mis si ya nın rəh bə ri ki mi or taq 
də yər lə ri miz ba rə də fi  kir lə ri-
niz ma raq lı dır.
-Bəli,Azərbaycanvəözbəkxalq-

larıeynitarixiköklərə,millikimliyə
vəeynimədəniyyətəmalikikiqar-
daşxalqdır.Onlararasındamilli-mə-
dəniəlaqələrinkökləriçoxqədim
zamanagedibçıxır.Tarixboyumüx-
təlifdövrlərdəistərözyaratdıqları

dövlətlərdə,istərsədədigərdövlət-
lərintərkibindəbuikiqardaşxalq
eynitaleyiyaşamış,birsevinmiş,bir
kədərlənmişdir.Bugündəhəriki
qardaşxalqbiryerdədirvəonların
sevincidə,kədəridəbirdir.

- Bu gün Azər bay can ilə Öz bə-
kis tan ara sın da kı mü na si bət-
lər key fi y yət cə ye ni sə viy yə yə 
ke çib və st ra te ji tə rəf daş lıq 
xa rak te ri da şı yır. Siz qar daş 
öl kə lər ara sın da əmək daş lı ğın 
diq qət çə kən tə rəf  ə ri ola raq 
nə lə ri qeyd edər di niz?
-Bəli,AzərbaycanvəÖzbəkistan

respublikalarıarasındakımünasi-
bətlərdəhərikidövlətbaşçısının

dostluğu,qarşılıqlısəfərlərimühüm
roloynayır.Ələlxüsusda,Azərbay-
canPrezidenticənabİlhamƏliyevin
Özbəkistanasonişgüzarsəfərindən
sonraəlaqələrimizdahagenişmüs-
təvidəvədinamikbirşəkildəinkişaf
etməkdədir.Buəlaqələriqtisadiyyat,
mədəniyyət,elm,təhsil,tibb,enerjitə-
rəfdaşlığıvəs.olmaqlabütünsahələri
əhatəedir.Xüsusiolaraqqeydedim
ki,ikiqardaşölkəarasındamövcud
olanmünasibətlərindahadainkişaf
etdirilməsicənabİlhamƏliyevindiq-
qətmərkəzindədir.

- Qar daş öl kə lə ri miz bey nəl-
xalq təş ki lat lar çər çi və sin də sıx 
əmək daş lıq edir. Sə mər qənd də 
ke çi ri lən Türk Döv lət lə ri Təş ki-
la tı nın Sam mi ti öl kə lə ri mi zin 
ma raq la rı nın bir li yi ni bir da-
ha nü ma yiş et dir di. Bu sa hə də 
əmək daş lı ğın in ki şaf pers pek tiv-
lə ri ni ne cə qiy mət lən di rir si niz?
-TürkDövlətləriTəşkilatının

fəaliyyətiningenişləndirilməsiza-
manıntələbidirvəsevindiricihaldır
ki,artıqbütünmüstəvilərdə,ay-
rı-ayrısahələrüzrəüzvdövlətlərin
münasibətləridinamikinkişafedir.
Qurumaüzvölkələrarasındaiqtisa-
diəməkdaşlıqgünbəgündərinləşir,
tranzitəlaqələryenimüstəviyəqə-
dəmqoyur.TürkDövlətləriTəşkila-
tınınnüfuzunundahadagenişlən-
məsində,buçərçivədəəməkdaşlığın
inkişafındaAzərbaycanPreziden-
tininxüsusiroluvar.Məhzİlham
ƏliyevinqardaşTürkiyəRespublika-
sıiləqurduğuçoxşaxəlidostluqvə

qardaşlıqəlaqələributəşkilatınyeni
inkişafmərhələsinəqədəmqoyma-
sınavəbirliyədaxilolandigərtürk
dövlətlərinindəitifaqdasıxbirləş-
məsinəbirörnəkdir.

- Ye ri gəl miş kən, Sə mər qənd 
sam mi ti za ma nı qu ru ma sədr lik 
Tür ki yə dən Öz bə kis ta na keç di 
və Pre zi dent Şav kat Mir zi yo yev 
sam mit də qə bul olun muş Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın be şil lik 
st ra te gi ya sı nı hə ya ta ke çi rə cə-
yi ni vəd et di. 
-Doğrudur,Səmərqəndsammiti

zamanıTürkDövlətləriTəşkilatı-
nasədrlikTürkiyədənÖzbəkistana
keçdivətürkdünyasıqarşısında
bütünsahələriəhatəedəngenişbir
strategiyanınhəyatakeçirilməsinə-
zərdətutuldu.Bustrategiyaiqtisadi,
mədəni,turizmvədigərsahələrdə
əlaqələringenişləndirilməsinivə
enerjitəhlükəsizliyikimivacibsahə-
ləriözündəehtivaedir.
TəşkilatasədrliyinÖzbəkistana

keçməsiisəsəfirliyimizindəməsu-
liyyətiniartırmışoldu.Bizikiqardaş
ölkəarasındamövcudmünasibət-
lərindahadagenişlənməsivəyeni

əlaqələrinyaranmasıüçünsəylərimi-
zidahadaartırmalıyıq.

- 2020-ci il də 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si nə ti cə sin də Azər-
bay ca nın mü zəf  ər or du su nun 
gü cü və Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin si ya si 
ira də si he sa bı na 30 ilə ya xın bir 
müd dət də Er mə nis tan  si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğal al-
tın da qa lan tor paq la rı mız azad 
edil di. Ar tıq hə min əra zi lər də 
sü rət li ye ni dən qur ma və bər pa 
iş lə ri da vam et di ri lir. Qə lə bə 
xə bə ri qar daş Öz bə kis tan da ne-
cə qar şı lan dı?
-AliBaşKomandan,Prezident

İlhamƏliyevinsiyasiiradəsiiləmü-
zəfərAzərbaycanOrdusunun44
günlükVətənmüharibəsindəqazan-
mışolduğuZəfərbütüntürkdünya-
sınınqələbəsidir.Azərbaycanınhaqq
savaşındahərzamanyanımızdaolan
Özbəkistandadaxalqımızınqələbə
sevincigenişqeydedildi.
Buradabirməsələnixüsusiilə

vurğulamaqistəyirəmki,müqəddəs
torpaqlarımızınermənisilahlıqüvvə-
ləritərəfindənişğaledilməsiÖzbəkis-

tandadaimaktualmövzuolmuşdur.
Bizimsəfirlikvəonunnəzdindəki
HeydərƏliyevadınaAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzihərzamanbu
məsələnidiqqətdəsaxlamış,Özbə-
kistanmətbuatındaçıxışlaredərək
ErmənistanınAzərbaycanınəzəli
torpaqlarınıişğaletməsi,xalqımızın
münaqişədənçəkdiyizərərinmiqya-
sı,birmilyondanartıqsoydaşımızın
özdoğmaev-eşiklərindəndidərgin
düşərəkqaçqınvəməcburiköçkünə
çevrilməsibarədəqardaşözbəkxalqı-
nıməlumatlandırmışdır.
Özbəkistandaaparılanstatistika-

yaəsasənburadakıyazılıvəelektron
KİV-lərinənçoxtirajlananxəbərləri
məhzErmənistan-Azərbaycanmüna-
qişəsiiləbağlıməsələlərolmuşdur.
Bu,bizimgördüyümüzənbaşlıca
işlərdənbiridir.Bundanəlavəözbək
ictimaixadimlərinin,elmvəsənət
adamlarınınzaman-zamanAzərbay-
canadəstəkbəyanatlarıdaqardaş
xalqınhərzamanbizimyanımızdaol-
masınabirsübutdur.44günlükVətən
müharibəsizamanıtanınmışözbək
sənətadamlarının,elmvəincəsənət
xadimlərinindünyadövlətlərinəölkə-
mizinhaqlıolmasıiləbağlıünvanla-
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- Cə nab sə fir, mə lum ol du ğu 
ki mi, Azər bay can-Öz bə kis tan 
mü na si bət lə ri də rin ta ri xi və 
mə də ni kök lə rə ma lik dir. Döv-
lət lə ri mi zin və xalq la rı mı zın 
ta le yin də çox say lı ox şar lıq lar 
möv cud dur. Azər bay ca nı dost 
öl kə də təm sil edən dip lo ma tik 
mis si ya nın rəh bə ri ki mi or taq 
də yər lə ri miz ba rə də fi kir lə ri-
niz ma raq lı dır.
-Bəli,Azərbaycanvəözbəkxalq-

larıeynitarixiköklərə,millikimliyə
vəeynimədəniyyətəmalikikiqar-
daşxalqdır.Onlararasındamilli-mə-
dəniəlaqələrinkökləriçoxqədim
zamanagedibçıxır.Tarixboyumüx-
təlifdövrlərdəistərözyaratdıqları

dövlətlərdə,istərsədədigərdövlət-
lərintərkibindəbuikiqardaşxalq
eynitaleyiyaşamış,birsevinmiş,bir
kədərlənmişdir.Bugündəhəriki
qardaşxalqbiryerdədirvəonların
sevincidə,kədəridəbirdir.

- Bu gün Azər bay can ilə Öz bə-
kis tan ara sın da kı mü na si bət-
lər key fiy yət cə ye ni sə viy yə yə 
ke çib və st ra te ji tə rəf daş lıq 
xa rak te ri da şı yır. Siz qar daş 
öl kə lər ara sın da əmək daş lı ğın 
diq qət çə kən tə rəf ə ri ola raq 
nə lə ri qeyd edər di niz?
-Bəli,AzərbaycanvəÖzbəkistan

respublikalarıarasındakımünasi-
bətlərdəhərikidövlətbaşçısının

dostluğu,qarşılıqlısəfərlərimühüm
roloynayır.Ələlxüsusda,Azərbay-
canPrezidenticənabİlhamƏliyevin
Özbəkistanasonişgüzarsəfərindən
sonraəlaqələrimizdahagenişmüs-
təvidəvədinamikbirşəkildəinkişaf
etməkdədir.Buəlaqələriqtisadiyyat,
mədəniyyət,elm,təhsil,tibb,enerjitə-
rəfdaşlığıvəs.olmaqlabütünsahələri
əhatəedir.Xüsusiolaraqqeydedim
ki,ikiqardaşölkəarasındamövcud
olanmünasibətlərindahadainkişaf
etdirilməsicənabİlhamƏliyevindiq-
qətmərkəzindədir.

- Qar daş öl kə lə ri miz bey nəl-
xalq təş ki lat lar çər çi və sin də sıx 
əmək daş lıq edir. Sə mər qənd də 
ke çi ri lən Türk Döv lət lə ri Təş ki-
la tı nın Sam mi ti öl kə lə ri mi zin 
ma raq la rı nın bir li yi ni bir da-
ha nü ma yiş et dir di. Bu sa hə də 
əmək daş lı ğın in ki şaf pers pek tiv-
lə ri ni ne cə qiy mət lən di rir si niz?
-TürkDövlətləriTəşkilatının

fəaliyyətiningenişləndirilməsiza-
manıntələbidirvəsevindiricihaldır
ki,artıqbütünmüstəvilərdə,ay-
rı-ayrısahələrüzrəüzvdövlətlərin
münasibətləridinamikinkişafedir.
Qurumaüzvölkələrarasındaiqtisa-
diəməkdaşlıqgünbəgündərinləşir,
tranzitəlaqələryenimüstəviyəqə-
dəmqoyur.TürkDövlətləriTəşkila-
tınınnüfuzunundahadagenişlən-
məsində,buçərçivədəəməkdaşlığın
inkişafındaAzərbaycanPreziden-
tininxüsusiroluvar.Məhzİlham
ƏliyevinqardaşTürkiyəRespublika-
sıiləqurduğuçoxşaxəlidostluqvə

qardaşlıqəlaqələributəşkilatınyeni
inkişafmərhələsinəqədəmqoyma-
sınavəbirliyədaxilolandigərtürk
dövlətlərinindəitifaqdasıxbirləş-
məsinəbirörnəkdir.

- Ye ri gəl miş kən, Sə mər qənd 
sam mi ti za ma nı qu ru ma sədr lik 
Tür ki yə dən Öz bə kis ta na keç di 
və Pre zi dent Şav kat Mir zi yo yev 
sam mit də qə bul olun muş Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın be şil lik 
st ra te gi ya sı nı hə ya ta ke çi rə cə-
yi ni vəd et di. 
-Doğrudur,Səmərqəndsammiti

zamanıTürkDövlətləriTəşkilatı-
nasədrlikTürkiyədənÖzbəkistana
keçdivətürkdünyasıqarşısında
bütünsahələriəhatəedəngenişbir
strategiyanınhəyatakeçirilməsinə-
zərdətutuldu.Bustrategiyaiqtisadi,
mədəni,turizmvədigərsahələrdə
əlaqələringenişləndirilməsinivə
enerjitəhlükəsizliyikimivacibsahə-
ləriözündəehtivaedir.
TəşkilatasədrliyinÖzbəkistana

keçməsiisəsəfirliyimizindəməsu-
liyyətiniartırmışoldu.Bizikiqardaş
ölkəarasındamövcudmünasibət-
lərindahadagenişlənməsivəyeni

əlaqələrinyaranmasıüçünsəylərimi-
zidahadaartırmalıyıq.

- 2020-ci il də 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si nə ti cə sin də Azər-
bay ca nın mü zəf ər or du su nun 
gü cü və Ali Baş Ko man dan, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin si ya si 
ira də si he sa bı na 30 ilə ya xın bir 
müd dət də Er mə nis tan  si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fin dən iş ğal al-
tın da qa lan tor paq la rı mız azad 
edil di. Ar tıq hə min əra zi lər də 
sü rət li ye ni dən qur ma və bər pa 
iş lə ri da vam et di ri lir. Qə lə bə 
xə bə ri qar daş Öz bə kis tan da ne-
cə qar şı lan dı?
-AliBaşKomandan,Prezident

İlhamƏliyevinsiyasiiradəsiiləmü-
zəfərAzərbaycanOrdusunun44
günlükVətənmüharibəsindəqazan-
mışolduğuZəfərbütüntürkdünya-
sınınqələbəsidir.Azərbaycanınhaqq
savaşındahərzamanyanımızdaolan
Özbəkistandadaxalqımızınqələbə
sevincigenişqeydedildi.
Buradabirməsələnixüsusiilə

vurğulamaqistəyirəmki,müqəddəs
torpaqlarımızınermənisilahlıqüvvə-
ləritərəfindənişğaledilməsiÖzbəkis-

tandadaimaktualmövzuolmuşdur.
Bizimsəfirlikvəonunnəzdindəki
HeydərƏliyevadınaAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzihərzamanbu
məsələnidiqqətdəsaxlamış,Özbə-
kistanmətbuatındaçıxışlaredərək
ErmənistanınAzərbaycanınəzəli
torpaqlarınıişğaletməsi,xalqımızın
münaqişədənçəkdiyizərərinmiqya-
sı,birmilyondanartıqsoydaşımızın
özdoğmaev-eşiklərindəndidərgin
düşərəkqaçqınvəməcburiköçkünə
çevrilməsibarədəqardaşözbəkxalqı-
nıməlumatlandırmışdır.
Özbəkistandaaparılanstatistika-

yaəsasənburadakıyazılıvəelektron
KİV-lərinənçoxtirajlananxəbərləri
məhzErmənistan-Azərbaycanmüna-
qişəsiiləbağlıməsələlərolmuşdur.
Bu,bizimgördüyümüzənbaşlıca
işlərdənbiridir.Bundanəlavəözbək
ictimaixadimlərinin,elmvəsənət
adamlarınınzaman-zamanAzərbay-
canadəstəkbəyanatlarıdaqardaş
xalqınhərzamanbizimyanımızdaol-
masınabirsübutdur.44günlükVətən
müharibəsizamanıtanınmışözbək
sənətadamlarının,elmvəincəsənət
xadimlərinindünyadövlətlərinəölkə-
mizinhaqlıolmasıiləbağlıünvanla-
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dıqlarıbəyanatzamanıbizbununbir
dahaşahidiolduq.
Özbəkistanrəsmilərihərzaman

Azərbaycanaböyüksiyasidəstək
göstərməkdədirlər.Təsadüfideyilki,
Özbəkistan2008-ciilinmartayında
BMTBaşAssambleyasındasəsvermə
zamanı“Azərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərindəvəziyyət”adlıqətnaməni
dəstəkləyənMərkəziAsiyaölkəsiidi.
QardaşÖzbəkistan2019-cuildə

BakıdakeçirilənTürkŞurasınaüzv
dövlətlərinbaşçılarınınzirvətoplantı-
sındabutəşkilataüzvolmaqniyyətini
ortayaqoydu,təşkilatatamvəbəra-
bərhüquqluüzvqəbuledildi.
2021-ciilinnoyabrındaİstan-

buldakeçirilənTürkDövlətlərinin
VIIIZirvəToplantısındaÖzbəkistan
PrezidentiŞavkatMirziyoyevölkəsi-
nindövlətbüdcəsihesabınaFüzulidə
böyükməktəbtikməkniyyətində
olduğunubildirdi.Busöylədiyim
faktlarqardaşölkələrimizarasında
siyasiəlaqələringüclüolduğunun
göstəricisidir.

- Hər iki öl kə nin qa nun ve ri ci lik 
or qan la rın da par la ment lə ra ra-
sı əla qə lər üz rə dost luq qrup-
la rı sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir. 

Siz döv lət lə ra ra sı mü na si bət-
lər də par la ment lə rin ro lu və 
par la ment əmək daş lı ğı nın 
in ki şaf pers pek tiv lə ri ba rə də 
nə dü şü nür sü nüz?
-Təbiiki,əlaqələrimizingeniş-

lənməsindəAzərbaycanvəÖzbə-
kistanparlamentlərininəvəzsizrolu
vardır.Müntəzəmolaraqhəriki
ölkəninqanunvericilikorqanlarının
rəhbərlərininqarşılıqlısəfərlərireal-
laşdırılırvəbuəlaqələrimizininkişa-
fınaözmüsbəttəsirinigöstərir.
AzərbaycanMilliMəclisinin

sədriSahibəxanımQafarovaÖz-
bəkistandabirneçədəfəsəfərdə
olmuşdur.Daşkənddəkeçirilən
QadınSpikerlərin14-cüSammitində
iştirakedənAzərbaycanparlamen-
tininsədriSahibəQafarovasəfər
çərçivəsindəÖzbəkistanPrezidenti
ŞavkatMirziyoyevləgörüşdü.Öz-
bəkistanAliMəclisiSenatınınsədri
TənziləNarboyeva,xariciişlərnaziri
VladimirNorovlabərabərmənimdə
qatıldığımogörüşdəŞavkatMirzi-
yoyevAzərbaycanlamünasibətlərin
gündən-günəinkişafındanməm-
nunluğunuifadəetdi,Azərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevinmüdrik
vədüşünülmüşsiyasətinəticəsin-

dəAzərbaycanındünyadaözünə-
məxsusbalanslısiyasətyeritdiyini,
regionunliderdövlətinəçevrildiyini
vurğuladı.HəminsöhbətdəŞavkat
MirziyoyevSahibəxanımQafarova-
nınrəhbərliyiiləAzərbaycanMilli
Məclisininaktivvəuğurlufəaliyyəti
haqqındadanışaraqparlamentləra-
rasıəməkdaşlıq,yeniişüsullarının
tapılması,beynəlxalqəməkdaşlığın
genişləndirilməsisahəsindəAzər-
baycanMilliMəclisininxidmətlərini
xüsusiqeydetdi.
CariildəAzərbaycanMilliMəc-

lisininsədriSahibəQafarovanın
Özbəkistana,ÖzbəkistanSenatı-
nınsədriTənziləNarboyevanınisə
Azərbaycanasəfərləri,“Azərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisiiləÖz-
bəkistanRespublikasınınAliMəc-
lisininSenatıarasındaəməkdaşlıq
haqqındaSaziş”in,habeləparla-
mentlərarasıəməkdaşlığıninkişafına
dair“Yolxəritəsi”ninimzalanması
datərəfərinqarşılıqlıəlaqələrinin
inkişafperspektivləriniyenimüstə-
viyəçıxarmışdır.
AzərbaycanMilliMəclisindəÖz-

bəkistanlaparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupufəaliyyətgöstərir.
İşçiqrupunüzvləritez-tezbuölkəyə

səfəredirlər.Azərbaycan-Özbəkistan
dostluqqrupununsədriEldarİbra-
himovun,qrupüzvləriolanmillət
vəkilləriEldarQuliyev,QənirəPa-
şayevanın,MüşfiqCəfərov,Məşhur
Məmmədovunhəmsəfirliyimizin,
həmdəHeydərƏliyevadınaAzər-
baycanMədəniyyətMərkəzinintəşkil
etdiyielmikonfranslarda,ədəbiyyat
vəmədəniyyəttədbirlərindəiştiraket-
mələribunabariznümunədir.Bizhər
ikiölkəparlamentiarasındaəlaqələrin
möhkəmlənməsinivəqarşılıqlısəfər-
lərindahasıxşəkildəhəyatakeçiril-
məsinidəstəkləyirvəalqışlayırıq.

- Ca ri il okt yabrın 28-də Mil li 
Məc li sin səd ri Sa hi bə xa nım 
Qa fa ro va Öz bə kis ta na sə fə ri 
çər çi və sin də ke çi ri lən gö rüş-
lər də çox va cib mə qam la ra 
to xun du. Bu ba rə də si zin fi kir-
lə ri ni zi bil mək ma raq lı olar dı.
-Bəli,ikiölkəninparlamentlə-

riarasındamünasibətlərqarşılıqlı
səfərlərsayəsindədahadamöh-
kəmlənir.BubaxımdanAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininsədri
SahibəxanımQafarovanınÖzbəkis-
tanRespublikasınasonsəfərixüsusi
iləqeydolunmalıdır.

SəmərqənddəkeçirilənMüstəqil
DövlətlərBirliyiParlamentlərarası
Assambleyasının54-cüplenariclasın-
daspikerSahibəQafarovaAssamble-
yaçərçivəsindəbirgəfəaliyyətiniki-
tərəfivəçoxtərəfiparlamentlərarası
əməkdaşlığımızıninkişafıiləyanaşı,
ölkələrimizarasındakıəlaqələrində
möhkəmlənməsinətöhfəverdiyini
bildirdi.O,çıxışındahazırdaregion-
damövcudolanvəziyyətiətrafışərh
etdi,erməniişğalındanazadolunmuş
ərazilərdəAzərbaycanıngenişmiq-
yaslıquruculuqvəyenidənqurma
işləribarədədanışdı,Prezidentİlham
Əliyevinqeydetdiyikimi,Qarabağın
vəŞərqiZəngəzurunbərpasının,keç-
mişməcburiköçkünlərinözdoğma
yurdlarınaqayıtmasınınbizimmilli
ideyamızolduğunuvurğuladı.Spiker
diqqətəçatdırdıki,Şuşaya,Ağdama,
Füzuliyə,Cəbrayıla,Zəngilanasəfər
edənçoxsaylıxariciqonaqlarhəm
işğalillərindəbaşverəndağıntıların
miqyasının,həmdəaparılanyeni-
dənqurmavəbərpaişlərinincanlı
şahidiolurlar.
Azərbaycanparlamentininsədri

çıxışındaxalqımızınhaqqişi,erməni
işğalınınacınəticələri,İkinciQarabağ
müharibəsibaşaçatdıqdansonraiki

ilərzindəminapartlayışlarınagörə
260-dançoxmülkivəhərbivətənda-
şımızınhəlakolması,buminaterro-
rununErmənistantərəfindənhəm
işğalillərində,həmdəmüharibədən
sonradavametdirilməsibarədəda-
nışdı.SahibəQafarovaçıxışındaonu
dadiqqətəçatdırdıki,30ildirişğala
məruzqalantərəfolmasınabaxma-
yaraq,məhzAzərbaycanbeynəlxalq
hüququnhamılıqlatanınmış5prin-
sipiəsasındaErmənistanasülhtəklif
edib.
TədbirdəErmənistanMilliMəcli-

sininsədriAlenSimonyanınAzər-
baycanaqarşıcəfəngiddialarına
əsaslandırılmışcavabverənAzərbay-
canparlamentininrəhbəribirdaha
yüksəktribunadanölkəmizinhaqq
işini,Ermənistanınişğalçılıqsiyasəti-
nifaktlarlaifşaetdi.
MilliMəclisinsədribusəfəriza-

manıÖzbəkistanındövlətdairələri
iləçoxvacibgörüşlərkeçirdiki,bu
daölkələrimizarasındamünasibətlə-
rindərinləşməsinəmühümtöhfədir.
Düşünürükki,SahibəQafarovanın
həminsəfəriikiqardaşölkəarasın-
daədəbi-mədəniəlaqələrindaha
dagenişlənməsinədəböyükstimul
yaratdı.
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dıqlarıbəyanatzamanıbizbununbir
dahaşahidiolduq.
Özbəkistanrəsmilərihərzaman

Azərbaycanaböyüksiyasidəstək
göstərməkdədirlər.Təsadüfideyilki,
Özbəkistan2008-ciilinmartayında
BMTBaşAssambleyasındasəsvermə
zamanı“Azərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərindəvəziyyət”adlıqətnaməni
dəstəkləyənMərkəziAsiyaölkəsiidi.
QardaşÖzbəkistan2019-cuildə

BakıdakeçirilənTürkŞurasınaüzv
dövlətlərinbaşçılarınınzirvətoplantı-
sındabutəşkilataüzvolmaqniyyətini
ortayaqoydu,təşkilatatamvəbəra-
bərhüquqluüzvqəbuledildi.
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nindövlətbüdcəsihesabınaFüzulidə
böyükməktəbtikməkniyyətində
olduğunubildirdi.Busöylədiyim
faktlarqardaşölkələrimizarasında
siyasiəlaqələringüclüolduğunun
göstəricisidir.

- Hər iki öl kə nin qa nun ve ri ci lik 
or qan la rın da par la ment lə ra ra-
sı əla qə lər üz rə dost luq qrup-
la rı sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir. 

Siz döv lət lə ra ra sı mü na si bət-
lər də par la ment lə rin ro lu və 
par la ment əmək daş lı ğı nın 
in ki şaf pers pek tiv lə ri ba rə də 
nə dü şü nür sü nüz?
-Təbiiki,əlaqələrimizingeniş-

lənməsindəAzərbaycanvəÖzbə-
kistanparlamentlərininəvəzsizrolu
vardır.Müntəzəmolaraqhəriki
ölkəninqanunvericilikorqanlarının
rəhbərlərininqarşılıqlısəfərlərireal-
laşdırılırvəbuəlaqələrimizininkişa-
fınaözmüsbəttəsirinigöstərir.
AzərbaycanMilliMəclisinin

sədriSahibəxanımQafarovaÖz-
bəkistandabirneçədəfəsəfərdə
olmuşdur.Daşkənddəkeçirilən
QadınSpikerlərin14-cüSammitində
iştirakedənAzərbaycanparlamen-
tininsədriSahibəQafarovasəfər
çərçivəsindəÖzbəkistanPrezidenti
ŞavkatMirziyoyevləgörüşdü.Öz-
bəkistanAliMəclisiSenatınınsədri
TənziləNarboyeva,xariciişlərnaziri
VladimirNorovlabərabərmənimdə
qatıldığımogörüşdəŞavkatMirzi-
yoyevAzərbaycanlamünasibətlərin
gündən-günəinkişafındanməm-
nunluğunuifadəetdi,Azərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevinmüdrik
vədüşünülmüşsiyasətinəticəsin-

dəAzərbaycanındünyadaözünə-
məxsusbalanslısiyasətyeritdiyini,
regionunliderdövlətinəçevrildiyini
vurğuladı.HəminsöhbətdəŞavkat
MirziyoyevSahibəxanımQafarova-
nınrəhbərliyiiləAzərbaycanMilli
Məclisininaktivvəuğurlufəaliyyəti
haqqındadanışaraqparlamentləra-
rasıəməkdaşlıq,yeniişüsullarının
tapılması,beynəlxalqəməkdaşlığın
genişləndirilməsisahəsindəAzər-
baycanMilliMəclisininxidmətlərini
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CariildəAzərbaycanMilliMəc-

lisininsədriSahibəQafarovanın
Özbəkistana,ÖzbəkistanSenatı-
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Azərbaycanasəfərləri,“Azərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisiiləÖz-
bəkistanRespublikasınınAliMəc-
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vəkilləriEldarQuliyev,QənirəPa-
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məsinidəstəkləyirvəalqışlayırıq.
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bildirdi.O,çıxışındahazırdaregion-
damövcudolanvəziyyətiətrafışərh
etdi,erməniişğalındanazadolunmuş
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işğalillərindəbaşverəndağıntıların
miqyasının,həmdəaparılanyeni-
dənqurmavəbərpaişlərinincanlı
şahidiolurlar.
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çıxışındaxalqımızınhaqqişi,erməni
işğalınınacınəticələri,İkinciQarabağ
müharibəsibaşaçatdıqdansonraiki

ilərzindəminapartlayışlarınagörə
260-dançoxmülkivəhərbivətənda-
şımızınhəlakolması,buminaterro-
rununErmənistantərəfindənhəm
işğalillərində,həmdəmüharibədən
sonradavametdirilməsibarədəda-
nışdı.SahibəQafarovaçıxışındaonu
dadiqqətəçatdırdıki,30ildirişğala
məruzqalantərəfolmasınabaxma-
yaraq,məhzAzərbaycanbeynəlxalq
hüququnhamılıqlatanınmış5prin-
sipiəsasındaErmənistanasülhtəklif
edib.
TədbirdəErmənistanMilliMəcli-

sininsədriAlenSimonyanınAzər-
baycanaqarşıcəfəngiddialarına
əsaslandırılmışcavabverənAzərbay-
canparlamentininrəhbəribirdaha
yüksəktribunadanölkəmizinhaqq
işini,Ermənistanınişğalçılıqsiyasəti-
nifaktlarlaifşaetdi.
MilliMəclisinsədribusəfəriza-

manıÖzbəkistanındövlətdairələri
iləçoxvacibgörüşlərkeçirdiki,bu
daölkələrimizarasındamünasibətlə-
rindərinləşməsinəmühümtöhfədir.
Düşünürükki,SahibəQafarovanın
həminsəfəriikiqardaşölkəarasın-
daədəbi-mədəniəlaqələrindaha
dagenişlənməsinədəböyükstimul
yaratdı.
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- Xoş gör  dük si  zi. Bi  zim  lə bir -
gə ça  lış  ma  ğı  nız  dan ol  duq  ca 
məm  nun  luq du  yu  ruq. İz  zət, 
sən  dən baş  la  yaq. Bi  zə bir az 
özün ba  rə  də mə  lu  mat ver. 
-İzzətZakiroğluBalacayev.

1993-cüildəQaxrayonundaana-
danolmuşam.2009-cuildəTofiq
İsmayılovadına1saylıortamək-
təbin9-cusinfinibitirərəkCəmşid

NaxçıvanskiadınaHərbiLiseyə
daxilolmuşam.2012-ciildəhərbi
liseyibitiribHeydərƏliyevadına
AzərbaycanAliHərbiMəktəbinə
qəbulolunmuşam.Həyatımıhərb-
çiolaraqdavametdirməkistədim.

- Hərb  çi ol  maq ar  zun nə vaxt 
ya  ran  mış  dı, xa  tır  la  yır  san? 
-Əlbətə.AtamQaxrayonunda

KommunalMüəssisələrKombina-
tındasahərəisivəzifəsindəçalışır,
anamisəevdarqadındır.Amma
dayımhərbçiidi.1992-ciildəndö-
yüşlərdəiştiraketdiyiüçünbizə
səngərhəyatından,müharibəepi-
zodlarındançoxsöhbətaçardı.Elə
ovaxtdanqardaşımdada,məndə
dəbusahəyəhəvəsyarandı.Hər
ikimizhərbçiolmağıseçdik.Qar-

daşım2016-cıildəTovuzistiqamə-
tindəgedəndöyüşlərdədəiştirak
etmişdi,44günlükVətənmühari-
bəsindədəönsıralardaidi.

- Ni  cat, sən də bir qə  dər özün 
ba  rə  də mə  lu  mat ver. Ne  cə 
ol  du hərb  çi ol  maq qə  ra  rı  na 
gəl  din?
-MənNicatİlqaroğluAbdur-

rəhmanovŞəmkirrayonundaana-
danolmuşam.Kəndimizdə-
Sabirkənddə9-cusinfibitirib
CəmşidNaxçıvanskiadınaHər-
biLiseyədaxilolmuşam.Sonra
HeydərƏliyevadınaAzərbaycan
AliHərbiMəktəbinidəbitirdimvə
2013-2014-cüillərdəAzərbaycan
SilahlıQüvvələrininTəlim-Təd-
risMərkəzindəoxudum.Birilön
xətdəxidmətetmişəmvə2015-ci
ildəXüsusiTəyinatlıQüvvələr
kursunaqəbulolundum.Orada
xüsusitəyinatlılarınkursunukeçib
xidmətəbaşlamışam.2016-cıildə
Apreldöyüşlərindəiştiraketmi-
şəm.Kapitanrütbəsidaşıyıram.
İzzətləhəmhərbiliseydə,həmAli
HərbiMəktəbdə,həmdədöyüşlər-
dəbirlikdəolmuşuq.
İ.B.Doğrudur,hərzamanbir

yerdəxidmətetmişik.2020-ciildə

Vətənmüharibəsindədəbirdö-
yüşmüşük.Xoşbəxtlikdənbugün
dəxidmətimizibirlikdədavam
etdiririk.(Gü  lür)

- 2020-ci il sent  yab  rın 27-də 
mü  ha  ri  bə  nin baş  lan  ma  sı 
xə  bə  ri  ni ha  ra  da al  dı  nız və 
bu  nu ne  cə qar  şı  la  dı  nız? Nə -
dən  sə bi  zə elə gə  lir ki, xü  su  si 
tə  yi  nat  lı qüv  və  lər  də xid  mət 
edən hərb  çi  lə  ri  miz mü  ha -
ri  bə  nin baş  lan  ma  sı  nı da  ha 
sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  di  lər. 
İ.B.Bizimüçünhərgün

döyüşidi.Gündəlikelətəlimlə-
rimiz,elədərslərimizolurduki,
döyüşdəndahaçətinkeçirdi.Hər
hansıbirtəlimzamanıbizsanki
müharibəniyaşayırdıq.Təlimdə
tərtökməyən,döyüşdəqantökə
bilməz.Hərbçidostlarzarafatla
özaramızdadeyirdikki,realmü-
haribəbizimtəlimlərdənasandır.
Bizhərzamanözümüzüdöyüşə
hazırhissedirdik.Bilirdikki,gec-
tezmüharibəolacaq,səbirsizliklə
gözləyirdik.
Müharibəbaşlayandadaelətə-

limmərkəzindəidik.Siqnalgəldi.
Əvvəlinanmadıq,sonragördük
ki,həqiqətdir.Allahşəhidlərimizə

rəhməteləsin.Şükürki,bugünkü
günxalqımızqarşısındaalnımız
açıq,üzümüzağdır.
N.A.İzzətçoxdoğruvurğula-

dı,təlimlərimizoqədərağırolur-
duki,deyirdikmüharibəbaşlasay-
dı,realdöyüşəgirərdik.

- Mü  ha  ri  bə baş  la  yan  da han  sı 
böl  gə  də idi  niz?
N.A.İstiqamətolaraqtəyin

olunmuşmüəyyənyerlərvaridi.
Oradatəlimlərkeçirilirdi.Bizdə
oradaidik.

- Yə  qin ki, dost  la  rı  nız ara  sın -
dan şə  hid  lik zir  və  si  nə uca -
lan  lar da ol  du...
N.A.2016-cıilApreldöyüşlə-

rindəçoxyaxınbirdostumu-Təb-
rizƏsgərovuitirdim,2020-ciildə
isədahabiryaxındostumşəhid
oldu-MusaƏsgərov.Mənimzabit
mundiridaşıyanikiəmimoğluda
Vətənmüharibəsindəşəhidolub.
Müharibədədöyüşyoldaşımız

bizimüçüncismaniqardaşdanirə-
liolur.Çünkiadambilmirki,bir
dəqiqədənsonrabaşınanəgələcək
vəyanındasadəcəovar.Onunla
əl-ələ,çiyin-çiyinəölüməgedir-
sən...

Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın Və  tən  daş  la  rın qə  bu  lu və mü  ra  ciət  lə  ri ilə iş şö  bə  si  nin məs  lə  hət  çi  lə  ri, 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də ağır dö  yüş yo  lu ke  çib qa  zi ola  raq dö  nən, çox  say  lı or  den və me  dal  lar  la təl  tif 
edil  miş ka  pi  tan Ni  cat Ab  dur  rəh  ma  nov və baş ley  te  nant İz  zət Ba  la  ca  yev mü  sa  hib  lə  ri  miz  dir. 

Vətən müharibəsində 
Zəfər qazanan igidlərimiz: 

Milli Məclis Aparatında çalışan qazilər

İz  zət Ba  la  ca  yev Ni  cat Ab  dur  rəh  ma  nov
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- Xoş gör  dük si  zi. Bi  zim  lə bir -
gə ça  lış  ma  ğı  nız  dan ol  duq  ca 
məm  nun  luq du  yu  ruq. İz  zət, 
sən  dən baş  la  yaq. Bi  zə bir az 
özün ba  rə  də mə  lu  mat ver. 
-İzzətZakiroğluBalacayev.

1993-cüildəQaxrayonundaana-
danolmuşam.2009-cuildəTofiq
İsmayılovadına1saylıortamək-
təbin9-cusinfinibitirərəkCəmşid

NaxçıvanskiadınaHərbiLiseyə
daxilolmuşam.2012-ciildəhərbi
liseyibitiribHeydərƏliyevadına
AzərbaycanAliHərbiMəktəbinə
qəbulolunmuşam.Həyatımıhərb-
çiolaraqdavametdirməkistədim.

- Hərb  çi ol  maq ar  zun nə vaxt 
ya  ran  mış  dı, xa  tır  la  yır  san? 
-Əlbətə.AtamQaxrayonunda

KommunalMüəssisələrKombina-
tındasahərəisivəzifəsindəçalışır,
anamisəevdarqadındır.Amma
dayımhərbçiidi.1992-ciildəndö-
yüşlərdəiştiraketdiyiüçünbizə
səngərhəyatından,müharibəepi-
zodlarındançoxsöhbətaçardı.Elə
ovaxtdanqardaşımdada,məndə
dəbusahəyəhəvəsyarandı.Hər
ikimizhərbçiolmağıseçdik.Qar-

daşım2016-cıildəTovuzistiqamə-
tindəgedəndöyüşlərdədəiştirak
etmişdi,44günlükVətənmühari-
bəsindədəönsıralardaidi.

- Ni  cat, sən də bir qə  dər özün 
ba  rə  də mə  lu  mat ver. Ne  cə 
ol  du hərb  çi ol  maq qə  ra  rı  na 
gəl  din?
-MənNicatİlqaroğluAbdur-

rəhmanovŞəmkirrayonundaana-
danolmuşam.Kəndimizdə-
Sabirkənddə9-cusinfibitirib
CəmşidNaxçıvanskiadınaHər-
biLiseyədaxilolmuşam.Sonra
HeydərƏliyevadınaAzərbaycan
AliHərbiMəktəbinidəbitirdimvə
2013-2014-cüillərdəAzərbaycan
SilahlıQüvvələrininTəlim-Təd-
risMərkəzindəoxudum.Birilön
xətdəxidmətetmişəmvə2015-ci
ildəXüsusiTəyinatlıQüvvələr
kursunaqəbulolundum.Orada
xüsusitəyinatlılarınkursunukeçib
xidmətəbaşlamışam.2016-cıildə
Apreldöyüşlərindəiştiraketmi-
şəm.Kapitanrütbəsidaşıyıram.
İzzətləhəmhərbiliseydə,həmAli
HərbiMəktəbdə,həmdədöyüşlər-
dəbirlikdəolmuşuq.
İ.B.Doğrudur,hərzamanbir

yerdəxidmətetmişik.2020-ciildə

Vətənmüharibəsindədəbirdö-
yüşmüşük.Xoşbəxtlikdənbugün
dəxidmətimizibirlikdədavam
etdiririk.(Gü  lür)

- 2020-ci il sent  yab  rın 27-də 
mü  ha  ri  bə  nin baş  lan  ma  sı 
xə  bə  ri  ni ha  ra  da al  dı  nız və 
bu  nu ne  cə qar  şı  la  dı  nız? Nə -
dən  sə bi  zə elə gə  lir ki, xü  su  si 
tə  yi  nat  lı qüv  və  lər  də xid  mət 
edən hərb  çi  lə  ri  miz mü  ha -
ri  bə  nin baş  lan  ma  sı  nı da  ha 
sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  di  lər. 
İ.B.Bizimüçünhərgün

döyüşidi.Gündəlikelətəlimlə-
rimiz,elədərslərimizolurduki,
döyüşdəndahaçətinkeçirdi.Hər
hansıbirtəlimzamanıbizsanki
müharibəniyaşayırdıq.Təlimdə
tərtökməyən,döyüşdəqantökə
bilməz.Hərbçidostlarzarafatla
özaramızdadeyirdikki,realmü-
haribəbizimtəlimlərdənasandır.
Bizhərzamanözümüzüdöyüşə
hazırhissedirdik.Bilirdikki,gec-
tezmüharibəolacaq,səbirsizliklə
gözləyirdik.
Müharibəbaşlayandadaelətə-

limmərkəzindəidik.Siqnalgəldi.
Əvvəlinanmadıq,sonragördük
ki,həqiqətdir.Allahşəhidlərimizə

rəhməteləsin.Şükürki,bugünkü
günxalqımızqarşısındaalnımız
açıq,üzümüzağdır.
N.A.İzzətçoxdoğruvurğula-

dı,təlimlərimizoqədərağırolur-
duki,deyirdikmüharibəbaşlasay-
dı,realdöyüşəgirərdik.

- Mü  ha  ri  bə baş  la  yan  da han  sı 
böl  gə  də idi  niz?
N.A.İstiqamətolaraqtəyin

olunmuşmüəyyənyerlərvaridi.
Oradatəlimlərkeçirilirdi.Bizdə
oradaidik.

- Yə  qin ki, dost  la  rı  nız ara  sın -
dan şə  hid  lik zir  və  si  nə uca -
lan  lar da ol  du...
N.A.2016-cıilApreldöyüşlə-

rindəçoxyaxınbirdostumu-Təb-
rizƏsgərovuitirdim,2020-ciildə
isədahabiryaxındostumşəhid
oldu-MusaƏsgərov.Mənimzabit
mundiridaşıyanikiəmimoğluda
Vətənmüharibəsindəşəhidolub.
Müharibədədöyüşyoldaşımız

bizimüçüncismaniqardaşdanirə-
liolur.Çünkiadambilmirki,bir
dəqiqədənsonrabaşınanəgələcək
vəyanındasadəcəovar.Onunla
əl-ələ,çiyin-çiyinəölüməgedir-
sən...

Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın Və  tən  daş  la  rın qə  bu  lu və mü  ra  ciət  lə  ri ilə iş şö  bə  si  nin məs  lə  hət  çi  lə  ri, 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də ağır dö  yüş yo  lu ke  çib qa  zi ola  raq dö  nən, çox  say  lı or  den və me  dal  lar  la təl  tif  
edil  miş ka  pi  tan Ni  cat Ab  dur  rəh  ma  nov və baş ley  te  nant İz  zət Ba  la  ca  yev mü  sa  hib  lə  ri  miz  dir. 

Vətən müharibəsində 
Zəfər qazanan igidlərimiz: 

Milli Məclis Aparatında çalışan qazilər

İz  zət Ba  la  ca  yev Ni  cat Ab  dur  rəh  ma  nov
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- İz  zət, sən ni  yə xə  ya  la dal  dın?
İ.B.Həmingünləryadıma

düşdü...Hərhansıbirqələbəniəl-
dəetməküçünmərd,cəsur,qorx-
maz,qeyrətliövladlarlazımdır.
Həminqeyrətliövladlardabizim
içərimizdəidi.Əlinəsilahalıbdö-
yüşəyollananhərbiroğuligiddir,
hərbirşəhidimizqəhrəmandır.
Bizikimizdə-Nicatda,mən

dəqrupkomandiriolmuşuq.Mə-
nimqrupumdanaltınəfərşəhid

oldu.Onlarınhərbiriiləgünləri-
mizibirlikdəkeçirirdik,birgəçö-
rəkyeyirdik,dərdləşirdik,döyüşə
yollanırdıq.Hərbirininproblemi-
ni,arzusunu,sevincinibilirdik.
Ammabirgünün,birdəqiqənin
içindəonlarıitirdik.Asandeyil.
Adamaçoxpistəsiredir,özünə
gələbilmirsən.Sadəcə,hərdəfə
onlarınməzarınıziyarətəgedəndə
anlayıramki,butorpağınaltında
yatanmənimyaxındostumdur.

Başqavaxtinanmıram,onlarıöl-
müşolaraqtəsəvvürüməgətirə
bilmirəm.Hərzamansağdırlar
mənimüçün.
Mən1993-cüildədoğulmuşam.

Bizdənböyüklərozamanınmü-
haribəxatirələrinidanışandabizə
çatmırdı,inanabilmirdik.Bunu
özgözlərimizləgördük,qəlbimiz-
ləyaşadıq,başadüşdükki,onlar
nələrçəkiblər.Çoxçətinbirşeydir.
Bunuancaqyaşayanbilər.
N.A.Birşeyidədeməkistəyi-

rəmki,buqələbəniqazanmaqda
Azərbaycanxalqınınəzmidəbizə
çoxköməketdi.Təsəvvüredinki,
maşınlagedirdik.7-8yaşlıuşaq-
larbirəlindəsu,birəlindəçörək
maşınınqabağınaqaçırdılar,nə
isəbirköməkliketməyə,birdiq-
qətgöstərməyəçalışırdılar.Həta
bizimkimisoyuqqanlıinsanlar
dakövrəlirdik.Bu,bizədahaçox
döyüşəzmi,qələbəistəyi,ruhyük-
səkliyiverirdi.

- Dö  yüş yo  lu  nuz ha  ra  dan baş -
la  dı? 
N.A.Murovistiqamətindən

başladıq.Dördgünşiddətlidö-
yüşlərgetdi.Sonraxüsusitapşırıq
alıbFüzuliistiqamətinəyollandıq.
Şükürlərolsun,bütüntapşırıqları
uğurlayerinəyetirdik.Bəzənbir
tapşırığıicraedirdik,qələbəqaza-
nırdıq,hərhansıbirmövqeyivə
yayüksəkliyiazadedirdik,sonra
özümüzdəməətəlqalırdıqki,
bununecəaldıq,necəəldəetdik?
Sonraəminolurduqki,bumö-
cüzəviqələbəAllahınizniiləbaş
tutdu.Bu,birhaqqsavaşı,yurd
savaşıolduğuüçünAllahhəran
bizimtərəfimizdəoldu.

- Hər han  sı bir qə  dim yurd 
ye  ri  mi  zi iş  ğal  dan azad edir 
və o mən  zə  rə  ni ilk siz gö -
rür  dü  nüz. Yə  ni ba  xır  dı  nız 
ki, o mən  fur  lar 30 il ər  zin  də 
mü  qəd  dəs yurd yer  lə  ri  mi  zi, 
gö  zəl ya  şa  yış məs  kən  lə  ri -
mi  zi dar  ma  da  ğın edib  lər, 

xa  ra  ba  za  ra çe  vi  rib  lər. Rast -
laş  dıq  la  rı  nız si  zə ne  cə tə  sir 
edir  di? 
N.A.Çoxağrılımənzərəidi.

Ürəyimizsızlayırdı.Qisashissimiz
birazdagüclənirdi.Qarabağın
təbiətioqədərgözəl,oqədərzən-
gindirki,oyerləribaşqacürgözlə-
yirdik.Ammahəryeridarmadağın
görürdük;uçuq,sökükbinalar,
daşı-daşüstdəqalmayankəndlər,
şəhərlər.Bəziyerlərdəiki-üçsala-
matevvaridiki,oradadaonların
hərbçiləriqalırmış.Erməniləryaxşı
bilirdilərki,buyerləronlaraməx-
susdeyil,əvvəl-axırəslsahibləri
gələcək.Məhzbunagörədəçarəni
ancaqvəancaqdağıtmaqdagör-
müşdülər.
İ.B.MəndədöyüşlərəMurov-

danbaşlamışam.Dağlıqyeroldu-
ğuüçünhavaçoxsərtidi.Orada
iqlimləbağlımöcüzəvihallarla
rastlaşırdıq.Çətinliklərçoxidi.

3-4gündənsonrabizikomandan-
lıqbaşqabiristiqamətə-Füzuli
tərəfəgöndərdi.Oktyabrın3-də
Cəbrayılazadedildi.BizCəbrayılı
ancaqtelevizordaköhnəkadrlar-
dagörmüşdük,yaddaşımızdada
ocürqalmışdı.Ammabaxdıqki,
həryerixarabalığaçeviriblər.Bircə
özlərininhərbihissələriqalmış-
dı.Oyerləriazadedəndənsonra
birazdaiçərilərəgedibbaxdıq
ki,şəhərinözündəvəkəndlərdə
salamatheçnəyoxdur,həryeri
dağıdıblar.Cəbrayılınmərkəzində
şəkilçəkdirmişdik.OnuCəbrayıl
işğaldanazadediləngüntelevi-
ziyada“Xəbərlər”proqramında
göstərmişdilər.
Xoşbəxtnəsilikki,30ildüşmən

tapdağındaolantorpaqlarımızı
işğaldanazadetməkbizəqismət
oldu.Çoxşükür.Sonradöyüş
yolumuzdavametdi.Cəbrayıl,Fü-
zuli,Xocavənd...

- Hər iki  niz ya  ra  lan  mı  sı  nız. 
Ha  di  sə  nin ne  cə baş ver  di  yi  ni 
xa  tır  la  yır  sı  nız?
İ.B.Hərikimiz2-ciqrupəlilik.

Mənoktyabrın29-daŞuşa-Daşaltı
istiqamətindəbirkəndədaxilolar-
kənminayadüşdüm.Şuşayacəmi
4kilometrqalmışdı.Oraqədər
gedibŞuşanınazadolunmasında
iştirakedəbilməməkmənəçox
pistəsiretdi.Qismətbeləimiş,nə
etməkolar.
MənitəxliyəedibFüzuliyə

gətirəndəhəkimlərtəsəlliverirdi
ki,səbirliol,yaxşıolacaq.Mənisə
əsəbiləşirdimki,nəyiyaxşıolacaq,
Şuşayaçatmağıma4kilometrqal-
mışdı,gedəbilmədim.
Minayadüşdüyümüçünsağ

ayağımınüçdəbiriamputasiya
olunub.Mənimüçünfəxrdirki,
bədəniminbirparçasınıvətəni-
minazadlığı,millətiminyolunda
itirmişəm.Bugünburadasizinlə
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yüşəyollananhərbiroğuligiddir,
hərbirşəhidimizqəhrəmandır.
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nimqrupumdanaltınəfərşəhid
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rəkyeyirdik,dərdləşirdik,döyüşə
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Ammabirgünün,birdəqiqənin
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Adamaçoxpistəsiredir,özünə
gələbilmirsən.Sadəcə,hərdəfə
onlarınməzarınıziyarətəgedəndə
anlayıramki,butorpağınaltında
yatanmənimyaxındostumdur.

Başqavaxtinanmıram,onlarıöl-
müşolaraqtəsəvvürüməgətirə
bilmirəm.Hərzamansağdırlar
mənimüçün.
Mən1993-cüildədoğulmuşam.

Bizdənböyüklərozamanınmü-
haribəxatirələrinidanışandabizə
çatmırdı,inanabilmirdik.Bunu
özgözlərimizləgördük,qəlbimiz-
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larbirəlindəsu,birəlindəçörək
maşınınqabağınaqaçırdılar,nə
isəbirköməkliketməyə,birdiq-
qətgöstərməyəçalışırdılar.Həta
bizimkimisoyuqqanlıinsanlar
dakövrəlirdik.Bu,bizədahaçox
döyüşəzmi,qələbəistəyi,ruhyük-
səkliyiverirdi.

- Dö  yüş yo  lu  nuz ha  ra  dan baş -
la  dı? 
N.A.Murovistiqamətindən

başladıq.Dördgünşiddətlidö-
yüşlərgetdi.Sonraxüsusitapşırıq
alıbFüzuliistiqamətinəyollandıq.
Şükürlərolsun,bütüntapşırıqları
uğurlayerinəyetirdik.Bəzənbir
tapşırığıicraedirdik,qələbəqaza-
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laş  dıq  la  rı  nız si  zə ne  cə tə  sir 
edir  di? 
N.A.Çoxağrılımənzərəidi.

Ürəyimizsızlayırdı.Qisashissimiz
birazdagüclənirdi.Qarabağın
təbiətioqədərgözəl,oqədərzən-
gindirki,oyerləribaşqacürgözlə-
yirdik.Ammahəryeridarmadağın
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daşı-daşüstdəqalmayankəndlər,
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iqlimləbağlımöcüzəvihallarla
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pistəsiretdi.Qismətbeləimiş,nə
etməkolar.
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ki,səbirliol,yaxşıolacaq.Mənisə
əsəbiləşirdimki,nəyiyaxşıolacaq,
Şuşayaçatmağıma4kilometrqal-
mışdı,gedəbilmədim.
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ayağımınüçdəbiriamputasiya
olunub.Mənimüçünfəxrdirki,
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birgəxidmətediriksə,deməkki,
hərşeyqaydasındadır.

- Mi  na  ya düş  dü  yün o anı xa -
tır  la  yır  san?
İ.B.Əlbətə.Özümkomandirə

məruzəetdimki,minayadüşmü-
şəm,sağayağımyoxdur....Öndə
gedirdim.Ayağımınaltındapart-
layışoldu.Dalğamənikənaraatdı.
Biranlıqeləhissetdimki,bədəni-
minyarısıyoxdur.Əlimləyoxla-
dım.Baxdımki,solayağımyerin-
dədir,sevindim.Sağayağımisə
mənəbirqədərqəribə,kiçikgəldi.

Gördümayağımındizdənaşağı
hissəsindəsümüklərçıxıb,ətsal-
lanıb,ayaqisəyoxdur.Allahmənə
eləbirgücverdiki,özümüitirmə-
dim.Rabitəyəçıxdım.Soruşdular
ki,yaralıkimdir?Dedimmənəm,
sağayağımıitirmişəm.Yerimide-
dim,gəldilər.Xəstəxanayagələnə
kimiözümdəolmuşam.Səhərsaat
11-dəminayadüşmüşdüm,axşam
saat11-dəxəstəxanayaçatdırdılar.
12saatovəziyyətdəqalmışam.
Evdəheçkimbubarədəbilmirdi.
Təkcəqardaşımaməlumatvermiş-
dim.

Oktyabrın24-dəəmimoğlu
şəhidolmuşdu.Mənisə5günson-
ra-ayın29-daminayadüşdüm.
Atamıhərbikomissarlığaçağırıb-
mışlarki,əmimoğluhaqqındaona
məlumatversinlər.Atamındaiki
oğludöyüşdə.Çaşqınhaldako-
missardansoruşubki,İzzətşəhid
olub,yoxsaBəhruz?Deyiblərki,
yox,onlardeyil,şəhidolanqarda-
şınızınoğludur.Tanınmazhalda
olduğuüçünatasındanDNKana-
lizigötürməliyik.Onuçağırmağa
ürəkeləmədik,qardaşınızasiz
deyin,analizəgəlsin.
Əmimoğluevintəkövladı

idi.Atamonsuzdagərgingünlər
yaşayırdı.Onagörəməndəhansı
vəziyyətdəolduğumuonlardan
gizlətdim.Zəngvurubdedimki,
yüngülyaralanmışam.Füzulidə
əməliyyatolundum.Ata-anaman-
caqmənievəgətirəndə,Sumqayıt-
dayaşadığımızbinanınqarşısında
gördülərki,ayağımınbiriyoxdur.
Müharibədir...Bizbunahazır

idik.Döyüşçüovəziyyətdəata-
ana,bacı-qardaş,ailəhaqqında
düşünmür.Psixolojidurumuelə
vəziyyətdəolurki,ancaqirəliget-
məyidüşünür.
N.A.MənisəXocavəndin

Tuğqəsəbəsindəyaralanmışam,
gündüzsaatlarında.Biryüksək-
likvaridi,oranıəldəetməküçün
çoxgərgin,qanlıdöyüşlərgedirdi.
Həqiqətən,ağırdöyüşidi.Yüksək-
liyialıbHadrutagirdik,3-4gündə
oradadöyüşdük,həddənartıqçox
saydadüşmənməhvelədik.Elə
hesabedirəmki,Xocalınınqisasını
bizHadrutdaaldıq.Ənazından
qəzəbimizbirqədərsəngidi.
Üzbəüzdöyüşdəbiryaralı

ermənivurduməni.Yaxınməsafə-
dənatılandüşməngülləsiayağım-
dandəyib,çanaqsümüyümdən
çıxdı.Bağırsaqlarımdan,belimdən
ciddizədəaldım.5nəfəryaralı
dostumlabirgətəxliyəolunmaq
üçünçıxdıq.Yoldahissetdimki,
dahagedəbilmirəm.Yoldaşlarıma
dedimki,məniburaxın,sizgedin.

Dedilərki,yox,bu,mümkündeyil,
çıxmalısan.Bir-birimizinçiynin-
dəntuta-tuta,güc-bəlailə3-4
saatlıqyolutəxminən7saatagedə-
rəksəyyartəciliyardımmaşınına
çatdıq.Mən98kiloqramçəkidə
idim.İndibuqədərqalmışam...
(Zəifəmişvücudunabaxıbgülümsə
yir)11dəfəəməliyyatolunmuşam.

Buyaxınlarda12-cidəfəəməliyyat
olunacağam.
İ.B.İtirdiyimizsağlamlığımıza

görəqətiyyənpeşmançılıqhisset-
mirik.Bumillət,buxalq,budövlət
üçünhərşeyədəyər.

- Şə  hid ola bi  lə  cə  yi  ni  zi dü  şü -
nür  dü  nüz  mü?
İ.B.Düşünürdüm.Şəhidolan-

lardanartıqdeyildikki...Amma
istəmirdim.Omənfurlardan,
xainlərdəndostlarımınqisasını
alabilmədən,qələbənigörmədən,
bumillətinqələbəsevincinəşahid
olmadanşəhidolmağıarzulamır-
dım.
N.A.MəniyaralıhaldaFüzuli-

yəgətirəndəhuşumüstümdəidi.
Vəziyyətimiaydındərkedirdim
vəsağalabiləcəyimiəsladüşün-
mürdüm.Hospitaldatibbiperso-
nalyalanolmasın,mənisaniyələr

içindəəməliyyatahazırladı.Ovaxt
eləkövrəldimki,gözümdənyaş
gəldi.Düşündümki,buxalqagörə
ölməyədəyər.Bizimcanımızbu
millətəqurbandır.
Bəzəndostlar,tanışlardeyir-

lərki,bizsizəborcluyuq.Mən
isədeyirəmki,qətiyyənborclu
deyilsiniz.Məncə,hərkəsözişini

vicdanlagörürsə,o,özpeşəsinin
vəyasahəsininelədöyüşçüsüdür.
Məninvəzifəməliməsilahalıbön
xətdədöyüşməkdir.Sadəcə,vəzifə
borcumuyerinəyetirmişəm.Şəhid
olmaqbirqismətdir.Görünür,
şəhidqardaşlarımızın,igidyoldaş-
larımızınşücaətinianlatmaqüçün
sağqalmışıq.Qazilikdəbirqis-
mətdir.Şükürlərolsun!

- Me  dal  la  rı  nız var?
N.A.(Gü  lür)Bəli,mənbudö-

yüşlərdənsonra10medalalayiq
görülmüşəm.“Vətənuğrunda”,
“İgidliyəgörə”,“Şücaətəgörə”,
konkretayrı-ayrıbölgələrinazad
olunmasınagörə.İzzətisəVətən
müharibəsiqəhrəmanıdır.

- Ne  cə ol  du ki, par  la  ment  də 
işə də  vət al  dı  nız? Həm də 
çox se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, bir -

gə kur  sant hə  ya  tı, tə  lə  bə  lik 
və dö  yüş yo  lu keç  miş iki dost 
bu  ra  da da kol  le  qa  sı  nız. 
N.A.Doğrudur.İzzətləhər

zamanyaxındostolmuşuq.Həta
buradadaeynişöbədəçalışırıq.
Bizehtiyataçıxdıq.Həmalihərbi,
həmdəmülkitəhsilimizvardır.
HörmətliPrezidentimiz,AliBaş
Komandanıntapşırığınaəsasən
bütünsahələrdəqazilərinmüm-
künişlətəminolunmasıiləbağlı
tədbirlərgörülür.Parlamentdən
dəmüraciətedilibmişki,bizə
mütəxəssislərlazımdır.Koman-
danlığımızbizimnamizədliyimizi
təklifetmişdi.BunaəsasənMilli
MəclisinsədriSahibəQafarovailə
görüşdük.Müvafiqmüsahibəvə
müsabiqəprosedurlarınıkeçdik-
dənsonraişəqəbuledildik.
İ.B.Bizixtisaslıdöyüşçüyük.

Ammasağlıqdurumumuzbugün
bunayolvermir.Bizəburadaçalış-
maq,cəmiyyətə,dövlətə,insanlara
faydalıolmaqşansıverdiyinəgörə
öncəcənabPrezidentimiz,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevə,hörmət-
liSahibəxanıma,MilliMəclisinvə
parlamentAparatınınkollektivinə
minnətdarlığımızıbildiririk.Hər
hansıbirsahədəfaydamızvarsa,
bizimüçündəxoşdur.
HərikimizVətəndaşlarınqəbu-

luvəmüraciətləriiləişşöbəsində
çalışdığımızüçünburahərhansı
birproblemləgələnşəhidailələri-
ninüzvlərivəyaqazilərləbirbaşa
təmasdaoluruq.Onlarlagörü-
şürük,ohəyatıkeçdiyimizüçün
problemidahadərindənanlayırıq,
ənazındantəsəlliverəbilirik,daha
düzgünhəllyoluseçmələrindəon-
larayardımçıoluruq.Bu,bizəçox
böyükmənəvirahatlıqverir.
N.A.MilliMəclisrəhbərli-

yindəndə,Aparatvəçalışdığımız
şöbəninəməkdaşlarındanda,
kollektivdəndəböyükdiqqətvə
qayğıgörürük.Bizimüçünburada
çalışmaqdadöyüşməkqədərqü-
rurvericidir.
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birgəxidmətediriksə,deməkki,
hərşeyqaydasındadır.

- Mi  na  ya düş  dü  yün o anı xa -
tır  la  yır  san?
İ.B.Əlbətə.Özümkomandirə

məruzəetdimki,minayadüşmü-
şəm,sağayağımyoxdur....Öndə
gedirdim.Ayağımınaltındapart-
layışoldu.Dalğamənikənaraatdı.
Biranlıqeləhissetdimki,bədəni-
minyarısıyoxdur.Əlimləyoxla-
dım.Baxdımki,solayağımyerin-
dədir,sevindim.Sağayağımisə
mənəbirqədərqəribə,kiçikgəldi.

Gördümayağımındizdənaşağı
hissəsindəsümüklərçıxıb,ətsal-
lanıb,ayaqisəyoxdur.Allahmənə
eləbirgücverdiki,özümüitirmə-
dim.Rabitəyəçıxdım.Soruşdular
ki,yaralıkimdir?Dedimmənəm,
sağayağımıitirmişəm.Yerimide-
dim,gəldilər.Xəstəxanayagələnə
kimiözümdəolmuşam.Səhərsaat
11-dəminayadüşmüşdüm,axşam
saat11-dəxəstəxanayaçatdırdılar.
12saatovəziyyətdəqalmışam.
Evdəheçkimbubarədəbilmirdi.
Təkcəqardaşımaməlumatvermiş-
dim.

Oktyabrın24-dəəmimoğlu
şəhidolmuşdu.Mənisə5günson-
ra-ayın29-daminayadüşdüm.
Atamıhərbikomissarlığaçağırıb-
mışlarki,əmimoğluhaqqındaona
məlumatversinlər.Atamındaiki
oğludöyüşdə.Çaşqınhaldako-
missardansoruşubki,İzzətşəhid
olub,yoxsaBəhruz?Deyiblərki,
yox,onlardeyil,şəhidolanqarda-
şınızınoğludur.Tanınmazhalda
olduğuüçünatasındanDNKana-
lizigötürməliyik.Onuçağırmağa
ürəkeləmədik,qardaşınızasiz
deyin,analizəgəlsin.
Əmimoğluevintəkövladı

idi.Atamonsuzdagərgingünlər
yaşayırdı.Onagörəməndəhansı
vəziyyətdəolduğumuonlardan
gizlətdim.Zəngvurubdedimki,
yüngülyaralanmışam.Füzulidə
əməliyyatolundum.Ata-anaman-
caqmənievəgətirəndə,Sumqayıt-
dayaşadığımızbinanınqarşısında
gördülərki,ayağımınbiriyoxdur.
Müharibədir...Bizbunahazır

idik.Döyüşçüovəziyyətdəata-
ana,bacı-qardaş,ailəhaqqında
düşünmür.Psixolojidurumuelə
vəziyyətdəolurki,ancaqirəliget-
məyidüşünür.
N.A.MənisəXocavəndin

Tuğqəsəbəsindəyaralanmışam,
gündüzsaatlarında.Biryüksək-
likvaridi,oranıəldəetməküçün
çoxgərgin,qanlıdöyüşlərgedirdi.
Həqiqətən,ağırdöyüşidi.Yüksək-
liyialıbHadrutagirdik,3-4gündə
oradadöyüşdük,həddənartıqçox
saydadüşmənməhvelədik.Elə
hesabedirəmki,Xocalınınqisasını
bizHadrutdaaldıq.Ənazından
qəzəbimizbirqədərsəngidi.
Üzbəüzdöyüşdəbiryaralı

ermənivurduməni.Yaxınməsafə-
dənatılandüşməngülləsiayağım-
dandəyib,çanaqsümüyümdən
çıxdı.Bağırsaqlarımdan,belimdən
ciddizədəaldım.5nəfəryaralı
dostumlabirgətəxliyəolunmaq
üçünçıxdıq.Yoldahissetdimki,
dahagedəbilmirəm.Yoldaşlarıma
dedimki,məniburaxın,sizgedin.

Dedilərki,yox,bu,mümkündeyil,
çıxmalısan.Bir-birimizinçiynin-
dəntuta-tuta,güc-bəlailə3-4
saatlıqyolutəxminən7saatagedə-
rəksəyyartəciliyardımmaşınına
çatdıq.Mən98kiloqramçəkidə
idim.İndibuqədərqalmışam...
(Zəifəmişvücudunabaxıbgülümsə
yir)11dəfəəməliyyatolunmuşam.

Buyaxınlarda12-cidəfəəməliyyat
olunacağam.
İ.B.İtirdiyimizsağlamlığımıza

görəqətiyyənpeşmançılıqhisset-
mirik.Bumillət,buxalq,budövlət
üçünhərşeyədəyər.

- Şə  hid ola bi  lə  cə  yi  ni  zi dü  şü -
nür  dü  nüz  mü?
İ.B.Düşünürdüm.Şəhidolan-

lardanartıqdeyildikki...Amma
istəmirdim.Omənfurlardan,
xainlərdəndostlarımınqisasını
alabilmədən,qələbənigörmədən,
bumillətinqələbəsevincinəşahid
olmadanşəhidolmağıarzulamır-
dım.
N.A.MəniyaralıhaldaFüzuli-

yəgətirəndəhuşumüstümdəidi.
Vəziyyətimiaydındərkedirdim
vəsağalabiləcəyimiəsladüşün-
mürdüm.Hospitaldatibbiperso-
nalyalanolmasın,mənisaniyələr

içindəəməliyyatahazırladı.Ovaxt
eləkövrəldimki,gözümdənyaş
gəldi.Düşündümki,buxalqagörə
ölməyədəyər.Bizimcanımızbu
millətəqurbandır.
Bəzəndostlar,tanışlardeyir-

lərki,bizsizəborcluyuq.Mən
isədeyirəmki,qətiyyənborclu
deyilsiniz.Məncə,hərkəsözişini

vicdanlagörürsə,o,özpeşəsinin
vəyasahəsininelədöyüşçüsüdür.
Məninvəzifəməliməsilahalıbön
xətdədöyüşməkdir.Sadəcə,vəzifə
borcumuyerinəyetirmişəm.Şəhid
olmaqbirqismətdir.Görünür,
şəhidqardaşlarımızın,igidyoldaş-
larımızınşücaətinianlatmaqüçün
sağqalmışıq.Qazilikdəbirqis-
mətdir.Şükürlərolsun!

- Me  dal  la  rı  nız var?
N.A.(Gü  lür)Bəli,mənbudö-

yüşlərdənsonra10medalalayiq
görülmüşəm.“Vətənuğrunda”,
“İgidliyəgörə”,“Şücaətəgörə”,
konkretayrı-ayrıbölgələrinazad
olunmasınagörə.İzzətisəVətən
müharibəsiqəhrəmanıdır.

- Ne  cə ol  du ki, par  la  ment  də 
işə də  vət al  dı  nız? Həm də 
çox se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, bir -

gə kur  sant hə  ya  tı, tə  lə  bə  lik 
və dö  yüş yo  lu keç  miş iki dost 
bu  ra  da da kol  le  qa  sı  nız. 
N.A.Doğrudur.İzzətləhər

zamanyaxındostolmuşuq.Həta
buradadaeynişöbədəçalışırıq.
Bizehtiyataçıxdıq.Həmalihərbi,
həmdəmülkitəhsilimizvardır.
HörmətliPrezidentimiz,AliBaş
Komandanıntapşırığınaəsasən
bütünsahələrdəqazilərinmüm-
künişlətəminolunmasıiləbağlı
tədbirlərgörülür.Parlamentdən
dəmüraciətedilibmişki,bizə
mütəxəssislərlazımdır.Koman-
danlığımızbizimnamizədliyimizi
təklifetmişdi.BunaəsasənMilli
MəclisinsədriSahibəQafarovailə
görüşdük.Müvafiqmüsahibəvə
müsabiqəprosedurlarınıkeçdik-
dənsonraişəqəbuledildik.
İ.B.Bizixtisaslıdöyüşçüyük.

Ammasağlıqdurumumuzbugün
bunayolvermir.Bizəburadaçalış-
maq,cəmiyyətə,dövlətə,insanlara
faydalıolmaqşansıverdiyinəgörə
öncəcənabPrezidentimiz,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevə,hörmət-
liSahibəxanıma,MilliMəclisinvə
parlamentAparatınınkollektivinə
minnətdarlığımızıbildiririk.Hər
hansıbirsahədəfaydamızvarsa,
bizimüçündəxoşdur.
HərikimizVətəndaşlarınqəbu-

luvəmüraciətləriiləişşöbəsində
çalışdığımızüçünburahərhansı
birproblemləgələnşəhidailələri-
ninüzvlərivəyaqazilərləbirbaşa
təmasdaoluruq.Onlarlagörü-
şürük,ohəyatıkeçdiyimizüçün
problemidahadərindənanlayırıq,
ənazındantəsəlliverəbilirik,daha
düzgünhəllyoluseçmələrindəon-
larayardımçıoluruq.Bu,bizəçox
böyükmənəvirahatlıqverir.
N.A.MilliMəclisrəhbərli-

yindəndə,Aparatvəçalışdığımız
şöbəninəməkdaşlarındanda,
kollektivdəndəböyükdiqqətvə
qayğıgörürük.Bizimüçünburada
çalışmaqdadöyüşməkqədərqü-
rurvericidir.
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- Va hid müəl lim, mə lum mə-
sə lə dir ki, iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə ri miz də ge dən 
sü rət li ye ni dən qur ma iş lə ri-
nin, bü tün zə ru ri olan inf ra-
st ruk tu run ya ra dıl ma sı nın 
əsas məq sə di tez lik lə keç miş 
məc bu ri köç kün lə rin doğ ma 
yurd la rı na qay ta rıl ma sı, on-
la rın bu ra da ya şa ma sı dır. Bu 
sa hə də iş lər ne cə ge dir?
-Məlumdurki,builiniyulvə

avqustaylarındaBöyükQayıdışın
ilkaddımlarıatıldı,Zəngilanrayo-
nununAğalıkəndinə2mərhələdə

köçhəyatakeçirildi.Ümumilikdə
66ailə-325nəfərkeçmişməcburi
köçkünartıqAğalıdayaşayır.Ya-
xınzamandadahabirqrupailənin
köçürülməsiplanlaşdırılır.Çox
sevindiricibirməqamıdaqeyd
etməkistəyirəmki,birneçəgün
öncəAğalıkəndindəköçdənsonra
ilkkörpədünyayagəlib.Bukörpə
qızdır.AdıdaFidandır.
Ümumiyyətlə,nümayəndəlik

olaraqəsasməqsədimizburaya
köçürülənəhalininhəyatşəraiti-
ninyaxşılaşdırılması,məşğullu-
ğuntəminedilməsidir.Hazırda

dövlətqurumlarıvədigərözəl
sektorlarbuişlərüçüncəlbolunur.
Ağalıyaköçürülənəhaliburada-
kıdövlətqurumlarında,müxtəlif
iaşəobyektlərində,yeniyaradılan
tikişfabrikində,kəndtəsərrüfatı
müəssisələrindəişləyirlər.Bizartıq
növbətiköçürüləcəkəhaliüçündə
yeniişyerlərininaçılmasınaçalı-
şırıq.

- Pre zi dent İl ham Əli yev tə-
rə fi n dən bu və zi fə yə tə yin 
edil mə yi niz bö yük eti mad dır. 
Ar tıq bir ne çə müd dət dir ki, 
və zi fə ni zin ic ra sı na baş la mı-
sı nız. Bu əra zi lər lə il kin ta nış-
lı ğı nız dan ötən dövr də nə 
ki mi də yi şik lik lər baş ve rib?
-Ümumiyyətlə,işğaldanazad

edilmişbütünərazilərdəistəryeni
infrastrukturobyektlərinintikinti-
sibaxımından,istərsədəinvestisi-
yalarıncəlbibaxımındansürətlivə
kifayətqədərböyükişlərgörülür.
Zəngilandadayenidənqurma,
bərpavəquruculuqişləridurma-
dandavametdirilir.Zəngilanşə-
hərininBaşPlanıartıqtəsdiqlənib.
Buplanauyğunolaraqoktyabr
ayındamöhtərəmPrezidentİlham
Əliyevin,Birincivitse-prezident
MehribanxanımƏliyevanıniştira-
kıiləburada960yerlikməktəbin
vəənazı430nəfərinməskunla-

şacağıyeniyaşayışməhəlləsinin
təməliqoyuldu.Bundanbaşqa,in-
zibatibinalarıntikintisivəbərpası
işlərigedir.Xüsusiqeydetmək
istədiyimməqamcənabPreziden-
tinfərmanıilə“ŞərqiZəngəzur1
saylıBərpa,Tikintivəİdarəetmə
Xidməti”PublikHüquqiŞəxsin
yaradılmasıdır.XidmətCəbrayıl,
QubadlıvəZəngilanrayonlarında
tikinti,abadlaşdırma,yaşıllaşdır-
mavəmənzil-kommunaltəsər-
rüfatısahələrininidarəedilməsi
üzrəfəaliyyətgöstərəcək.Artıq
xidmətinəsaskomandaüzvləri
məlumdurvəbirçoxlayihələrə
başlanılıb.
Dahasonradüşünürəmki,

regionuninkişafınaxüsusitöh-
fəolacaqZəngəzurdəhlizininbir
parçasıolanHoradiz-Cəbrayıl-
Zəngilan-Ağbəndavtomobilyo-
lunda,həmçininHoradiz-Ağbənd
dəmiryoluxətiüzrətikintiişləri
sürətlədavamedir.Budəhliztək-

cəAzərbaycanagediş-gəlişüçün
əhəmiyyətdaşımır,eynizamanda,
Asiyadangələnmallarındahasə-
mərəlişəkildəAvropabazarlarına
çatdırılmasınadaşəraityarada-
caq.Digərtərəfdəndə,Şimaldan,
RusiyadangələnmallarınAvropa
bazarınaçıxışıüçünZəngəzur
dəhlizimühüməhəmiyyətkəsb
edir.Budəhlizvasitəsiləinanıram
ki,gələcəkdəZəngilanböyüknəq-
liyyathabınaçevriləcək.
ZəngilanBeynəlxalqHavaLi-

manıartıqistifadəyəverildivəilk
kommersiyauçusuhəyatakeçiril-
di.
Ekosisteminbərpasıüçündə

birçoxişlərgörülüb.Xüsusiolaraq
qeydetməkistərdimki,bugünə
kimiZəngilanda20mindənartıq
çinarağacıvə1000kiloqramaya-
xınpalıdtoxumuəkilib.Ümumiy-
yətlə,çalışırıqki,hərözəlgündə
fürsətdənistifadəedərəkağacək-
məaksiyasıhəyatakeçirilsin.

- Va hid müəl lim, bil di yi mi-
zə gö rə, Zən gi lan hə lə tam 
ola raq mi na lar dan tə miz-
lən mə yib. Ha zır da bu ra da 
mi na təh lü kə si nə də rə cə də 
ak tual dır?
-Bəli,təəssüfərolsunki,mina

təhlükəsihəmŞərqiZəngəzurda,
həmdəQarabağiqtisadizonala-
rındahələdəaktualdır.Zəngila-
nagəldikdəisəburadadaminalı
sahələrvar,ammadigərərazilərlə
müqayisədəburaminailədahaaz
çirklənib.Onudaqeydedimki,
müharibədəndərhalsonraZəngi-
lanrayonuərazisindəAzərbaycan
RespublikasınınMinatəmizləmə
Agentliyi(ANAMA),MüdafiəNa-
zirliyivəDövlətSərhədXidməti
tərəfindənçoxböyükişlərgörülüb
vəistərAğalıyaköçürülmüşəha-
lininmaarifəndirilməsi,istərsədə
ərazininminavədigərhərbi,part-
lamamışsursatlardantəmizlənməsi
baxımındanfəaliyyətdavamedir.

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə bərpa-quruculuq işlərinə nəzarəti Prezident İlham 
Əliyevin təyin etdiyi xüsusi nümayəndələr həyata keçirirlər. Hər birimizin həssaslıqla 
izlədiyimiz bu prosesi “Milli Məclis” jurnalı olaraq diqqət mərkəzində saxlayırıq. 
Budəfəki müsahibimiz Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunda 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyevdir.  

Məskunlaşmadan sonra Zəngilanın 
Ağalı kəndində ilk körpə dünyaya gəlib
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- Zən gi lan da gö rü lən iş lər 
BMT-nin Da ya nıq lı İn ki şaf 
Məq səd lə ri nə və San-Ma ri no 
Bə yan na mə si nin müd dəala-
rı na nə də rə cə də uy ğun laş-
dı rı lır?
-30iləyaxındavamedənişğal

dövründəZəngilanrayonuərazi-
sindədeməkolarki,bütünyaşa-
yışməntəqələrivəinfrastruktur
tamamilədağıdılıb.Bunabaxma-
yaraq,işğaldanazadedildikdən
sonrabuərazilərdəyenidənqurma
işləriaparılmışdır.HazırdaZəngi-
landabütünbuistiqamətlərüzrə
sürətlivəkeyfiyyətliişlərgörülür.
Busahədəhəmdövlətqurumları,
həmdəözəlsektorunəhəmiyyətli
rolunuqeydetməkistəyirəm.
Bugünartıqəminliklədeyə

bilərikki,həmAğalıda,həmdə
Zəngilanşəhərindəgörülənişlər
BirləşmişMillətlərTəşkilatının
17DayanıqlıİnkişafMəqsədləri

vəSan-MarinoBəyannaməsinin
müddəalarıəsasgötürülərəkapa-
rılır.Onudavurğulamaqistəyi-
rəmki,hazırdaAğalıdaBMT-nin
DayanıqlıİnkişafMəqsədlərindən
9-ubirbaşavəaktivşəkildətətbiq
olunur.

- Va hid müəl lim, Zən gi lan 
ra yo nu nun inf rast ruk tu ru 
“ağıl lı şə hər”, “ağıl lı kənd” 
la yi hə lə ri, bu ya xın lar da is ti-
fa də yə ve ri lən Zən gi lan Ha va 
Li ma nı ilə çox zən gin ləş di. 
Qar şı da gö rü lə cək iş lə rin 
ic ra sı is ti qa mə tin də han sı 
ad dım lar atı lır?
-Ümumiyyətlə,Zəngilankifa-

yətqədərböyükiqtisadivətəbii
potensialamalikbirrayondur.Bu-
radamədən-sənaye,kəndtəsərrü-
fatı,logistika,turizmvəyaşılenerji
sahələrinininkişafetdirilməsi
planlaşdırılır.Bəzisahələrüzrəbiz

artıqişlərəbaşlamışıq.Bunlardan
kəndtəsərrüfatısahəsinixüsusi
vurğulamaqistəyirəm.Busahəyə
həmyerli,həmdəxariciinvestor-
lartərəfindənyatırımlarqoyulma-
ğabaşlanılıb.
Bilirsinizki,buyaxınlarda

möhtərəmcənabPrezident“Azər-
baycanRespublikasınınişğaldan
azadedilmişərazilərinəBöyük
QayıdışadairIDövlətProqra-
mı”nıntəsdiqedilməsihaqqında
sərəncamimzaladı.Buproqram
işğaldanazadolunmuşərazilərdə
gələcəküçünyolxəritəmizdirvə
bütünişlərbuproqraməsasında
görüləcək.Bizdəöznövbəmizdə
vargücümüzləçalışırıqki,dövləti-
miztərəfindənbizəveriləntap-
şırıqlarıvaxtındayerinəyetirək,ki-
fayətqədərzənginpotensialıolan
Zəngilanrayonunuinkişafetdirib,
burayaköçürülənəhaliüçüngözəl
vədayanıqlışəraityaradaq.
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44günlükVətənmüharibəsində
PrezidentİlhamƏliyevinsiyasiira-
dəsivəşanlıAzərbaycanOrdusu-
nungücüiləqazanılanZəfərləEr-
mənistanın30illikişğalındanazad
olunanQarabağbugüntarixinin
yenidövrünü,bərpavəquruculuq
illəriniyaşayır.Ermənivandalları-
nınviranqoyduqlarıəzəliyurdları-
mızyenidənözsimasınaqovuşur,
söndürülmüşocaqlarımızındaha
guryanmasıüçünhərikibölgədə
genişmiqyaslıtikinti-yenidənqurma
işləriaparılır.Vətəntorpaqlarına
Böyükqayıdışıntezlikləbaştutma-

sıkimimüqəddəsmissiyaardıcıl
şəkildəvəuğurlahəyatakeçirilir.
Bumissiyanınbaşlıcaməqsədlə-
rindənbiridəmilli,dinivəmədə-
niirsimizindirçəldilməsi,həmin
ərazilərdəkitarixiabidələrimizin,
Azərbaycandövlətivəxalqıqarşı-
sındamüstəsnaxidmətləriolmuş
şəxsiyyətlərimizinailəmülklərinin,
evmuzeylərininbərpasıdır.Buisti-
qamətdəHeydərƏliyevFondunun
gördüyüböyükişlərmilli-mədəni
irsimizə,Azərbaycanıntaleyində
mühümroloynamışşəxsiyyətlə-
rəehtiramınbariznümunəsikimi

diqqətəlayiqdir.Bufəaliyyətçər-
çivəsindəŞuşanıntarixisimasının
özünəqaytarılmasısahəsindəatılan
addımlarxüsusiqeydedilməlidir.
Fondunbaşlatdığıbərpaprose-
sindəilkyeralanbuqədimqala
şəhərimizintarixibinalarındanbiri
dəAzərbaycanınXVIIIəsrmülki
memarlığınınorijinalnümunəsi
olanMehmandarovlarınmalikanə
kompleksidirki,buradatəmir-bər-
paişlərinə2021-ciilinoktyabrında
başlanıldı.
2022-ciilsentyabrın28-də

AzərbaycanRespublikasınınPre-

Şuşada Mehmandarovlar 
MALİKANƏSİ



   NOYABR-DEKABR, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  67

ZƏFƏR

zidentiİlhamƏliyevvəBirinci
vitse-prezidentMehribanƏliyeva
ŞuşadaMehmandarovlarnəslinin
nümayəndələritərəfindəninşa
edilmiş,buailəyəməxsusmalika-
nəkompleksindəaparılantikin-
ti-bərpaişləriningedişiilətanış
oldular.Sonradandadövlətbaşçısı
vəbirincixanımmüxtəlifvaxtlarda
Qarabağbölgəsinəsəfərləriza-
manıkompleksinbərpasıiləbağlı
işləringedişiiləmaraqlanmış,lazı-
migöstərişlərvermişdilər.
Artıqkompleksindamörtük-

ləriorijinalauyğunquraşdırılmış,
zədəlidivarlardabərkitməişləri
aparılmış,tavanlar,taxtakonst-
ruksiyalarınçürümüşvədağılmış
hissələribərpaolunmuş,qapıvə
pəncərələrqoyulmuşdur.Komp-
leksədaxilolanailəməscidininuç-
muşgünbəzləri,damıvəmehrabı
bərpaedilmişdir.Eskizlayihələri
əsasındadivarvətavanlardarəsm
vəlandşaftişləriaparılır.Malikanə

kompleksinədaxilolanbulaqartıq
istifadəyəverilmişdir.
Təmir-bərpaişlərindənsonra

malikanədəmuzeyekspozisiyası-
nınqurulmasınəzərdətutulur.Bu
ekspozisiyaözündəbirşuşalının
evinitəcəssümetdirəcək.Bura-
daevsahibininməşğuliyyətini,
marağınınümayişetdirənəşya-
larlatəchizolunmuşkabinetin,
qonaqlarınqəbuluüçünnəzərdə
tutulan,evinəntəmtəraqlıotağı
sayılanvəbirçoxhallardataxta
dekorativpanellərvəparçadivar
kağızlarıiləbəzədilənqonaqotağı,

yeməkvəyataqotaqlarınınyara-
dılmasınəzərdətutulur.Malikanə
kompleksindətəmir-bərpaişləri-
nin2023-cüildəyekunlaşdırılması
planlaşdırılır.
Qeydedəkki,Mehmandarovla-

rınmalikanəkompleksiAzərbay-
canınilkmüstəqildövlətininordu-
sununyaradılmasındamüstəsna
xidmətləriolmuşXalqCümhuriy-
yətininhərbiyyənaziriSəmədbəy
MehmandarovunbabasıMirzəƏli
bəytərəfindəninşaetdirilmişdir.
MirzəƏlibəyQarabağxanıİb-

rahimxəlilxanCavanşirinvəoğlu
Mehdiquluxanınhakimiyyətləri
dövründəxanlıqidarəçiliyində
mehmandar(qonaqpərvər)vəzifə-
siniyerinəyetirmişdir.Mehman-
darxaricidövlətlərdəngələnrəsmi
nümayəndələriqarşılayır,yer-
ləşdirir,istirahətlərinitəşkiledir,
həmçininlazımgəldikdəqonaq-
larlasarayarasındaəlaqələndirici
funksiyasınıyerinəyetirirdi.Vəzi-
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fələrininicrasızamanımehmanda-
rıntabeliyinəsilahlıatlıdəstəsidə
verilirdi.
İbrahimxəlilxanCavanşirvəzi-

fəsininöhdəsindənlayiqincəgəl-
diyiüçünMirzəƏliyə“bəy”titulu
vermiş,Mehdiquluxanisəyaşıilə
bağlıistefayaçıxandaonaŞuşanın
“Təzəməhəllə”sindətorpaqsahəsi
bağışlamışdı.Dövrünməşhurme-
marıKərbəlayiSəfixanQarabaği
MirzəƏlibəyinsifarişiiləhəmin
torpaqsahəsindəbugün“Meh-
mandarovlarınmalikanəsi”kimi
tanınanorijinalmemarlıqüslubuna
malikbirkomplekstikmiş,ərazisi-
nəbulaqçəkilmişdir.Mehmanda-
rovlarınailəməscidindənsonralar
bütünməhəlləistifadəetmişdir.
Malikanənindaxilitərtibatişləri

isəzəmanəsininməşhurdekorativ
boyakarlıqvəornamentustasıolan
UstaQənbərQarabağiyəməxsus-
dur.OdövrdəMehmandarovların
malikanəsindəçəkdiyiornamentli
vəsüjetlipannolarilkəlişləriolsa
da,göstərdiyisənətkarlıqonabö-
yükşöhrətgətirmişdir.

SovetdövründəMehmanda-
rovlarailəsinəməxsusmalikanə
kompleksininböyükyaşayışbinası
ŞuşaŞəhərXəstəxanasıkimifəaliy-
yətgöstərmişdir.İşğaldövründə
kiçikyaşayışbinasıermənilərtərə-
findənŞuşaTarixMuzeyi,məscid
isəGeologiyaMuzeyikimiistifadə
edilmişdir.
Qeydedəkki,Mehmandarovla-

rınmalikansindəMirzəƏlibəyin
oğlanlarıMirzəHəsənbəy,Mirzə
SadıqbəyvəMirzəMustafabəy
yaşamışlar.Dövlətqulluqçusu
olanSadıqbəyMehmandarovişi
iləəlaqədarLənkəranaköçdüyü
üçünonunailəsisonrakıillərdə
bumalikanədəyaşamamışdır.
MalikanəninXIXəsrinsonu,XX
əsrinəvvəllərinəaidtarixidaha
çoxMirzəƏlibəyinsonbeşikoğlu
Mustafabəyvəonunnəsliiləbağlı
olmuşdur.
Bunəslingörkəmlinümayən-

dəsi,Sankt-PeterburqTibbCər-
rahlıqAkademiyasınınməzunu,
tanınmışhəkimƏbdülKərimbəy
(Kərimbəyadıilətanınır)Meh-

ŞuşaşəhərindəyerləşənMehman•
darovlarınmalikanəkompleksinə
böyükyaşayışevi,kiçikyaşayışevi
vəməsciddaxildir.Həmçinindaha
sonralarməscidəgedənyolunüs
tündəbulaqtikilib.

Mehmandarovlarınmalikanə•
kompleksiilkdəfə19771978ci
illərdəAzərbaycanSSRMədəniyyət
Nazirliyitərəfindənpasportlaşdı
rılıb.

Mehmandarovlarınböyükyaşayış•
binasısovetdönəmindəŞuşaŞəhər
Xəstəxanasıkimifəaliyyətgöstərib.

19may1987ciiltarixindənvaxtilə•
Mehmandarovlarailəsinəməx
susolanyaşayışkompleksində
AzərbaycanXalçasıvəXalqTətbiqi
SənətiDövlətMuzeyinin(indiki
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyi)Şu
şafilialıfəaliyyətəbaşlayıb.

1992ciildəŞuşaşəhəriErmənistan•
silahlıqüvvələritərəfindənişğala
məruzqaldığıüçünfilialdakıda
şınmasımümkünolaneksponatlar
təxliyyəolunaraqBakıyagətirilib.



mandarov1895-ciildəBakıTibb
Cəmiyyətinitəsisedən3nəfərdən
biriidi.O,azərbaycanlılarınqəd-
darçarməmurlarındanvəerməni
daşnaklarındanmüdafiəsiməqsədi
iləƏhmədbəyAğaoğlunun1905-ci
ildəGəncədəyaratdığıgizli“Difai”
təşkilatınınfəalüzvüidi.Kərimbəy
əvvəlcə“Difai”siyasitəşkilatının
Şuşakomitəsininsədri,dahasonra
komitəninəsasındayaradılanQara-

bağBirlikMəclisininsədriolmuş-
dur.
KərimbəyMehmandarovşu-

şalılarınhamisi,maarifçiziyalıidi.
O,1905-ciilhadisələrindənsonra
özünündəyaşadığıMehmanda-
rovlarınmalikanəsindəxəstəxana
vəyetimuşaqlarüçünqiraətxana
açmışdı.
Mehmandarovlarnəslininməş-

hurnümayəndələrindənSəməd

bəyinqardaşıNağıbəyMehman-
darovun,KərimbəyinoğluSSRİ
TibbElmləriAkademiyasınınhə-
qiqiüzvüMixailTuşinskininvə
qızıtibbelmləridoktoru,professor,
əməkdarhəkimMəhbubəxanım
Mahmudbəyovanındaadlarını
çəkməkolar.Bunəslinnümayən-
dələrinəcibsoyunadınıhəmişəuca
tutmuş,Azərbaycanadaimşərəfə
xidmətetmişlər.
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ƏbdülKərimbəyMehmandarov ƏbdülKərimbəyMehmandarovunhəyatyoldaşıZərixanımQovanlıQacarvəuşaqları
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SəmədbəyMehmandarov1855-ci
iloktyabrın16-daLənkəranşəhərində
anadanolmuşdur.Qarabağdanköçüb
gəlmişvəLənkəranquberniyasındaka-
tibvəzifəsindəişləyənatasıSadıqbəyin
oğlunaistənilənsəviyyədətəhsilvermə-
yəimkanıçatırdı.Səmədbəyilktəhsilini
BakıRealnıMəktəbindəalmış,mü-
kəmməlbiliklərinilkintəməliniyarat-
mışdı.AtasınınvəXanıbəykimiyaxın
qohumlarınıntövsiyələrinəbaxmaya-
raq,16yaşlıSəmədmülkitəhsilardınca
getmək,sonraquberniyaidarələrindən
birindəhansısavəzifətutmaqfikrindən
uzaqidi.Onunməqsəditamambaşqa
idi.Hərbçiolmaq,əsgərixidmətəbelə
layiqgörülməyənmillətinə,“milliuc-
qar”sayılanməmləkətinəxidmətetmək
istəyirdi.
Seçimindəqətiyyətləisraredən

Səməd16yaşındaikənPeterburqda
yerləşənKonstantinovkaArtilleriya

Məktəbinədaxilolur.1875-ciildətəhsi-
liniuğurlabaşavurur.Qarşıdaisəonu
uzunvəağırhərbixidmətillərigözlə-
yirdi.Buillərinçoxböyükbirhissəsini
Səmədbəyqanlımüharibələrdə,ölüm-
dirimsavaşlarındakeçirəcək,vətəndən
xeyliuzaqlardaolacaqvəənbaşlıcası
isətəmsiletdiyimillətinadınıhəmişə
ucaldacaqdı.
PeterburqdaYunkerlərMəktəbi-

nibitirəngənckursanttəyinatyeri-
nəgöndərilir.İlkaddımdanözünü
nizam-intizamlıvəbacarıqlıkadrkimi
göstərənSəmədbəy1875-ciilindekabr
ayındapodporuçikrütbəsialır,birneçə
müddətdənsonraisəxidmətdəxüsusi
fərqləndiyinəgörə3-cüdərəcəli“Mü-
qəddəsStanislav”ordeniilətəltifedilir.
Ümumiyyətlə,SəmədbəyMehmanda-
rovRusiyanın“MüqəddəsStanislav”,
“MüqəddəsAnna”,“MüqəddəsVladi-
mir”və“MüqəddəsGeorgi”ordenləri-

ninbütündərəcələrinə,İngiltərə,Fransa,
Rumıniyavəİranınmüxtəliftəltifərinə
layiqgörülmüşdür.
Səmədbəyinxidmətillərihaqqında

yazantədqiqatçıM.Əliyevbeləməlu-
matlarverir:“Səmədbəy1890-cıildə
kapitanrütbəsialmış,1894-cüildəhərbi
komandanlığınəmriiləVarşavahərbi
dairəsininsərəncamınagöndərilmişdir.
PodpolkovnikMehmandarov1898-ci
ildəMancuriyadayerləşənZabaykalye
artilleriyadiviziyasınınkomandiritəyin
edilmişdir.1900-1901-ciillərdəÇində
antiimperialisthərəkatınınyatırılma-
sındaSəmədbəyMehmandarovun
komandirolduğudiviziyadaiştirak
etmişdir.OradaSəmədbəysilahsızÇin
əsgərlərinəatəşaçmağarazıolmamış-
dır.1901-ciildəpolkovnikrütbəsialmış
vəüstündə“Qəhrəmancasınafərqlən-
məyəgörə”sözləriyazılmışqızılqılınc-
lamükafatlandırılmışdır.Rus-yapon
müharibəsizamanıPort-Arturşəhərini
qəhrəmancasınamüdafiəedənSəməd
bəy1904-cüiloktyabrın22-dəgeneral-
mayorrütbəsinəlayiqgörülmüşdür.O,
1907-1910-cuillərdə3-cüSibirordusun-
daartilleriyarəisiişləmiş,1908-ciiliyu-
lun13-dəhərbixidmətlərinəgörəona
general-leytenantrütbəsiverilmişdir.
BirinciDünyamüharibəsindəSəməd
bəyindöyüşdüyüVarşavaistiqamə-

tindərusqoşunlarıalmanlarüzərində
tamqələbəçalmışdılar.Cəbhələrdə
göstərdiyisərkərdəlikməharətinəgörə
ona1915-ciilmartın22-dəartilleriya
üzrətamgeneralrütbəsiverilmişdir(bu,
müasirsilahlıqüvvələrdəordugeneralırüt
bəsinəbərabərdirL.B).1917-ciilinaprel
ayındaSəmədbəyistefayaçıxmışdır”.
Onudaqeydedəkki,Səmədbəy

1903-cüilinəvvəllərindəjitomirliYeliza-
vetaNikolayevnaTeslavlaailəqur-
muşdur.EləhəminilyeddiaylıqTopçu
ZabitləriMəktəbindətəhsilalmışdır.
1904-1906-cıillərdərus-yaponmühari-
bəsində-Port-Arturdaqalanınxəya-
nətkarcasınatəslimedilməsindənsonra
əsirdüşərəkYaponiyayaaparılmışvə
əsirlikdənyalnızPortsmutmüqaviləsi
bağlandıqdansonraqayıdabilmişdir.
SəmədbəyVladiqafqazşəhərindən

Bakıya1918-ciilinsentyabrındaistefaya
çıxdıqdansonragəlmişdir.
Peşəkarhərbçi1918-ciilinoktyab-

rındanAzərbaycanHərbiNazirliyində
işəbaşlayır.Cəmibiraysonra-no-
yabrın7-dəNazirlərŞurasınınqərarı
iləAzərbaycanRespublikasındaHərbi
Nazirlikyaradılır.Hərbinazirvəzifə-
siNazirlərŞurasınınsədriF.Xoyski-
yəhəvaləolunur,generalSəmədbəy
Mehmandarovisəonunmüavinitəyin
edilir.Həmingün“Azərbaycan”qə-

zetihərbinazirinmüaviniSəmədbəy
Mehmandarovunbutəyinatlaəlaqədar
hərbidəftərxanaüzrəəmrininmətnini
dərcetmişdir:“Mənözvəzifəborcumun
yerinəyetirilməsinəbaşlayaraqgörməli
olduğumnəhəngişinbütünciddiliyini,
mürəkkəbliyinivəçətinliyinigizlət-
mədən,HərbiNazirliyinbütünrütbəli
şəxslərininişəbirgə,dostcasınavəvic-
danlımünasibətiiləonunöhdəsindən
gəlməyintamamiləmümkünolduğunu
bildirirəm.Döyüşəqadirorduyaradıl-
masıişininuğurubütünlükləbuişin
düzgünqoyuluşundanasılıdır.Hamını
birgə,yoldaşcasınaişləməyəçağırmaq-
la,mənbütünsəviyyələrdəkirəislərdən
qoşununtəlim-tərbiyəsi,öyrədilməsi
vəmöhkəmnizam-intizamyaradılması
işinətamciddidiqqətyetirmələrini,xid-
mətiişə,qayda-qanuna,vəzifəborcuna
məhəbbətləyanaşmalarını,tabeliyində
olanlaraqayğıkeşmünasibətgöstərmə-
ləriniistərdim”.
SəmədbəyMehmandarovMüsəl-

manKorpusuyaradılarkənBirinciDün-
yamüharibəsicəbhələrindənqayıdan
azərbaycanlılarınözlərinəliderkimi
qəbuletdiklərişəxslərdənbiriidi.Ancaq
həminvaxtbuqüdrətlisərkərdəAzər-
baycandaolmadığındanonlarSəməd
bəyinyaxınsilahdaşı,tanınmışgeneral
ƏliağaŞıxlinskininətrafınatoplaşmışdı-

Lətif Babayev
MilliMəclisAparatının
Redaksiyavənəşrişləri
şöbəsininsektormüdiri,
tarixüzrəfəlsəfədoktoru

Azərbaycanın ilk ordu generalı: 
Səməd bəy Mehmandarov

Alnınabirparçasıolduğuxalqın,
vətənintaleyindəmüstəsnarol
oynamaqqismətiyazılmışnadir
insanlarvar.Nəyaxşıki,Azər
baycanıntaleyindədəbelələriaz
olmayıb.Türkellərindəhəmişə
qüdrətlisöz,sənətadamları,bir
dəböyükordularıçəkibardınca
aparmağa,ənqəddardüşmənə
qalibgəlməyəqadirsərkərdələr
olub.Beləqüdrətlişəxsiyyətlərdən
biridəSəmədbəyMehmandarov
dur.O,ilkmüstəqilrespublikamı
zınordusunuyaratmış,bununla
yüzildənsonraxalqınəzəlihaqla
rındanbirisayılanözünümüdafiə
imkanınıyenidənözünəqaytar
mışbirşəxsiyyətdir.

SəmədbəyMehmandarovundaolduğuPortArturumüdafiəedənbirqrupzabitheyəti



70  |  MİLLİ MƏCLİS   NOYABR-DEKABR, 2022    NOYABR-DEKABR, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  71

ŞƏXSİYYƏT ŞƏXSİYYƏT

SəmədbəyMehmandarov1855-ci
iloktyabrın16-daLənkəranşəhərində
anadanolmuşdur.Qarabağdanköçüb
gəlmişvəLənkəranquberniyasındaka-
tibvəzifəsindəişləyənatasıSadıqbəyin
oğlunaistənilənsəviyyədətəhsilvermə-
yəimkanıçatırdı.Səmədbəyilktəhsilini
BakıRealnıMəktəbindəalmış,mü-
kəmməlbiliklərinilkintəməliniyarat-
mışdı.AtasınınvəXanıbəykimiyaxın
qohumlarınıntövsiyələrinəbaxmaya-
raq,16yaşlıSəmədmülkitəhsilardınca
getmək,sonraquberniyaidarələrindən
birindəhansısavəzifətutmaqfikrindən
uzaqidi.Onunməqsəditamambaşqa
idi.Hərbçiolmaq,əsgərixidmətəbelə
layiqgörülməyənmillətinə,“milliuc-
qar”sayılanməmləkətinəxidmətetmək
istəyirdi.
Seçimindəqətiyyətləisraredən

Səməd16yaşındaikənPeterburqda
yerləşənKonstantinovkaArtilleriya

Məktəbinədaxilolur.1875-ciildətəhsi-
liniuğurlabaşavurur.Qarşıdaisəonu
uzunvəağırhərbixidmətillərigözlə-
yirdi.Buillərinçoxböyükbirhissəsini
Səmədbəyqanlımüharibələrdə,ölüm-
dirimsavaşlarındakeçirəcək,vətəndən
xeyliuzaqlardaolacaqvəənbaşlıcası
isətəmsiletdiyimillətinadınıhəmişə
ucaldacaqdı.
PeterburqdaYunkerlərMəktəbi-

nibitirəngənckursanttəyinatyeri-
nəgöndərilir.İlkaddımdanözünü
nizam-intizamlıvəbacarıqlıkadrkimi
göstərənSəmədbəy1875-ciilindekabr
ayındapodporuçikrütbəsialır,birneçə
müddətdənsonraisəxidmətdəxüsusi
fərqləndiyinəgörə3-cüdərəcəli“Mü-
qəddəsStanislav”ordeniilətəltifedilir.
Ümumiyyətlə,SəmədbəyMehmanda-
rovRusiyanın“MüqəddəsStanislav”,
“MüqəddəsAnna”,“MüqəddəsVladi-
mir”və“MüqəddəsGeorgi”ordenləri-

ninbütündərəcələrinə,İngiltərə,Fransa,
Rumıniyavəİranınmüxtəliftəltifərinə
layiqgörülmüşdür.
Səmədbəyinxidmətillərihaqqında

yazantədqiqatçıM.Əliyevbeləməlu-
matlarverir:“Səmədbəy1890-cıildə
kapitanrütbəsialmış,1894-cüildəhərbi
komandanlığınəmriiləVarşavahərbi
dairəsininsərəncamınagöndərilmişdir.
PodpolkovnikMehmandarov1898-ci
ildəMancuriyadayerləşənZabaykalye
artilleriyadiviziyasınınkomandiritəyin
edilmişdir.1900-1901-ciillərdəÇində
antiimperialisthərəkatınınyatırılma-
sındaSəmədbəyMehmandarovun
komandirolduğudiviziyadaiştirak
etmişdir.OradaSəmədbəysilahsızÇin
əsgərlərinəatəşaçmağarazıolmamış-
dır.1901-ciildəpolkovnikrütbəsialmış
vəüstündə“Qəhrəmancasınafərqlən-
məyəgörə”sözləriyazılmışqızılqılınc-
lamükafatlandırılmışdır.Rus-yapon
müharibəsizamanıPort-Arturşəhərini
qəhrəmancasınamüdafiəedənSəməd
bəy1904-cüiloktyabrın22-dəgeneral-
mayorrütbəsinəlayiqgörülmüşdür.O,
1907-1910-cuillərdə3-cüSibirordusun-
daartilleriyarəisiişləmiş,1908-ciiliyu-
lun13-dəhərbixidmətlərinəgörəona
general-leytenantrütbəsiverilmişdir.
BirinciDünyamüharibəsindəSəməd
bəyindöyüşdüyüVarşavaistiqamə-

tindərusqoşunlarıalmanlarüzərində
tamqələbəçalmışdılar.Cəbhələrdə
göstərdiyisərkərdəlikməharətinəgörə
ona1915-ciilmartın22-dəartilleriya
üzrətamgeneralrütbəsiverilmişdir(bu,
müasirsilahlıqüvvələrdəordugeneralırüt
bəsinəbərabərdirL.B).1917-ciilinaprel
ayındaSəmədbəyistefayaçıxmışdır”.
Onudaqeydedəkki,Səmədbəy

1903-cüilinəvvəllərindəjitomirliYeliza-
vetaNikolayevnaTeslavlaailəqur-
muşdur.EləhəminilyeddiaylıqTopçu
ZabitləriMəktəbindətəhsilalmışdır.
1904-1906-cıillərdərus-yaponmühari-
bəsində-Port-Arturdaqalanınxəya-
nətkarcasınatəslimedilməsindənsonra
əsirdüşərəkYaponiyayaaparılmışvə
əsirlikdənyalnızPortsmutmüqaviləsi
bağlandıqdansonraqayıdabilmişdir.
SəmədbəyVladiqafqazşəhərindən

Bakıya1918-ciilinsentyabrındaistefaya
çıxdıqdansonragəlmişdir.
Peşəkarhərbçi1918-ciilinoktyab-

rındanAzərbaycanHərbiNazirliyində
işəbaşlayır.Cəmibiraysonra-no-
yabrın7-dəNazirlərŞurasınınqərarı
iləAzərbaycanRespublikasındaHərbi
Nazirlikyaradılır.Hərbinazirvəzifə-
siNazirlərŞurasınınsədriF.Xoyski-
yəhəvaləolunur,generalSəmədbəy
Mehmandarovisəonunmüavinitəyin
edilir.Həmingün“Azərbaycan”qə-

zetihərbinazirinmüaviniSəmədbəy
Mehmandarovunbutəyinatlaəlaqədar
hərbidəftərxanaüzrəəmrininmətnini
dərcetmişdir:“Mənözvəzifəborcumun
yerinəyetirilməsinəbaşlayaraqgörməli
olduğumnəhəngişinbütünciddiliyini,
mürəkkəbliyinivəçətinliyinigizlət-
mədən,HərbiNazirliyinbütünrütbəli
şəxslərininişəbirgə,dostcasınavəvic-
danlımünasibətiiləonunöhdəsindən
gəlməyintamamiləmümkünolduğunu
bildirirəm.Döyüşəqadirorduyaradıl-
masıişininuğurubütünlükləbuişin
düzgünqoyuluşundanasılıdır.Hamını
birgə,yoldaşcasınaişləməyəçağırmaq-
la,mənbütünsəviyyələrdəkirəislərdən
qoşununtəlim-tərbiyəsi,öyrədilməsi
vəmöhkəmnizam-intizamyaradılması
işinətamciddidiqqətyetirmələrini,xid-
mətiişə,qayda-qanuna,vəzifəborcuna
məhəbbətləyanaşmalarını,tabeliyində
olanlaraqayğıkeşmünasibətgöstərmə-
ləriniistərdim”.
SəmədbəyMehmandarovMüsəl-

manKorpusuyaradılarkənBirinciDün-
yamüharibəsicəbhələrindənqayıdan
azərbaycanlılarınözlərinəliderkimi
qəbuletdiklərişəxslərdənbiriidi.Ancaq
həminvaxtbuqüdrətlisərkərdəAzər-
baycandaolmadığındanonlarSəməd
bəyinyaxınsilahdaşı,tanınmışgeneral
ƏliağaŞıxlinskininətrafınatoplaşmışdı-

Lətif Babayev
MilliMəclisAparatının
Redaksiyavənəşrişləri
şöbəsininsektormüdiri,
tarixüzrəfəlsəfədoktoru

Azərbaycanın ilk ordu generalı: 
Səməd bəy Mehmandarov

Alnınabirparçasıolduğuxalqın,
vətənintaleyindəmüstəsnarol
oynamaqqismətiyazılmışnadir
insanlarvar.Nəyaxşıki,Azər
baycanıntaleyindədəbelələriaz
olmayıb.Türkellərindəhəmişə
qüdrətlisöz,sənətadamları,bir
dəböyükordularıçəkibardınca
aparmağa,ənqəddardüşmənə
qalibgəlməyəqadirsərkərdələr
olub.Beləqüdrətlişəxsiyyətlərdən
biridəSəmədbəyMehmandarov
dur.O,ilkmüstəqilrespublikamı
zınordusunuyaratmış,bununla
yüzildənsonraxalqınəzəlihaqla
rındanbirisayılanözünümüdafiə
imkanınıyenidənözünəqaytar
mışbirşəxsiyyətdir.

SəmədbəyMehmandarovundaolduğuPortArturumüdafiəedənbirqrupzabitheyəti
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lar.DöyüşkənAzərbaycangeneraliteti-
ninrəhbərliketdiyimillikorpusunsıra-
larısürətləartmış,gələcəkordununəsas
qüvvələrininformalaşdırılmasıprosesi
sürətlənmişdi.XüsusiiləSəmədbəyin
1918-ciildekabrın25-dəAzərbaycanın
3-cühökumətininhərbinaziritəyinedil-
məsindənsonraorduquruculuğunda
böyükuğurlarqazanılmışdır.
SəmədbəyMehmandarovmil-

lihərbçikadrlarınhazırlanmasıüçün
gənclərinbusahədətəhsilalmasınaxü-
susiəhəmiyyətverirdi.Hərbinazirtəyin
edilməsindənqısamüddətsonra1918-ci
iliniyulayındaGəncədəaçılmışPrapor-
şiklərMəktəbininBakıyaköçürülməsi,
onunəsasındaAzərbaycanınilkhərbi
məktəbinintəşkiledilməsibarədəəmr
imzalamasıbuməqsədəxidmətedirdi.
Sonralardaonunistəyiiləxüsusiehti-
yacduyulanistehkamçıvəhərbifeldşer
məktəbləridətəşkilolundu,Gəncədə
hərbiləşdirilmişdəmiryoluməktəbi
fəaliyyətəbaşladı.1920-ciilinyanvarın-
dabuməktəblərəmüdavimhazırlayan
xüsusihərbitəmayüllükadetkorpusu
yaradıldı.
SəmədbəyMehmandarovubugün

millətinhəqiqiiftixarınaçevirənxidmət-
lərinəsasıonunilkmüstəqildövlətimi-
zinHərbiNazirliyindəgöstərdiyifəaliy-
yətləbağlıdır.Bununlaəlaqədarbir
fakt-1918-ciiliniyunundabütünhərbi
qüvvəsitamformalaşmamışbirkorpus-
danibarətolanAzərbaycan1920-ciilin
aprelində30minnəfərdənartıqnizami
orduyamalikolur.Səmədbəydövlətin
müdafiəsiiləməşğulolacaqmüvafiq
hərbistrukturlarınformalaşdırılması
sahəsindəçoxböyükişlərgörmüş,zən-
ginbiliyini,əvəzsiztəcrübəsinidoğma
xalqındanəsirgəməmişdir.
Odövreləbirdövridiki,Qafqaz

İslamOrdusunungetməsiiləkifayət
qədərhərbiqüvvəsiolmayan,özünü-
müdafiəimkanındanfaktikisurətdə
məhrumedilmişAzərbaycandaxildə
bolşeviklərvədaşnaklarla,xaricdəisə
RusiyavəErmənistanlaüz-üzəda-
yanmışdı.Bunlardanəlavəölkəniçar
Rusiyasınıxilasetməyəçalışangeneral
DenikininKönüllüOrdusu,Bakıyatərəf
irəliləməkdəolanvəmillihakimiyyətə

qarşıolduğunugizlətməyənBiçeraxo-
vunqüvvələrivəbaşqatəhlükələrdə
təhdidedirdi.Arxivsənədləribeləbir
mürəkkəbvəgərginvəziyyətdəfaktiki
olaraqhərbiqurumarəhbərlikedənşəx-
sinhansıtədbirlərigördüyünüvəhansı
məsələlərəxüsusidiqqətyetirdiyinitam
aydınlığıiləgöstərir.SəmədbəyinAzər-
baycandövlətçiliyinəsonsuzsədaqətlə
xidmətetdiyinisübutayetirməküçün
bugünhəminarxivsənədlərindəndaha
etibarlıbirmənbətapmaqçətindir.
1919-cuilaprelin21-dəHərbiNa-

zirlikdənSəmədbəyMehmandarovun
vəBaşQərargahrəisi,general-leytenant
SulkeviçinimzasıiləNazirlərKabi-
netininsədriNəsibbəyYusif əyliyə
məxfiraportgöndərilir.Məktubdayerli
bolşeviklərinAzərbaycanınmüstəqilli-
yiniməhvedib,onusovetRusiyasıilə
birləşdirməkcəhdləri,hazırdaBakının
Zaqafqaziyabolşeviklərininfəaliy-
yətmərkəziolması,bolşeviklərinBakı
qarnizonuqoşunlarınatəsirlərivəbu
cəhdlərəqarşıgörüləcəkzəruritədbirlər
barəsindəyazılır.Bakıxəfiyyəbölməsin-
dənqarnizonqoşunlarındazərərlitəbli-
ğatayolverilməməsiüçünöznəzarətini
gücləndirməsixahişolunur.
Hökumətingördüyütədbirlərə

baxmayaraq,bolşeviklərhərvasitəilə
özişlərinidavametdirməyə,orduda
anarxiyayaratmaqlaonunhakimiyyəti
müdafiəetməkəzminisarsıtmağavəöz
tərəfərinəçəkməyəçalışırdılar.Bunu
1919-cuilmayın11-dətamartilleriya
generalıSəmədbəyMehmandarovun
BaşnazirNəsibbəyYusif əyliyəmə-
ruzəsidəaydınsübutayetirir:“Mənim
tərəfimdənbeləbirməlumatalınmışdır
ki,Bakıdamüsəlmanlardanibarətolan
xeylibolşeviktəmayüllüşəxshərvasitə
iləkazarmalaradaxilolmağa,təbliğatla
ordununəsaslarınısarsıtmağavəbolşe-
vikideyalarınıaşılamağacanatırlar”.
MüstəqilAzərbaycanhökumətinin

həyatakeçirdiyiardıcıltədbirlərnəti-
cəsindəartıq1919-cuilinikinciyarısına
doğruyenihakimiyyətrespublika-
nınbütünərazisindəmöhkəmlənmiş,
mərkəzləyanaşı,yerlərdədəidarəetmə
orqanlarınıntamformalaşdırılması-
nabaşlanmışdı.Ancaqbuproseslərin

getməsindəqətiyyənmaraqlıolma-
yan,əksinə,həmdaxili,həmdəxarici
təsirlərdənistifadəiləhərcürmaneçilik
göstərməyəcəhdedənqüvvələrdəfəal-
laşmışdılar.Necədeyərlər,məsələhər
ikitərəfüçüntamaydınidi:artıqdün-
yanınaparıcıxaricidövlətləritərəfin-
dəntanınmaqərəfəsindəolanmüstəqil
AzərbaycanCümhuriyyətininsonrakı
inkişafınınqarşısınasəddçəkmək,onu
özyolundansapdırmaqmümkünolma-
yacaqdı.Bunagörə,düşmənqüvvələr
dəgörünməmişfəallıqlaözqaraniyyət-
lərinireallaşdırmağagirişmişdilər.
Cümhuriyyəttarixininənunudul-

mazhadisələrindənbiriolanLənkəran
qəzasınınmüxtəlifanti-Azərbaycan
qüvvələrindəntəmizlənərəkidarəçiliyin
Azərbaycanhökumətinətabeetdirilmə-
sindəSəmədbəyinmüstəsnaxidmətləri
vardır.Dünyayagözaçdığıbudilbər
diyarın“Muğanrespublikası”adlandırı-
lanxəyanətkarqüvvələrinvəonlarabu
işdəhavadarlıqedənlərinfəaliyyətinə-
ticəsində1919-cuiliniyunayınaqədər
müstəqilrespublikanınhüdudlarından
kənardaqalmasıSəmədbəyiciddina-
rahatedirdi.O,Lənkəranıbolşeviklərin
dədaxilolduğuqaragüruhunəlindən
xilasetməküçünqətitədbirlərgörməyin
tərəfdarıidi.
Ölkənintaleyiüçünhərgününde-

yil,hərsaatınmühüməhəmiyyətkəsb
etdiyibirvaxtda-1919-cuiliyunun
4-dəhərbinazirSəmədbəyMehman-
darovLənkəranqəzasınınəhalisinə
müraciətedir:“AzərbaycanRespublika-
sıhökumətininiradəsiiləmənLənkəran
qəzasınavətəndaşmüharibəsinibirdə-
fəlikkəsmək,qayda-qanunyaratmaq,
yerliəhalinizalımlardanvəqatillərdən
qurtarmaqüçündəstəgöndərirəm.
AzərbaycanqoşunlarıAzərbaycanınay-
rılmaztərkibhissəsiolanbuyerinbütün
millətlərdənolanəhalisiüçünqanunçu-
luğunvəədalətinmüdafiəçisikimigəlir.
SilahlıQüvvələrinhimayəsialtında
ölkəninbütünsahələrininidarəçiliyində
təxirəsalınmadanmülkiidarəçiliktətbiq
ediləcəkdir...Bununlayanaşı,xəbər-
daredirəmki,hərhansıkomitə,yaxud
“Muğanrespublikası”şəklindəheçbir
özbaşınatəşkilatınolmasınayolveril-

məyəcəkdir.Lənkəranqəzasındayalnız
AzərbaycanRespublikasınınhakimiyyə-
titanınacaqdırvəonunsərəncamlarını
yerinəyetirməyənlərqiyamçıkimihərbi
dövrünqanunlarınauyğunməsuliyyət
daşıyacaqlar.Xəbərdarlıqedirəmki,rus
əhalisinəqarşıheçbirqarətəvəzorakı-
lığayolverilməməlidir,çünkionlarda
qəzanındigərmillətlərininnümayən-
dələriiləbərabərhüquqluAzərbaycan
Respublikasınınvətəndaşlarıdır...”
Ozamandagəncrespublikanın

ənçoxnarahatlıqdoğuranbölgələrin-
dənbiriQarabağbölgəsiidivəərazi
iddialarıiləAzərbaycanımüharibəyə
cəlbetməyəçalışanermənilərİrəvanda,
Zəngəzurda,Naxçıvanda,Qarabağda
kütləviqırğınlartörədir,həminərazi-
lərdəkikəndlərinyerlitürk,müsəlman
əhalisiniözdədə-babayurdlarınıtərk
etməkməcburiyyətiqarşısındaqoyur-
dular.Görünməmişvəhşiliklərləhəyata
keçirilənbusoyqırımaksiyalarında
nəinkiAndranikkimiqaniçəncəlladlar,
həmçininErmənistanhökumətininta-
beliyindəolanhərbiqüvvələrdəiştirak
edir,qədimtürkyurdlarınıntalanmasın-
daxüsusicanfəşanlıqgöstərirdilər.Məc-
buriyyətqarşısındaqalanyerliəhalinin
Azərbaycanıniçərilərinəaxışmaqdan
başqaçarəsiqalmırdı.Tifisdəngeneral

Sulkeviçinadınagöndərilən1919-cu
il18apreltarixliteleqramgöstərirki,
həminillərdəermənilərnəinkiqədim
Azərbaycantorpaqlarına,hətaTürkiyə
ərazilərinədəgözdikmişdilər:“Soçiis-
tiqamətindəirəliləyəngürcülərzabitlər-
dənibarətkönüllüləralayınıəsiralıblar.
MənimtərəfimdənAleksandropolsk
dəstəsininrəisigeneralOspyantsınəm-
riələkeçirilmişdir.Buəmrdəəhaliyə
QarsvilayətininErmənistanıntərkibinə
birhissəkimidaxilolduğuelanedilir.
Hökumətinvəmütəfiqlərinsərancamı-
nauyğunolaraq,ermənihökumətinin
iradəsiqanunsuzsayılmışdır.Şayiələrə
görə,ingilislərultimativqaydadanaxçı-
vanlılaraErmənistanhakimiyyətinitanı-
mağıtəklifetmişlər.Naxçıvanəhalisinin
etirazıiləəlaqədaringiliszirehlimaşını
vəerməniqoşunlarıhərəkətəbaşlamış-
dır”.
MəhzbeləağırbirdövrdəAzərbay-

canhökumətininQarabağdahəyata
keçirdiyitədbirlərinoperativliyivəsə-
mərəliliyindənçoxşeyasılıidi.Bununla
əhalidədövlətinonlarımüdafiəelmək
qüdrətinəmalikolduğuinamıyaradıla,
torpaqlarımızınboşaldılmasınınqarşısı
alınardı.“Azərbaycan”qəzetinin1919-
cuil3avqustsayındayazılanlardanmə-
lumolurki,1919-cuilin29-30iyultarix-

lərindəQarabağagedənBaşnazirNəsib
bəyYusif əylivəhərbinazirSəmədbəy
MehmandarovuniştirakıiləXankən-
dindəqoşunlarınparadıkeçirilmişdir.
SonraŞuşayagedənqonaqlarruhanilər
vəəhalitərəfindənböyüksevincləqar-
şılanmışlar.BuradaAzadlıqmeydanın-
daçıxışedənBaşnazirmüsəlmanların
başqamillətlərinnümayəndələriilədinc
yanaşıyaşamalarınınzəruriliyindənda-
nışmış,bunsuzAzərbaycanınrifahının
mümkünolmayacağınıbəyanetmişdir.
BugünəqədərSəmədbəyhaqqın-

dayazanmüəllifəronunümumxalq,
ümumdövlətişinənecəməsuliyyətlə
yanaşdığını,hətabuməsələlərdəən
yaxın,əndoğmaadamlarınabeləheç
birgüzəştəgetmədiyinidəfələrcəqeyd
ediblər.Beləməqamlardanbirihaqqın-
daAzərbaycandailkmüstəqilxüsusi
xidmətorqanı-“Əksinqilabiləmübari-
zətəşkilatı”nınrəisiNağıbəyŞıxzaman-
lıqələməaldığıxatirələrindəsöhbətaçır.
Beləki,BakıdatutulangeneralDeniki-
ninagentikapitanStarkovondatapılan
hərbisənədləriguyageneralSəmədbəy
Mehmandarovunnəvəsininmürəbbi-
yəsivasitəsiiləəldəetdiyinibildirir.
BununhəqiqiliyiniyoxlayanNağıbəy
MüdafiəKomitəsinəraporttəqdimedir:
“VerdiyimraportKomitədəoxunarkən
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lar.DöyüşkənAzərbaycangeneraliteti-
ninrəhbərliketdiyimillikorpusunsıra-
larısürətləartmış,gələcəkordununəsas
qüvvələrininformalaşdırılmasıprosesi
sürətlənmişdi.XüsusiiləSəmədbəyin
1918-ciildekabrın25-dəAzərbaycanın
3-cühökumətininhərbinaziritəyinedil-
məsindənsonraorduquruculuğunda
böyükuğurlarqazanılmışdır.
SəmədbəyMehmandarovmil-

lihərbçikadrlarınhazırlanmasıüçün
gənclərinbusahədətəhsilalmasınaxü-
susiəhəmiyyətverirdi.Hərbinazirtəyin
edilməsindənqısamüddətsonra1918-ci
iliniyulayındaGəncədəaçılmışPrapor-
şiklərMəktəbininBakıyaköçürülməsi,
onunəsasındaAzərbaycanınilkhərbi
məktəbinintəşkiledilməsibarədəəmr
imzalamasıbuməqsədəxidmətedirdi.
Sonralardaonunistəyiiləxüsusiehti-
yacduyulanistehkamçıvəhərbifeldşer
məktəbləridətəşkilolundu,Gəncədə
hərbiləşdirilmişdəmiryoluməktəbi
fəaliyyətəbaşladı.1920-ciilinyanvarın-
dabuməktəblərəmüdavimhazırlayan
xüsusihərbitəmayüllükadetkorpusu
yaradıldı.
SəmədbəyMehmandarovubugün

millətinhəqiqiiftixarınaçevirənxidmət-
lərinəsasıonunilkmüstəqildövlətimi-
zinHərbiNazirliyindəgöstərdiyifəaliy-
yətləbağlıdır.Bununlaəlaqədarbir
fakt-1918-ciiliniyunundabütünhərbi
qüvvəsitamformalaşmamışbirkorpus-
danibarətolanAzərbaycan1920-ciilin
aprelində30minnəfərdənartıqnizami
orduyamalikolur.Səmədbəydövlətin
müdafiəsiiləməşğulolacaqmüvafiq
hərbistrukturlarınformalaşdırılması
sahəsindəçoxböyükişlərgörmüş,zən-
ginbiliyini,əvəzsiztəcrübəsinidoğma
xalqındanəsirgəməmişdir.
Odövreləbirdövridiki,Qafqaz

İslamOrdusunungetməsiiləkifayət
qədərhərbiqüvvəsiolmayan,özünü-
müdafiəimkanındanfaktikisurətdə
məhrumedilmişAzərbaycandaxildə
bolşeviklərvədaşnaklarla,xaricdəisə
RusiyavəErmənistanlaüz-üzəda-
yanmışdı.Bunlardanəlavəölkəniçar
Rusiyasınıxilasetməyəçalışangeneral
DenikininKönüllüOrdusu,Bakıyatərəf
irəliləməkdəolanvəmillihakimiyyətə

qarşıolduğunugizlətməyənBiçeraxo-
vunqüvvələrivəbaşqatəhlükələrdə
təhdidedirdi.Arxivsənədləribeləbir
mürəkkəbvəgərginvəziyyətdəfaktiki
olaraqhərbiqurumarəhbərlikedənşəx-
sinhansıtədbirlərigördüyünüvəhansı
məsələlərəxüsusidiqqətyetirdiyinitam
aydınlığıiləgöstərir.SəmədbəyinAzər-
baycandövlətçiliyinəsonsuzsədaqətlə
xidmətetdiyinisübutayetirməküçün
bugünhəminarxivsənədlərindəndaha
etibarlıbirmənbətapmaqçətindir.
1919-cuilaprelin21-dəHərbiNa-

zirlikdənSəmədbəyMehmandarovun
vəBaşQərargahrəisi,general-leytenant
SulkeviçinimzasıiləNazirlərKabi-
netininsədriNəsibbəyYusif əyliyə
məxfiraportgöndərilir.Məktubdayerli
bolşeviklərinAzərbaycanınmüstəqilli-
yiniməhvedib,onusovetRusiyasıilə
birləşdirməkcəhdləri,hazırdaBakının
Zaqafqaziyabolşeviklərininfəaliy-
yətmərkəziolması,bolşeviklərinBakı
qarnizonuqoşunlarınatəsirlərivəbu
cəhdlərəqarşıgörüləcəkzəruritədbirlər
barəsindəyazılır.Bakıxəfiyyəbölməsin-
dənqarnizonqoşunlarındazərərlitəbli-
ğatayolverilməməsiüçünöznəzarətini
gücləndirməsixahişolunur.
Hökumətingördüyütədbirlərə

baxmayaraq,bolşeviklərhərvasitəilə
özişlərinidavametdirməyə,orduda
anarxiyayaratmaqlaonunhakimiyyəti
müdafiəetməkəzminisarsıtmağavəöz
tərəfərinəçəkməyəçalışırdılar.Bunu
1919-cuilmayın11-dətamartilleriya
generalıSəmədbəyMehmandarovun
BaşnazirNəsibbəyYusif əyliyəmə-
ruzəsidəaydınsübutayetirir:“Mənim
tərəfimdənbeləbirməlumatalınmışdır
ki,Bakıdamüsəlmanlardanibarətolan
xeylibolşeviktəmayüllüşəxshərvasitə
iləkazarmalaradaxilolmağa,təbliğatla
ordununəsaslarınısarsıtmağavəbolşe-
vikideyalarınıaşılamağacanatırlar”.
MüstəqilAzərbaycanhökumətinin

həyatakeçirdiyiardıcıltədbirlərnəti-
cəsindəartıq1919-cuilinikinciyarısına
doğruyenihakimiyyətrespublika-
nınbütünərazisindəmöhkəmlənmiş,
mərkəzləyanaşı,yerlərdədəidarəetmə
orqanlarınıntamformalaşdırılması-
nabaşlanmışdı.Ancaqbuproseslərin

getməsindəqətiyyənmaraqlıolma-
yan,əksinə,həmdaxili,həmdəxarici
təsirlərdənistifadəiləhərcürmaneçilik
göstərməyəcəhdedənqüvvələrdəfəal-
laşmışdılar.Necədeyərlər,məsələhər
ikitərəfüçüntamaydınidi:artıqdün-
yanınaparıcıxaricidövlətləritərəfin-
dəntanınmaqərəfəsindəolanmüstəqil
AzərbaycanCümhuriyyətininsonrakı
inkişafınınqarşısınasəddçəkmək,onu
özyolundansapdırmaqmümkünolma-
yacaqdı.Bunagörə,düşmənqüvvələr
dəgörünməmişfəallıqlaözqaraniyyət-
lərinireallaşdırmağagirişmişdilər.
Cümhuriyyəttarixininənunudul-

mazhadisələrindənbiriolanLənkəran
qəzasınınmüxtəlifanti-Azərbaycan
qüvvələrindəntəmizlənərəkidarəçiliyin
Azərbaycanhökumətinətabeetdirilmə-
sindəSəmədbəyinmüstəsnaxidmətləri
vardır.Dünyayagözaçdığıbudilbər
diyarın“Muğanrespublikası”adlandırı-
lanxəyanətkarqüvvələrinvəonlarabu
işdəhavadarlıqedənlərinfəaliyyətinə-
ticəsində1919-cuiliniyunayınaqədər
müstəqilrespublikanınhüdudlarından
kənardaqalmasıSəmədbəyiciddina-
rahatedirdi.O,Lənkəranıbolşeviklərin
dədaxilolduğuqaragüruhunəlindən
xilasetməküçünqətitədbirlərgörməyin
tərəfdarıidi.
Ölkənintaleyiüçünhərgününde-

yil,hərsaatınmühüməhəmiyyətkəsb
etdiyibirvaxtda-1919-cuiliyunun
4-dəhərbinazirSəmədbəyMehman-
darovLənkəranqəzasınınəhalisinə
müraciətedir:“AzərbaycanRespublika-
sıhökumətininiradəsiiləmənLənkəran
qəzasınavətəndaşmüharibəsinibirdə-
fəlikkəsmək,qayda-qanunyaratmaq,
yerliəhalinizalımlardanvəqatillərdən
qurtarmaqüçündəstəgöndərirəm.
AzərbaycanqoşunlarıAzərbaycanınay-
rılmaztərkibhissəsiolanbuyerinbütün
millətlərdənolanəhalisiüçünqanunçu-
luğunvəədalətinmüdafiəçisikimigəlir.
SilahlıQüvvələrinhimayəsialtında
ölkəninbütünsahələrininidarəçiliyində
təxirəsalınmadanmülkiidarəçiliktətbiq
ediləcəkdir...Bununlayanaşı,xəbər-
daredirəmki,hərhansıkomitə,yaxud
“Muğanrespublikası”şəklindəheçbir
özbaşınatəşkilatınolmasınayolveril-

məyəcəkdir.Lənkəranqəzasındayalnız
AzərbaycanRespublikasınınhakimiyyə-
titanınacaqdırvəonunsərəncamlarını
yerinəyetirməyənlərqiyamçıkimihərbi
dövrünqanunlarınauyğunməsuliyyət
daşıyacaqlar.Xəbərdarlıqedirəmki,rus
əhalisinəqarşıheçbirqarətəvəzorakı-
lığayolverilməməlidir,çünkionlarda
qəzanındigərmillətlərininnümayən-
dələriiləbərabərhüquqluAzərbaycan
Respublikasınınvətəndaşlarıdır...”
Ozamandagəncrespublikanın

ənçoxnarahatlıqdoğuranbölgələrin-
dənbiriQarabağbölgəsiidivəərazi
iddialarıiləAzərbaycanımüharibəyə
cəlbetməyəçalışanermənilərİrəvanda,
Zəngəzurda,Naxçıvanda,Qarabağda
kütləviqırğınlartörədir,həminərazi-
lərdəkikəndlərinyerlitürk,müsəlman
əhalisiniözdədə-babayurdlarınıtərk
etməkməcburiyyətiqarşısındaqoyur-
dular.Görünməmişvəhşiliklərləhəyata
keçirilənbusoyqırımaksiyalarında
nəinkiAndranikkimiqaniçəncəlladlar,
həmçininErmənistanhökumətininta-
beliyindəolanhərbiqüvvələrdəiştirak
edir,qədimtürkyurdlarınıntalanmasın-
daxüsusicanfəşanlıqgöstərirdilər.Məc-
buriyyətqarşısındaqalanyerliəhalinin
Azərbaycanıniçərilərinəaxışmaqdan
başqaçarəsiqalmırdı.Tifisdəngeneral

Sulkeviçinadınagöndərilən1919-cu
il18apreltarixliteleqramgöstərirki,
həminillərdəermənilərnəinkiqədim
Azərbaycantorpaqlarına,hətaTürkiyə
ərazilərinədəgözdikmişdilər:“Soçiis-
tiqamətindəirəliləyəngürcülərzabitlər-
dənibarətkönüllüləralayınıəsiralıblar.
MənimtərəfimdənAleksandropolsk
dəstəsininrəisigeneralOspyantsınəm-
riələkeçirilmişdir.Buəmrdəəhaliyə
QarsvilayətininErmənistanıntərkibinə
birhissəkimidaxilolduğuelanedilir.
Hökumətinvəmütəfiqlərinsərancamı-
nauyğunolaraq,ermənihökumətinin
iradəsiqanunsuzsayılmışdır.Şayiələrə
görə,ingilislərultimativqaydadanaxçı-
vanlılaraErmənistanhakimiyyətinitanı-
mağıtəklifetmişlər.Naxçıvanəhalisinin
etirazıiləəlaqədaringiliszirehlimaşını
vəerməniqoşunlarıhərəkətəbaşlamış-
dır”.
MəhzbeləağırbirdövrdəAzərbay-

canhökumətininQarabağdahəyata
keçirdiyitədbirlərinoperativliyivəsə-
mərəliliyindənçoxşeyasılıidi.Bununla
əhalidədövlətinonlarımüdafiəelmək
qüdrətinəmalikolduğuinamıyaradıla,
torpaqlarımızınboşaldılmasınınqarşısı
alınardı.“Azərbaycan”qəzetinin1919-
cuil3avqustsayındayazılanlardanmə-
lumolurki,1919-cuilin29-30iyultarix-

lərindəQarabağagedənBaşnazirNəsib
bəyYusif əylivəhərbinazirSəmədbəy
MehmandarovuniştirakıiləXankən-
dindəqoşunlarınparadıkeçirilmişdir.
SonraŞuşayagedənqonaqlarruhanilər
vəəhalitərəfindənböyüksevincləqar-
şılanmışlar.BuradaAzadlıqmeydanın-
daçıxışedənBaşnazirmüsəlmanların
başqamillətlərinnümayəndələriilədinc
yanaşıyaşamalarınınzəruriliyindənda-
nışmış,bunsuzAzərbaycanınrifahının
mümkünolmayacağınıbəyanetmişdir.
BugünəqədərSəmədbəyhaqqın-

dayazanmüəllifəronunümumxalq,
ümumdövlətişinənecəməsuliyyətlə
yanaşdığını,hətabuməsələlərdəən
yaxın,əndoğmaadamlarınabeləheç
birgüzəştəgetmədiyinidəfələrcəqeyd
ediblər.Beləməqamlardanbirihaqqın-
daAzərbaycandailkmüstəqilxüsusi
xidmətorqanı-“Əksinqilabiləmübari-
zətəşkilatı”nınrəisiNağıbəyŞıxzaman-
lıqələməaldığıxatirələrindəsöhbətaçır.
Beləki,BakıdatutulangeneralDeniki-
ninagentikapitanStarkovondatapılan
hərbisənədləriguyageneralSəmədbəy
Mehmandarovunnəvəsininmürəbbi-
yəsivasitəsiiləəldəetdiyinibildirir.
BununhəqiqiliyiniyoxlayanNağıbəy
MüdafiəKomitəsinəraporttəqdimedir:
“VerdiyimraportKomitədəoxunarkən
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generalMehmandarlınınavtomobilinin
idarəmizinqapısınınqarşısındadayan-
dığınıgördüm.Mənonuqarşıladım.
Çoxəsəbiidi.-Nağıbəy,Sizbualçağın
raportunainandınızmı?-deyəməndən
soruşdu.Məndə-Paşam,sənədiverəni
gizlətməküçünmürəbbiyəməsələsini
ortayaatır.İcazənizlə,ikigünətamamilə
buməsələniaydınlaşdıracağam”.Gene-
ralMehmandarlıdedi:“Bu,millivəis-
tiqlalımızlabağlıbirişdir.Kimiistəsəniz
nəzarətaltınaalın,ancaqmənbualçağı
görməkistəyirəm”.Starkovungətirilmə-
siniəmretdim.Generaləyləşmir,otaqda
gəzirdi.Starkoviçərigirdivəgeneralı
görcəkdizçökdü.Generalbumənzərə
qarşısında:“Alçaq,qorxaq,sənincəzan
ölümdür.Səninkimişərəfsizvəqorxaq
birkapitanırusordusundailkdəfə
görürəm”-dedivəmənimləxudafiz-
ləşibgetdi.Kapitanhələdədizçökmüş
vəziyyətdədurmuşdu.
DövlətArxivFondundaişləyərkən

S.Mehmandarovlabağlıindiyədəkheç
birmənbədərastgəlmədiyimikifaktla,
onunhərbinazirkimiimzaladığıiki
əmrlətanışoldum.Səmədbəyözünün
1920-ciilaprelin8-dəimzaladığı197
saylıəmrləhəminayın6-dasəhhətiilə
bağlıistefayagetdiyiüçünvəzifələrinin
müvəqqətiicraolunmasınınazirmüavi-
niŞıxlinskiyəhəvaləetdiyini,16gün
sonra-1920-ciilaprelin24-dəimzala-
dığı222saylıəmrləisəhərbinazirkimi
yenidənözvəzifələrininicrasınabaşla-
dığınıbildirir.SəmədbəyMehmandaro-
vunhərbinazirvəzifəsindənsəhhətinə
görəistefaverməsioqədərdəağlabatan
deyil.Çünkionun16günsonrakıəmri
vəbuqərarındansonratəqribən11il
yaşamasısəhhətininistefayasəbəbola-
caqqədərağırolmasıehtimalınıaradan
qaldırır.Bəsvətəninəsədaqətləxidmət
edənbirinsanınölkədəhökumətböh-
ranınındavametdiyivaxtdasondərəcə
mühümbirpostutərketməkfikrinədən
qaynaqlanabilərdi?
Səbəblərarasındadahaçoxuyğun

gələniodurki,həminvaxtAzərbaycan-
dahəmölkədaxilindən,həmdəxaric-
dəngözləniləntəhlükələrqarşısında
SəmədbəyMehmandarovunqətiyyətli
vəbirmənalımövqeyiyenihökumə-

tiformalaşdırmaqistəyənqüvvələrin
mövqeyiilənəinkiuyğungəlmirdi,
hətadaban-dabanaziddidi.Bəlkədə
buhökumətinqurulmasınacavabdeh
şəxslərvəqüvvələrüzərlərinədüşən
vəzifəninyerinəyetirilməsiüçünonun
istefasınışərtkimiirəlisürmüşdülər.
Bundaxaricitəzyiqlərdənqaynaqlanan
vəölkəninişğalıilənəticələnənproseslə-
rindətəsiriolabilərdi…
Əlbətə,1920-ciilin28aprelişğalıilə

Azərbaycanınmüstəqildövlətinəqəsd
edilməsəydi,Səmədbəyincəmiilyarım
çəkmişnazirlikfəaliyyətidavamedər,
o,güclüvəmütəşəkkilorduyaratmaq
sahəsindəkiplanlarınıdahadolğun
şəkildəreallaşdırabilərdi.Aprelişğalı
nəinkionunvədostuƏliağaŞıxlinski
kimihərbidühaların,həmçiningənc
dövlətinözükimigəncsərkərdələrinin
dəarzularınıyarımçıqqoydu.Arala-
rındaxariciölkələrəmühacirətedənlər,
bolşevikgülləsinətuşgələnlər,repressi-
yanınbaşqaformalarınaməruzqalanlar
davaridi.OvədostuƏliağaŞıxlinski
üçüncülərdənoldu.
SəmədbəyMehmandarov1920-ciil

iyunun3-dəhəbsedildi.Ancaqbugöz-
lənilənaksiyanınreallaşdırılmasıüçün
işğaldanötənmüddətərzindəbirneçə
hazırlıqtədbirigörülmüşdü.Bunlardan
biriXIordununVBakıalayınınhərbi
komissarınınXIorduhərbişöbəsinin
rəisinəyazdığıməlumatidi.Həminmə-
lumatda5-cialayınhərbirəhbərliyinin
tapşırığıiləbolşeviktəhlükəsinəqarşı
hansıtədbirlərgörüldüyünü,yaxudgö-
rülməsiplanlaşdırıldığınısübutayetirən
sənədlərinnömrələriqeydolunmuşvə
sənədlərtəhvilverilmişdi.
Artıqyenihökumətinutanmadan

“əksinqilab”adlandırdığıbuhərəkətlə-
rinarxasında,əslində,müstəqildövlətin
özünütəxribatxarakterlitəbliğatlardan
qorumaqkimitamqanunitələbida-
yandığınaaçıq-aydıngözyumulurdu.
Çekanın“bolşeviklərtəqibediliblər,
deməli,qatıcinayətəyolverilib”məntiqi
istənilənşəxsbarəsindəistənilənhök-
münçıxarılmasınaəsasverirdi.
Butiplisənədləryenihökumətin

hərbidənizkomissarıÇingizİldırım
tərəfindənXIordununxüsusişöbərəisi

Pankratovagöndərilirvəkeçmişhərbi
xadimlərinciddicəzalandırılmasınaaçıq
təhrikifadəedilir:“Mənimteleqramla-
rımavəməlumatlarımabaxmayaraq,
keçmişhərbinazirMehmandarovvəBa-
kıkomissarınınköməkçisiAzadVəzirov
hələdəazadlıqdadırlar.Yuxarıdagös-
tərilənşəxsləritəcilihəbsetməkbarədə
tədbirgörün”.
ArtıqheçbirqüvvəSəmədbəyihəbs

olunmaqdanqurtarabilməzdivəkomis-
sarınbutələbiAzərbaycanSSRFövqə-
ladəKomissiyasıtərəfindənməmnuniy-
yətləyerinəyetirildi.1920-ciiliyunun
3-dəkomissarVekeşpevəMehmanda-
rovunmənzilininaxtarışıvəonunhəbs
edilməsihəvaləolunur.
1920-ciiliyunun4-də226saylıor-

derəsasındaOrlovskküçəsi116nömrəli
evdəyaşayanMehmandarovunmənzi-
lindəaxtarışaparılır.Əslində,nəSəməd
bəyin,nədəkeçmişhökumətdəyüksək
vəzifətutmuşbaşqahərbivəsiyasixa-
dimlərinhəbsindətəəccüblüheçnəyox
idi.Buhakimiyyətdəyişikliyiiləəlaqə-
ləndirilməkdənbaşqahəminərəfədə
başvermişGəncəüsyanıilədəbağlıola
bilərdi.1920-ciilinmayayınınsonların-
daolmuşhəminüsyandabolşeviklər
onminnəfərəyaxınitkivermişdilərvə
sonrakıərəfədəbeləkütləviçıxışların
başqaərazilərdəgözlənilməsibarədəki
məlumatlarhəbstədbirlərinitaməsas-
landırmışdı.İstintaqınbaşlıcaməqsədi
Səmədbəyinvəbaşqalarınınbuüsyanla
nədərəcədəəlaqəliolduqlarınıaydın-
laşdırmaqdanvəənkiçikəlaqəehtimalı
aşkarlandığıhaldaonuistənilənvasitə
iləsübutayetirməkdənibarətidi.Əlbət-
tə,buehtimaldoğrulmadığıtəqdirdə
ehtiyatdakifayətqədərbaşqaitihamlar
vardıvəhökumətinhərbinaziriolmuş
birşəxsinnədəsəgünahkarolduğu-
nuaşkarlamaqüçünrəsmisənədləri
bir-ikigünaraşdırmaqyetərliidi.Təkcə
ordudabolşeviktəhlükəsinəqarşıtəd-
birlərgörülməsinəaidbeləsənədlərisə
yetərincəidi.Yenifaktlara,yaxudşahid
ifadələrinəgəlincəisəheçbirkorluqçə-
kilmirdi.MüstəqilAzərbaycanındövlət
adamlarınıitihametməküçünistənilən
qədərerməni,rusşahidihəvəsləifadə
verirdi.Əlbətə,buprosesdənəksəriy-

yətibolşeviktəbliğatınauymuş
vəyaşəxsi-qərəzlikprinsipiilə
intiqamaldığınıdüşünənbəzi
azərbaycanlılardakənarda
qalmırdılar.Ancaqnədənsəbu
üsullardanSəmədbəyləbağlı
çoxcüziistifadəolunub.Bəlkə
dəbu,generalınmüəyyənmüd-
dətdənsonraMoskvayaaparı-
laraqazadlığaburaxılmasıilə
əlaqədarolub.Yaxudinandırıcı
olmasabelə,yüksəksəviyyəli
birhərbçiyəqarşıprimitivüsul-
larlaitihamirəlisürməkdən
çəkiniblər.
SəmədbəyMehmandarovun

dahaçoxGəncəüsyanıiləbağ-
lılığınınisbatıməqsədiiləhəbs
edildiyinisübutayetirənfaktlar
var.Bunlardanəntəkzibedil-
məziNərimanNərimanovun
Leninə1920-ciilavqustun1-də
yazdığışəxsiməktubdur.Ora-
dadeyilir:“ƏzizVladimirİliç!
Gəncəüsyanızamanıköhnə
Azərbaycanordusununbütün
zabitlərihəbsəalınmışdı.Məş-
hurgeneralMehmandarovvə
Şıxlinskidəonlarıniçərisində
idi.Diqqətliyoxlamanəticəsində
məlumolduki,generallarınüs-
yanlaəlaqəsiolmamışdır.Lakin
mövqeyimizsakitləşənəqədər
vəümumiişimizəköməkməq-
sədiiləbizhərhaldabuqərara
gəldikki,generallarıqərargahda
işləməküçünSizinsərancamını-
zagöndərək,çünkionlarhərbi
mütəxəssislərolmaqetibarıilə
əvəzsizdirlər”.
Göründüyükimi,məktubda

Azərbaycanınhərikigeneralının
Gəncəüsyanındaiştiraklarının
olub-olmadıqlarınınmüəyyən-
ləşdirilməsiməqsədiiləhəbs
edildiklərigöstərilir.
…3-cüSibirkorpusundaar-

tilleriyarəisitəyinedildiyigün-
1908-ciilnoyabrın18-dəgene-
ralMehmandarovunoğludün-
yayagəlir.Bundanhədsizşad
olanSəmədbəyuşağınadınıPir
qoyur.Sonralarhansısəbəblər-

dənsəbuaddəyişdirilərəkİqor
edilib.SəmədbəyAzərbaycan
hökumətindənazirolandaoğlu-
nun10,həbsolunandaisəcəmi
12yaşıvardıvətəbiiki,buyaş-
dauşağınatasınınfəaliyyətində
hərhansıbirşəkildəiştirakı
qeyri-mümkünidi.AncaqÇeka
cəlladlarıüçünbununheçbir
əhəmiyyətiyoxidi.Əsasonun
kiminoğluolması,hətaəsli-kö-
küidi.Pirsonralarxatirələrində
yazır:“Atamdansonratez-tez
anamıvəməniÇekayaçağırır-
dılar.Mincürhədələyicisuallar
verirdilər.Suallaradüzgün
cavabversəkdə,verməsəkdə,
bizidöyübincidirdilər.Birdəfə
lapcanadoyubağlaya-ağlaya
soruşdumki,axıməniniyədö-
yürsünüz?Verdiyinizsualların
cavabınımən,həqiqətəndə,
bilmirəm,yalandannədeyim?
Mənimgünahımnədir?
-Günahınızondanibarətdir

ki,özünüzəyaxşıvalideynlərseç-
məmisiniz…”
1920-ciilnoyabrın3-də

ÜFK-nınxüsusişöbəsitərə-
findənButırskhəbsxanasının
rəisinəSəmədbəyMehmanda-
rovutəcilihəbsdənazadetməsi
barədətapşırıqverilir.Həbsdən
buraxılankeçmişhərbinazir
1921-ciilinpayızındaMoskva-
danBakıyaqayıdır.Eləhəmin
ildənSəmədbəyMehmandarov
AzərbaycanSSRHərbi-Dəniz
Komissarlığındaməsləhətçi
vəzifəsindəişləmiş,1924-cü
ildən1927-ciilinsonunaqədər
isəAzərbaycanHərbiMəktə-
bindəvəZaqafqaziyaHərbi-Pi-
yadaMəktəbindədərsdemiş,
həmçininBakıZabitlərevində
fəaliyyətgöstərən“Hərbi-elmi
cəmiyyət”insədriolmuşdur.
1928-ciildəistefayaburaxılan

Azərbaycanınilkvəsonordu
generalı,Cümhuriyyətinhərbi
nazirpostunututmuşSəmədbəy
Mehmandarov1931-ciilfevralın
12-dəBakıdavəfatetmişdir.

Keçmiş artilleriya rəisi, generalmayor  
Səməd bəy Mehmandarov həyatı boyu  
həmişə hərbi vəzifələrdə çalışmışdır.
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generalMehmandarlınınavtomobilinin
idarəmizinqapısınınqarşısındadayan-
dığınıgördüm.Mənonuqarşıladım.
Çoxəsəbiidi.-Nağıbəy,Sizbualçağın
raportunainandınızmı?-deyəməndən
soruşdu.Məndə-Paşam,sənədiverəni
gizlətməküçünmürəbbiyəməsələsini
ortayaatır.İcazənizlə,ikigünətamamilə
buməsələniaydınlaşdıracağam”.Gene-
ralMehmandarlıdedi:“Bu,millivəis-
tiqlalımızlabağlıbirişdir.Kimiistəsəniz
nəzarətaltınaalın,ancaqmənbualçağı
görməkistəyirəm”.Starkovungətirilmə-
siniəmretdim.Generaləyləşmir,otaqda
gəzirdi.Starkoviçərigirdivəgeneralı
görcəkdizçökdü.Generalbumənzərə
qarşısında:“Alçaq,qorxaq,sənincəzan
ölümdür.Səninkimişərəfsizvəqorxaq
birkapitanırusordusundailkdəfə
görürəm”-dedivəmənimləxudafiz-
ləşibgetdi.Kapitanhələdədizçökmüş
vəziyyətdədurmuşdu.
DövlətArxivFondundaişləyərkən

S.Mehmandarovlabağlıindiyədəkheç
birmənbədərastgəlmədiyimikifaktla,
onunhərbinazirkimiimzaladığıiki
əmrlətanışoldum.Səmədbəyözünün
1920-ciilaprelin8-dəimzaladığı197
saylıəmrləhəminayın6-dasəhhətiilə
bağlıistefayagetdiyiüçünvəzifələrinin
müvəqqətiicraolunmasınınazirmüavi-
niŞıxlinskiyəhəvaləetdiyini,16gün
sonra-1920-ciilaprelin24-dəimzala-
dığı222saylıəmrləisəhərbinazirkimi
yenidənözvəzifələrininicrasınabaşla-
dığınıbildirir.SəmədbəyMehmandaro-
vunhərbinazirvəzifəsindənsəhhətinə
görəistefaverməsioqədərdəağlabatan
deyil.Çünkionun16günsonrakıəmri
vəbuqərarındansonratəqribən11il
yaşamasısəhhətininistefayasəbəbola-
caqqədərağırolmasıehtimalınıaradan
qaldırır.Bəsvətəninəsədaqətləxidmət
edənbirinsanınölkədəhökumətböh-
ranınındavametdiyivaxtdasondərəcə
mühümbirpostutərketməkfikrinədən
qaynaqlanabilərdi?
Səbəblərarasındadahaçoxuyğun

gələniodurki,həminvaxtAzərbaycan-
dahəmölkədaxilindən,həmdəxaric-
dəngözləniləntəhlükələrqarşısında
SəmədbəyMehmandarovunqətiyyətli
vəbirmənalımövqeyiyenihökumə-

tiformalaşdırmaqistəyənqüvvələrin
mövqeyiilənəinkiuyğungəlmirdi,
hətadaban-dabanaziddidi.Bəlkədə
buhökumətinqurulmasınacavabdeh
şəxslərvəqüvvələrüzərlərinədüşən
vəzifəninyerinəyetirilməsiüçünonun
istefasınışərtkimiirəlisürmüşdülər.
Bundaxaricitəzyiqlərdənqaynaqlanan
vəölkəninişğalıilənəticələnənproseslə-
rindətəsiriolabilərdi…
Əlbətə,1920-ciilin28aprelişğalıilə

Azərbaycanınmüstəqildövlətinəqəsd
edilməsəydi,Səmədbəyincəmiilyarım
çəkmişnazirlikfəaliyyətidavamedər,
o,güclüvəmütəşəkkilorduyaratmaq
sahəsindəkiplanlarınıdahadolğun
şəkildəreallaşdırabilərdi.Aprelişğalı
nəinkionunvədostuƏliağaŞıxlinski
kimihərbidühaların,həmçiningənc
dövlətinözükimigəncsərkərdələrinin
dəarzularınıyarımçıqqoydu.Arala-
rındaxariciölkələrəmühacirətedənlər,
bolşevikgülləsinətuşgələnlər,repressi-
yanınbaşqaformalarınaməruzqalanlar
davaridi.OvədostuƏliağaŞıxlinski
üçüncülərdənoldu.
SəmədbəyMehmandarov1920-ciil

iyunun3-dəhəbsedildi.Ancaqbugöz-
lənilənaksiyanınreallaşdırılmasıüçün
işğaldanötənmüddətərzindəbirneçə
hazırlıqtədbirigörülmüşdü.Bunlardan
biriXIordununVBakıalayınınhərbi
komissarınınXIorduhərbişöbəsinin
rəisinəyazdığıməlumatidi.Həminmə-
lumatda5-cialayınhərbirəhbərliyinin
tapşırığıiləbolşeviktəhlükəsinəqarşı
hansıtədbirlərgörüldüyünü,yaxudgö-
rülməsiplanlaşdırıldığınısübutayetirən
sənədlərinnömrələriqeydolunmuşvə
sənədlərtəhvilverilmişdi.
Artıqyenihökumətinutanmadan

“əksinqilab”adlandırdığıbuhərəkətlə-
rinarxasında,əslində,müstəqildövlətin
özünütəxribatxarakterlitəbliğatlardan
qorumaqkimitamqanunitələbida-
yandığınaaçıq-aydıngözyumulurdu.
Çekanın“bolşeviklərtəqibediliblər,
deməli,qatıcinayətəyolverilib”məntiqi
istənilənşəxsbarəsindəistənilənhök-
münçıxarılmasınaəsasverirdi.
Butiplisənədləryenihökumətin

hərbidənizkomissarıÇingizİldırım
tərəfindənXIordununxüsusişöbərəisi

Pankratovagöndərilirvəkeçmişhərbi
xadimlərinciddicəzalandırılmasınaaçıq
təhrikifadəedilir:“Mənimteleqramla-
rımavəməlumatlarımabaxmayaraq,
keçmişhərbinazirMehmandarovvəBa-
kıkomissarınınköməkçisiAzadVəzirov
hələdəazadlıqdadırlar.Yuxarıdagös-
tərilənşəxsləritəcilihəbsetməkbarədə
tədbirgörün”.
ArtıqheçbirqüvvəSəmədbəyihəbs

olunmaqdanqurtarabilməzdivəkomis-
sarınbutələbiAzərbaycanSSRFövqə-
ladəKomissiyasıtərəfindənməmnuniy-
yətləyerinəyetirildi.1920-ciiliyunun
3-dəkomissarVekeşpevəMehmanda-
rovunmənzilininaxtarışıvəonunhəbs
edilməsihəvaləolunur.
1920-ciiliyunun4-də226saylıor-

derəsasındaOrlovskküçəsi116nömrəli
evdəyaşayanMehmandarovunmənzi-
lindəaxtarışaparılır.Əslində,nəSəməd
bəyin,nədəkeçmişhökumətdəyüksək
vəzifətutmuşbaşqahərbivəsiyasixa-
dimlərinhəbsindətəəccüblüheçnəyox
idi.Buhakimiyyətdəyişikliyiiləəlaqə-
ləndirilməkdənbaşqahəminərəfədə
başvermişGəncəüsyanıilədəbağlıola
bilərdi.1920-ciilinmayayınınsonların-
daolmuşhəminüsyandabolşeviklər
onminnəfərəyaxınitkivermişdilərvə
sonrakıərəfədəbeləkütləviçıxışların
başqaərazilərdəgözlənilməsibarədəki
məlumatlarhəbstədbirlərinitaməsas-
landırmışdı.İstintaqınbaşlıcaməqsədi
Səmədbəyinvəbaşqalarınınbuüsyanla
nədərəcədəəlaqəliolduqlarınıaydın-
laşdırmaqdanvəənkiçikəlaqəehtimalı
aşkarlandığıhaldaonuistənilənvasitə
iləsübutayetirməkdənibarətidi.Əlbət-
tə,buehtimaldoğrulmadığıtəqdirdə
ehtiyatdakifayətqədərbaşqaitihamlar
vardıvəhökumətinhərbinaziriolmuş
birşəxsinnədəsəgünahkarolduğu-
nuaşkarlamaqüçünrəsmisənədləri
bir-ikigünaraşdırmaqyetərliidi.Təkcə
ordudabolşeviktəhlükəsinəqarşıtəd-
birlərgörülməsinəaidbeləsənədlərisə
yetərincəidi.Yenifaktlara,yaxudşahid
ifadələrinəgəlincəisəheçbirkorluqçə-
kilmirdi.MüstəqilAzərbaycanındövlət
adamlarınıitihametməküçünistənilən
qədərerməni,rusşahidihəvəsləifadə
verirdi.Əlbətə,buprosesdənəksəriy-

yətibolşeviktəbliğatınauymuş
vəyaşəxsi-qərəzlikprinsipiilə
intiqamaldığınıdüşünənbəzi
azərbaycanlılardakənarda
qalmırdılar.Ancaqnədənsəbu
üsullardanSəmədbəyləbağlı
çoxcüziistifadəolunub.Bəlkə
dəbu,generalınmüəyyənmüd-
dətdənsonraMoskvayaaparı-
laraqazadlığaburaxılmasıilə
əlaqədarolub.Yaxudinandırıcı
olmasabelə,yüksəksəviyyəli
birhərbçiyəqarşıprimitivüsul-
larlaitihamirəlisürməkdən
çəkiniblər.
SəmədbəyMehmandarovun

dahaçoxGəncəüsyanıiləbağ-
lılığınınisbatıməqsədiiləhəbs
edildiyinisübutayetirənfaktlar
var.Bunlardanəntəkzibedil-
məziNərimanNərimanovun
Leninə1920-ciilavqustun1-də
yazdığışəxsiməktubdur.Ora-
dadeyilir:“ƏzizVladimirİliç!
Gəncəüsyanızamanıköhnə
Azərbaycanordusununbütün
zabitlərihəbsəalınmışdı.Məş-
hurgeneralMehmandarovvə
Şıxlinskidəonlarıniçərisində
idi.Diqqətliyoxlamanəticəsində
məlumolduki,generallarınüs-
yanlaəlaqəsiolmamışdır.Lakin
mövqeyimizsakitləşənəqədər
vəümumiişimizəköməkməq-
sədiiləbizhərhaldabuqərara
gəldikki,generallarıqərargahda
işləməküçünSizinsərancamını-
zagöndərək,çünkionlarhərbi
mütəxəssislərolmaqetibarıilə
əvəzsizdirlər”.
Göründüyükimi,məktubda

Azərbaycanınhərikigeneralının
Gəncəüsyanındaiştiraklarının
olub-olmadıqlarınınmüəyyən-
ləşdirilməsiməqsədiiləhəbs
edildiklərigöstərilir.
…3-cüSibirkorpusundaar-

tilleriyarəisitəyinedildiyigün-
1908-ciilnoyabrın18-dəgene-
ralMehmandarovunoğludün-
yayagəlir.Bundanhədsizşad
olanSəmədbəyuşağınadınıPir
qoyur.Sonralarhansısəbəblər-

dənsəbuaddəyişdirilərəkİqor
edilib.SəmədbəyAzərbaycan
hökumətindənazirolandaoğlu-
nun10,həbsolunandaisəcəmi
12yaşıvardıvətəbiiki,buyaş-
dauşağınatasınınfəaliyyətində
hərhansıbirşəkildəiştirakı
qeyri-mümkünidi.AncaqÇeka
cəlladlarıüçünbununheçbir
əhəmiyyətiyoxidi.Əsasonun
kiminoğluolması,hətaəsli-kö-
küidi.Pirsonralarxatirələrində
yazır:“Atamdansonratez-tez
anamıvəməniÇekayaçağırır-
dılar.Mincürhədələyicisuallar
verirdilər.Suallaradüzgün
cavabversəkdə,verməsəkdə,
bizidöyübincidirdilər.Birdəfə
lapcanadoyubağlaya-ağlaya
soruşdumki,axıməniniyədö-
yürsünüz?Verdiyinizsualların
cavabınımən,həqiqətəndə,
bilmirəm,yalandannədeyim?
Mənimgünahımnədir?
-Günahınızondanibarətdir

ki,özünüzəyaxşıvalideynlərseç-
məmisiniz…”
1920-ciilnoyabrın3-də

ÜFK-nınxüsusişöbəsitərə-
findənButırskhəbsxanasının
rəisinəSəmədbəyMehmanda-
rovutəcilihəbsdənazadetməsi
barədətapşırıqverilir.Həbsdən
buraxılankeçmişhərbinazir
1921-ciilinpayızındaMoskva-
danBakıyaqayıdır.Eləhəmin
ildənSəmədbəyMehmandarov
AzərbaycanSSRHərbi-Dəniz
Komissarlığındaməsləhətçi
vəzifəsindəişləmiş,1924-cü
ildən1927-ciilinsonunaqədər
isəAzərbaycanHərbiMəktə-
bindəvəZaqafqaziyaHərbi-Pi-
yadaMəktəbindədərsdemiş,
həmçininBakıZabitlərevində
fəaliyyətgöstərən“Hərbi-elmi
cəmiyyət”insədriolmuşdur.
1928-ciildəistefayaburaxılan

Azərbaycanınilkvəsonordu
generalı,Cümhuriyyətinhərbi
nazirpostunututmuşSəmədbəy
Mehmandarov1931-ciilfevralın
12-dəBakıdavəfatetmişdir.

Keçmiş artilleriya rəisi, generalmayor  
Səməd bəy Mehmandarov həyatı boyu  
həmişə hərbi vəzifələrdə çalışmışdır.
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- Fə ri də xa nım, xoş gör dük 
si zi. Ənə nə vi ola raq ilk ön cə 
qo naq la rı mız dan onu so ru-
şu ruq ki, han sı sə bəb lər lə 
Bö yük Bri ta ni ya ya  get di niz? 
Bi zə bir  qə dər  özü nüz  və 
ailə niz ba rə də mə lu mat ve-
rin. 

-Xoşgördük.SSRİ-ninsüqu-
tundansonrabuölkəyəmühacirət
edənilkazərbaycanlıyam.Əvvəlcə
gəlişiminsəbəbitəhsilalmaqistə-
yimləbağlıidi,sonradanisəailə
qurmağımoldu.Valideynlərimin
bildirdiyinəgörə,mənhələlapki-
çikyaşlarımdan“böyüyəndəxarici

ölkədəyaşayacağam”,-demişəm.
Birdəevdəvəyaxınçevrəmdəmə-
nə“dəmirledi”deyərdilər.Taledə
məniməhz“dəmirledi”Marqaret
Tetçerinölkəsinəgətiribçıxardı.
MərhumhəyatyoldaşımFərə-

məzƏkbərianCənubiAzərbaycan-
danidi.Ortaməktəbibitirərkən3
ənyüksəkbaltoplamışməzundan
biriolduğunagörə,İranşahışəxsən
Fərəməzinxaricdətəhsilalması
üçünxüsusivəsaitayırır.OnaABŞ
vəİngiltərənin28universitetindən
təqaüdlütəhsiltəklifi(scholarship)
gəlirvətəhsilinidavametdirmək
üçünİngiltərəniseçir.Sonradan
magistraturatəhsilinidəburada
davametdirir,doktorluqdissertasi-
yası(PhD)müdafiəedərəkalim-
likdərəcəsinidəİngiltərədəalır.
BöyükBritaniyaelmicəmiyyətində
yüksəknüfuzamaliknüvəalimi
kimiad-sanqazanmışdı.1980-ci
ildəMançesterUniversitetində
busahəüzrəmüdafiəetdiyidok-
torluqdissertasiyasıbuqocaman
təhsilocağınıntarixində“ənyaxşı
dissertasiya”nümunəsikimitarixə
düşmüşdü.
Fərəməzhəmdəhəddindən

artıqvətənpərvəridi.Azərbaycanlı
olmasıiləfəxredirdi.Mənəslvətən
sevgisiniondagörmüşəmvəhəm
dəondançoxşeyöyrənmişəm.İn-
giltərəpasportundadoğumyerini
İranyox,Təbrizkimiqeydelətdi-
rənFərəməzhəmdə1970-ciillərdə

dostuƏbülfəzBahaduriiləbirlikdə
İngiltərədəAzərbaycandiasporu-
nunyaradılmasıhərəkatınınəsasını
qoyaninsanidi.Çoxtəəssüfki,4
iləvvəlamansızxəstəliksəbəbin-
dənhəyatyoldaşımıitirdim.Onun
qurduğubuyolutəkdavametmək
çoxçətinolsada,yarımçıqqalmış
işlərini,müqəddəsamallarınıhə-
yatakeçirməküçünvargücümlə
çalışıram.

- Siz də Bö yük Bri ta ni ya da 
təh sil al mı sı nız? Ha zır da nə iş lə 
məş ğul olur su nuz?
-İlkalitəhsilimiAzərbaycan

DövlətİqtisadUniversitetindəalmı-
şam.İngiltərədəisəikincialitəhsil
aldım-ReadingUniversitetindəİq-
tisadiyyat-mühasibatüzrə.Oranıbi-
tirdikdənsonraACCAsertifikatına
vəAmerikanın“Honeywell”şirkəti
tərəfindən“ənuğurlutələbə”adına
layiqgörüldüm.Elətəhsilaldığım
illərdənçalışmağabaşlamışam.
VokinqhamŞəhərİcraHakimiy-
yətindəƏtrafMühitinQorunması
DepartamentindəMaliyyəşöbəsi-
nərəhbərlikedirdim.Sonralarbu
departamentdədirektormüavini,
əsaslayihələrüzrəproqramrəhbəri
vəzifələrindəişlədim.24ilşəhərvə
quberniyaicrahakimiyyətlərində
müxtəlifrəhbərvəzifələrdəçalış-
dım.İngiltərəninBaşnaziriTereza
Mayiləbirlikdədəişləmişəm.Hö-
kumətinyerliicrahakimiyyətlərinə
təqdimetdikləribütünəsaslayihə-
ləriodönəmdərəhbərliketdiyim
şöbəhəyatakeçirirdi.Bunlarınhər
biripilotlayihəolduğuüçünbizim
təcrübəmizdənbaşqaşəhərlərdə
istifadəedirdilər.Hazırdada“Ho-
neywell”Amerikaşirkətindəma-
liyyəmüşavirivəzifəsinidaşıyıram,
eynizamanda,intensivdiaspor
işləriilədəməşğuloluram.

- Fə ri də xa nım, Bö yük Bri ta-
ni ya Azər bay ca na  st ra te ji  
tə rəf daş olan öl kə dir, dün ya-
nın ən güc lü döv lət lə rin dən 
bi ri dir. Bu ra da  Azər bay can 

dias po ru nun əla qə lən di ri ci si 
ki mi fəaliy yət is ti qa mət lə ri niz 
ba rə də bi zə mə lu mat ve rin. 
Nə lə rə nail ol mu su nuz?  
-AzərbaycanlaBöyükBritaniya

arasındaəlaqələrtarixivəstrateji
xarakterdaşıyır.BöyükBritaniya
1991-ciilindekabrayındaAzər-
baycanınmüstəqilliyinitanıyan
ilkdövlətlərdənbiridir.İngiltərə
bizimölkəmizəənçoxsərmayə
qoyanbirdövlətdir,buranın600-ə
yaxınşirkətihazırdaAzərbaycanda
fəaliyyətgöstərir.Mənneftsahəsin-
dəəsaspartnyorlardanolan“bp”
şirkətininfəaliyyətinixüsusiləvur-
ğulamaqistərdim.
SoydaşlarımızınBöyükBritani-

yadaçoxböyükuğurlufəaliyyətlə-
rivar,buölkənisevir,onunfira-
vanlığına,inkişafınatöhfəvermək
üçünəllərindəngələniəsirgəmirlər.
Burabizimikincivətənimizdirvə
deməkolarki,bütünmühümsfera-
lardaçalışanhəmvətənlərimizvar.
Ammaonlaryaşadıqlarıölkəyənə
qədəruğurluinteqrasiyaolsalar
da,biranbeləvətəniunutmurlar.
QazandıqlarıhəruğurAzərbaycan
xalqınınadınadır.

- Dias por təş ki lat la rı nın güc-
lən mə sin də nə ki mi ye ni lik lər 
var? Fəaliy yət prin sip lə ri ni zi 
han sı üsul lar la  hə ya ta ke çi-
rir si niz?
-Sevindiricihaldırki,Böyük

BritaniyadaAzərbaycandiasporu-
nunfəaliyyətiildən-ilətəkmilləşir
vədahagenişvüsətalır,bizəqo-
şulantəşkilatlarınvəfəallarımızın
sayıget-gedəartır.Artıqakademik
diasporformalaşmağabaşlamışdır
ki,budabizimənönəmlinailiyyət-
lərimizdəndir.
Mən1992-ciildənbuölkədə

həyatyoldaşımlabirlikdəaktiv
diasporfəaliyyətiaparmışam.
Qarabağdabaşverənlərə,erməni
yalanlarınaetirazolaraqBöyükBri-
taniyaparlamentinə,yerlivəxarici
KİV-lərəmüraciətlərgöndərir,
nümayişlərtəşkiledir,parlament
üzvləriiləgörüşlərkeçirirdik.
1994-cüildəFərəməzBöyük

Britaniya-AzərbaycanCəmiyyətini
yaratdıvə2ilözşəxsivəsaitimizlə
“AzərbaycanNewsandViews”adlı
qəzetnəşretdik.Onları60kitabxa-
naya,92səfirliyə,istifadəetmələri
üçündünyanınmüxtəlifredaksiya-

Rub ri ka mı zın bu də fə ki qo na ğı  İn gəl tə rə də ya şa yan soy da şı mız, dias por fəalı, Bö yük Bri ta ni ya-Azər-
bay can cə miy yə ti nin səd ri, bu öl kə də ki Dias por Təş ki lat la rı Koor di na si ya Şu ra sı nın üz vü  Fə ri də 
Pə na ho va dır. Onun la Azər bay can ic ma sı nın bu öl kə də ki  fəaliy yə tin dən  söh bət  aça ca ğıq. 

Biz artıq qalib 
bir xalqın övladlarıyıq
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şu ruq ki, han sı sə bəb lər lə 
Bö yük Bri ta ni ya ya  get di niz? 
Bi zə bir  qə dər  özü nüz  və 
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rin. 
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gəlişiminsəbəbitəhsilalmaqistə-
yimləbağlıidi,sonradanisəailə
qurmağımoldu.Valideynlərimin
bildirdiyinəgörə,mənhələlapki-
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biriolduğunagörə,İranşahışəxsən
Fərəməzinxaricdətəhsilalması
üçünxüsusivəsaitayırır.OnaABŞ
vəİngiltərənin28universitetindən
təqaüdlütəhsiltəklifi(scholarship)
gəlirvətəhsilinidavametdirmək
üçünİngiltərəniseçir.Sonradan
magistraturatəhsilinidəburada
davametdirir,doktorluqdissertasi-
yası(PhD)müdafiəedərəkalim-
likdərəcəsinidəİngiltərədəalır.
BöyükBritaniyaelmicəmiyyətində
yüksəknüfuzamaliknüvəalimi
kimiad-sanqazanmışdı.1980-ci
ildəMançesterUniversitetində
busahəüzrəmüdafiəetdiyidok-
torluqdissertasiyasıbuqocaman
təhsilocağınıntarixində“ənyaxşı
dissertasiya”nümunəsikimitarixə
düşmüşdü.
Fərəməzhəmdəhəddindən

artıqvətənpərvəridi.Azərbaycanlı
olmasıiləfəxredirdi.Mənəslvətən
sevgisiniondagörmüşəmvəhəm
dəondançoxşeyöyrənmişəm.İn-
giltərəpasportundadoğumyerini
İranyox,Təbrizkimiqeydelətdi-
rənFərəməzhəmdə1970-ciillərdə

dostuƏbülfəzBahaduriiləbirlikdə
İngiltərədəAzərbaycandiasporu-
nunyaradılmasıhərəkatınınəsasını
qoyaninsanidi.Çoxtəəssüfki,4
iləvvəlamansızxəstəliksəbəbin-
dənhəyatyoldaşımıitirdim.Onun
qurduğubuyolutəkdavametmək
çoxçətinolsada,yarımçıqqalmış
işlərini,müqəddəsamallarınıhə-
yatakeçirməküçünvargücümlə
çalışıram.

- Siz də Bö yük Bri ta ni ya da 
təh sil al mı sı nız? Ha zır da nə iş lə 
məş ğul olur su nuz?
-İlkalitəhsilimiAzərbaycan

DövlətİqtisadUniversitetindəalmı-
şam.İngiltərədəisəikincialitəhsil
aldım-ReadingUniversitetindəİq-
tisadiyyat-mühasibatüzrə.Oranıbi-
tirdikdənsonraACCAsertifikatına
vəAmerikanın“Honeywell”şirkəti
tərəfindən“ənuğurlutələbə”adına
layiqgörüldüm.Elətəhsilaldığım
illərdənçalışmağabaşlamışam.
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yətindəƏtrafMühitinQorunması
DepartamentindəMaliyyəşöbəsi-
nərəhbərlikedirdim.Sonralarbu
departamentdədirektormüavini,
əsaslayihələrüzrəproqramrəhbəri
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kumətinyerliicrahakimiyyətlərinə
təqdimetdikləribütünəsaslayihə-
ləriodönəmdərəhbərliketdiyim
şöbəhəyatakeçirirdi.Bunlarınhər
biripilotlayihəolduğuüçünbizim
təcrübəmizdənbaşqaşəhərlərdə
istifadəedirdilər.Hazırdada“Ho-
neywell”Amerikaşirkətindəma-
liyyəmüşavirivəzifəsinidaşıyıram,
eynizamanda,intensivdiaspor
işləriilədəməşğuloluram.

- Fə ri də xa nım, Bö yük Bri ta-
ni ya Azər bay ca na  st ra te ji  
tə rəf daş olan öl kə dir, dün ya-
nın ən güc lü döv lət lə rin dən 
bi ri dir. Bu ra da  Azər bay can 

dias po ru nun əla qə lən di ri ci si 
ki mi fəaliy yət is ti qa mət lə ri niz 
ba rə də bi zə mə lu mat ve rin. 
Nə lə rə nail ol mu su nuz?  
-AzərbaycanlaBöyükBritaniya

arasındaəlaqələrtarixivəstrateji
xarakterdaşıyır.BöyükBritaniya
1991-ciilindekabrayındaAzər-
baycanınmüstəqilliyinitanıyan
ilkdövlətlərdənbiridir.İngiltərə
bizimölkəmizəənçoxsərmayə
qoyanbirdövlətdir,buranın600-ə
yaxınşirkətihazırdaAzərbaycanda
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ğulamaqistərdim.
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Burabizimikincivətənimizdirvə
deməkolarki,bütünmühümsfera-
lardaçalışanhəmvətənlərimizvar.
Ammaonlaryaşadıqlarıölkəyənə
qədəruğurluinteqrasiyaolsalar
da,biranbeləvətəniunutmurlar.
QazandıqlarıhəruğurAzərbaycan
xalqınınadınadır.

- Dias por təş ki lat la rı nın güc-
lən mə sin də nə ki mi ye ni lik lər 
var? Fəaliy yət prin sip lə ri ni zi 
han sı üsul lar la  hə ya ta ke çi-
rir si niz?
-Sevindiricihaldırki,Böyük

BritaniyadaAzərbaycandiasporu-
nunfəaliyyətiildən-ilətəkmilləşir
vədahagenişvüsətalır,bizəqo-
şulantəşkilatlarınvəfəallarımızın
sayıget-gedəartır.Artıqakademik
diasporformalaşmağabaşlamışdır
ki,budabizimənönəmlinailiyyət-
lərimizdəndir.
Mən1992-ciildənbuölkədə

həyatyoldaşımlabirlikdəaktiv
diasporfəaliyyətiaparmışam.
Qarabağdabaşverənlərə,erməni
yalanlarınaetirazolaraqBöyükBri-
taniyaparlamentinə,yerlivəxarici
KİV-lərəmüraciətlərgöndərir,
nümayişlərtəşkiledir,parlament
üzvləriiləgörüşlərkeçirirdik.
1994-cüildəFərəməzBöyük

Britaniya-AzərbaycanCəmiyyətini
yaratdıvə2ilözşəxsivəsaitimizlə
“AzərbaycanNewsandViews”adlı
qəzetnəşretdik.Onları60kitabxa-
naya,92səfirliyə,istifadəetmələri
üçündünyanınmüxtəlifredaksiya-

Rub ri ka mı zın bu də fə ki qo na ğı  İn gəl tə rə də ya şa yan soy da şı mız, dias por fəalı, Bö yük Bri ta ni ya-Azər-
bay can cə miy yə ti nin səd ri, bu öl kə də ki Dias por Təş ki lat la rı Koor di na si ya Şu ra sı nın üz vü  Fə ri də 
Pə na ho va dır. Onun la Azər bay can ic ma sı nın bu öl kə də ki  fəaliy yə tin dən  söh bət  aça ca ğıq. 

Biz artıq qalib 
bir xalqın övladlarıyıq



78  |  MİLLİ MƏCLİS   NOYABR-DEKABR, 2022    NOYABR-DEKABR, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  79

DİASPOR DİASPOR

larına,“Azadlıq”və“Amerikanın
səsi”radiostansiyalarınagöndə-
rirdik.“Xocalı-şahidləringözü
ilə”,“Ermənimillətçilərivəİran”
kitablarını,“Türkmənçay”müqa-
viləsininorijinalınınsurətiniçap
edibmüxtəlifbeynəlxalqtəşkilatla-
raünvanladıq.Ayrı-ayrıvaxtlarda
Azərbaycandakıməcburiköçkünlə-
rəistipaltar,zəruriyaşayışvasitə-
ləri,dərmanləvazimatlarıyollayır-
dıq.BöyükBritaniyanıntanınmış
universitetlərindədəfələrləböyük
auditoriyalarqarşısındaAzərbay-
canhəqiqətlərinəhəsrolunmuş
prezentasiyalarkeçirmişik,dəfələr-
ləAvropaŞurasıvəNATOnüma-
yəndələriiləQarabağhaqqında
diskussiyalaraparmışıq.
EləozamanlardanLondonda

AzərbaycanSosialKlubuyaradaraq
7ilonuidarəetdik.Buradaarzu
edənlərəAzərbaycandiliniöyrə-
dirdik.Müxtəlifsiyasivəmədəni
tədbirlərikeçirir,millimədəniyyə-
timizivəmətbəximiziyerlixalqa
tanıdır,lazımgəldikdəhəmvətənlə-
rimizinİngiltərədəinteqrasiyasına
yardımedir,təmənnasızhüquqi

məsləhətlərverirdik.Buratəhsilal-
maqüçüngələngənclərinmüəyyən
problemlərininaradanqaldırılma-
sındaəlimizdəngələniəsirgəmir,
onlarahəmmaddi,həmdəmənəvi
dəstəkolurduq.

- Bil di yi niz  ki mi,  iki il əv vəl - 
2020-ci il də Azər bay can mü-
zəf ər or du su nun gü cü ilə 30 
ilə ya xın iş ğal al tın da qa lan  
tor paq la rı nı düş mən tap da-
ğın dan azad et di. Yad öl kə də 
Qa ra ba ğın azad lı ğı  xə bə ri ni 
al maq yə qin ki, si zə də bö yük 
se vinc və hə yə can lı hiss lər 
ya şat mış dır. Hə min mə qam da 
ke çir di yi niz hiss lə ri bi zim lə 
də bö lüş mə yi ni zi is tər dik. 
-44günlükVətənmüharibəsi

başlayandaAzərbaycandaidim.
Qısamüddətəgetmişdim.Hava
yollarıbağlandığıüçünBakıdaqa-
lasıoldum.DərhalLondonlaəlaqə-
lərimiintensivləşdirdim.Qarabağ
İnformasiyaMərkəzi(Karabakh
InformationCentre)yaradıldıvə
həminmərkəzinxətiiləinforma-
siyamübadiləsinəqoşuldum.Həm

parlamentəlazımimateriallarçat-
dırır,həmİngiltərəninyerlikütləvi
informasiyavasitələrində,həmdə
sosialmediadadurmadanməlu-
matlaryayırdıq.Eləgünolurdu
ki,BöyükBritaniyaparlamentinə,
LordlarPalatasına,müxtəlifqu-
rumlara60-70məktubgöndərirdik,
beynəlxalqmətbuatıizləyir,Azər-
baycanəleyhinəyazılanlaracavab
verir,dünyamətbuatındayayılan
erməniyalanlarınıdərhalifşaedir-
dik.
Qələbəxəbərigələndəsəhərə

yaxınidi,ammahəminanoyaq
idim.Təbiiki,çoxsevindim,ona
görəki,30iluğrundamübarizə
apardığımızarzularımızçinolur-
du.AliBaşKomandanİlhamƏli-
yevincəsurvəmübarizaddımları,
rəşadətliAzərbaycanOrdusunun
hünərisayəsindətariximizyenidən
yazıldı.1milyondanartıqinsana30
iləyaxındidərginlikvəköçkünlük
acısıyaşadan,dədə-babatorpaq-
larımızaişğalyoluiləsahiblənib
sərvətinimənimsəyən,mədəniabi-
dələrimizi,yurdyerlərimiziviran
qoyanErmənistanhaqqsavaşında

məğluboldu,ermənilərinuzunillər
beynəlxalqaləmdəyaratdıqları
mifərdarmadağınedildi.Qəhrə-
manAzərbaycanəsgəriuzunbir
tarixiəhatəedənləkənixalqımızın
üstündəntəmizlədi.
ƏzəlitorpağımızolanQara-

bağıngeriqaytarılmasıuğrunda
başlayanmüharibəninAzərbay-
canınmöhtəşəmqələbəsiiləbaşa
çatmasılabüdidi.Çünkibu,haqq
savaşıidi.İllərləməğlubxalqın
nümayəndəsikimiqüruruzədələ-
nən,beynəlxalqaləmdənanlayış
gözləyənbizlərartıqqalibxalqın
nümayəndəsikimibütünxarici
dövlətlərdəbaşıuca,alnıaçıqya-
şayırıq.
2016-cıildəBakıdakeçirilən

DünyaAzərbaycanlılarınınIVqu-
rultayındaPrezidentİlhamƏliyev
qurultayiştirakçılarınatezliklə
belətədbirlərinŞuşadakeçiriləcə-
yinəəminliyiniifadəetmişdi.Ali
BaşKomandanınbizdəyaratdığı
buəminliközünüdoğrultdu.Bu
ilDünyaAzərbaycanlılarınınV
qurultayı“Zəfərqurultayı”adı
altındamüqəddəsŞuşamızdabaş

tutdu.Nəxoşbəxtəmki,otədbirdə
məndəiştirakedirdim.
İlhamƏliyevinadıisəNadir

şahdansonratürktarixinətorpaq-
larıişğalçılardanazadetmişikinci
liderkimiyazıldı.Şuşaşəhərinin
azadedildiyigünPrezidentçıxışın-
davətənimizindüşməntapdağın-
danazadolunmasındabizim-
diaspornümayəndələrinindəpayı
olduğunuqeydetdi,dəfələrləxa-
ricdəyaşayansoydaşlarımızın44
günlükVətənmüharibəsizama-
nıinformasiyasahəsindəerməni
diasporuüzərindəqələbəsinidilə
gətirdi.Beləbirliderinrəhbərlik
etdiyiölkəninvətəndaşıolmaqhər
birazərbaycanlıüçünqürurmən-
bəyidir.

- Bil di yim qə dər, par la ment 
və bey nəl xalq təş ki lat lar la iş 
apar maq üz rə İn gil tə rə dias-
po ru ön də dir. Bu da öz lü-
yün də xa ric də ki  Azər bay can 
dias po ru nun son il lər də ki 
tə ka mü lü nü sü but edir. 
-Doğrudur.Vaxtiləhəyatyol-

daşımlabirlikdəhazırdaLondon-

dafəaliyyətgöstərən“Azərbaycan
Evi”ninyaranmasındaiştiraketmi-
şik.Qurumbugündəözmissiya-
sınılayiqlişəkildədavametdirir
vəməndəoranınidarəsistemində
çalışıram.Britaniyadafəaliyyət
göstərəndigərdiasportəşkilatları
da44günlükmüharibədövründə
yüksəkbirlik,vəhdət,təşkilat-
lanmanümayişetdirdilərki,bu
dahaqlıolaraqinsanlaraBöyük
Britaniyadiasporunundahafəal
olduğunugöstərdi.
Çoxyaxşıxatırlayıram.İngiltə-

rəyəyenigəldiyimizvaxtQara-
bağdamüharibə,məcburiqaç-
qınvəköçkünlərinproblemləri,
ermənitəcavüzüiləbağlıİngiltərə
parlamentinə,BBC-yə,müxtəlif
qurumlara,qəzetlərəyazdığımız
yüzlərləməktubvəməqalələrya
cavabsızqalırdı,yaAzərbayca-
nıƏfqanıstanlaqarışdırırdılar,ya
dadeyirdilərki,“bizimölkənin
Azərbaycandamaraqlarıyoxdur,
bunagörədəbuməsələlərəfikir
bildirməkdoğruolmaz”.Əslində
isəbirmənalışəkildəermənipərəst
mövqesərgiləyirdilər.
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larına,“Azadlıq”və“Amerikanın
səsi”radiostansiyalarınagöndə-
rirdik.“Xocalı-şahidləringözü
ilə”,“Ermənimillətçilərivəİran”
kitablarını,“Türkmənçay”müqa-
viləsininorijinalınınsurətiniçap
edibmüxtəlifbeynəlxalqtəşkilatla-
raünvanladıq.Ayrı-ayrıvaxtlarda
Azərbaycandakıməcburiköçkünlə-
rəistipaltar,zəruriyaşayışvasitə-
ləri,dərmanləvazimatlarıyollayır-
dıq.BöyükBritaniyanıntanınmış
universitetlərindədəfələrləböyük
auditoriyalarqarşısındaAzərbay-
canhəqiqətlərinəhəsrolunmuş
prezentasiyalarkeçirmişik,dəfələr-
ləAvropaŞurasıvəNATOnüma-
yəndələriiləQarabağhaqqında
diskussiyalaraparmışıq.
EləozamanlardanLondonda

AzərbaycanSosialKlubuyaradaraq
7ilonuidarəetdik.Buradaarzu
edənlərəAzərbaycandiliniöyrə-
dirdik.Müxtəlifsiyasivəmədəni
tədbirlərikeçirir,millimədəniyyə-
timizivəmətbəximiziyerlixalqa
tanıdır,lazımgəldikdəhəmvətənlə-
rimizinİngiltərədəinteqrasiyasına
yardımedir,təmənnasızhüquqi

məsləhətlərverirdik.Buratəhsilal-
maqüçüngələngənclərinmüəyyən
problemlərininaradanqaldırılma-
sındaəlimizdəngələniəsirgəmir,
onlarahəmmaddi,həmdəmənəvi
dəstəkolurduq.

- Bil di yi niz  ki mi,  iki il əv vəl - 
2020-ci il də Azər bay can mü-
zəf ər or du su nun gü cü ilə 30 
ilə ya xın iş ğal al tın da qa lan  
tor paq la rı nı düş mən tap da-
ğın dan azad et di. Yad öl kə də 
Qa ra ba ğın azad lı ğı  xə bə ri ni 
al maq yə qin ki, si zə də bö yük 
se vinc və hə yə can lı hiss lər 
ya şat mış dır. Hə min mə qam da 
ke çir di yi niz hiss lə ri bi zim lə 
də bö lüş mə yi ni zi is tər dik. 
-44günlükVətənmüharibəsi

başlayandaAzərbaycandaidim.
Qısamüddətəgetmişdim.Hava
yollarıbağlandığıüçünBakıdaqa-
lasıoldum.DərhalLondonlaəlaqə-
lərimiintensivləşdirdim.Qarabağ
İnformasiyaMərkəzi(Karabakh
InformationCentre)yaradıldıvə
həminmərkəzinxətiiləinforma-
siyamübadiləsinəqoşuldum.Həm

parlamentəlazımimateriallarçat-
dırır,həmİngiltərəninyerlikütləvi
informasiyavasitələrində,həmdə
sosialmediadadurmadanməlu-
matlaryayırdıq.Eləgünolurdu
ki,BöyükBritaniyaparlamentinə,
LordlarPalatasına,müxtəlifqu-
rumlara60-70məktubgöndərirdik,
beynəlxalqmətbuatıizləyir,Azər-
baycanəleyhinəyazılanlaracavab
verir,dünyamətbuatındayayılan
erməniyalanlarınıdərhalifşaedir-
dik.
Qələbəxəbərigələndəsəhərə

yaxınidi,ammahəminanoyaq
idim.Təbiiki,çoxsevindim,ona
görəki,30iluğrundamübarizə
apardığımızarzularımızçinolur-
du.AliBaşKomandanİlhamƏli-
yevincəsurvəmübarizaddımları,
rəşadətliAzərbaycanOrdusunun
hünərisayəsindətariximizyenidən
yazıldı.1milyondanartıqinsana30
iləyaxındidərginlikvəköçkünlük
acısıyaşadan,dədə-babatorpaq-
larımızaişğalyoluiləsahiblənib
sərvətinimənimsəyən,mədəniabi-
dələrimizi,yurdyerlərimiziviran
qoyanErmənistanhaqqsavaşında

məğluboldu,ermənilərinuzunillər
beynəlxalqaləmdəyaratdıqları
mifərdarmadağınedildi.Qəhrə-
manAzərbaycanəsgəriuzunbir
tarixiəhatəedənləkənixalqımızın
üstündəntəmizlədi.
ƏzəlitorpağımızolanQara-

bağıngeriqaytarılmasıuğrunda
başlayanmüharibəninAzərbay-
canınmöhtəşəmqələbəsiiləbaşa
çatmasılabüdidi.Çünkibu,haqq
savaşıidi.İllərləməğlubxalqın
nümayəndəsikimiqüruruzədələ-
nən,beynəlxalqaləmdənanlayış
gözləyənbizlərartıqqalibxalqın
nümayəndəsikimibütünxarici
dövlətlərdəbaşıuca,alnıaçıqya-
şayırıq.
2016-cıildəBakıdakeçirilən

DünyaAzərbaycanlılarınınIVqu-
rultayındaPrezidentİlhamƏliyev
qurultayiştirakçılarınatezliklə
belətədbirlərinŞuşadakeçiriləcə-
yinəəminliyiniifadəetmişdi.Ali
BaşKomandanınbizdəyaratdığı
buəminliközünüdoğrultdu.Bu
ilDünyaAzərbaycanlılarınınV
qurultayı“Zəfərqurultayı”adı
altındamüqəddəsŞuşamızdabaş

tutdu.Nəxoşbəxtəmki,otədbirdə
məndəiştirakedirdim.
İlhamƏliyevinadıisəNadir

şahdansonratürktarixinətorpaq-
larıişğalçılardanazadetmişikinci
liderkimiyazıldı.Şuşaşəhərinin
azadedildiyigünPrezidentçıxışın-
davətənimizindüşməntapdağın-
danazadolunmasındabizim-
diaspornümayəndələrinindəpayı
olduğunuqeydetdi,dəfələrləxa-
ricdəyaşayansoydaşlarımızın44
günlükVətənmüharibəsizama-
nıinformasiyasahəsindəerməni
diasporuüzərindəqələbəsinidilə
gətirdi.Beləbirliderinrəhbərlik
etdiyiölkəninvətəndaşıolmaqhər
birazərbaycanlıüçünqürurmən-
bəyidir.

- Bil di yim qə dər, par la ment 
və bey nəl xalq təş ki lat lar la iş 
apar maq üz rə İn gil tə rə dias-
po ru ön də dir. Bu da öz lü-
yün də xa ric də ki  Azər bay can 
dias po ru nun son il lər də ki 
tə ka mü lü nü sü but edir. 
-Doğrudur.Vaxtiləhəyatyol-

daşımlabirlikdəhazırdaLondon-

dafəaliyyətgöstərən“Azərbaycan
Evi”ninyaranmasındaiştiraketmi-
şik.Qurumbugündəözmissiya-
sınılayiqlişəkildədavametdirir
vəməndəoranınidarəsistemində
çalışıram.Britaniyadafəaliyyət
göstərəndigərdiasportəşkilatları
da44günlükmüharibədövründə
yüksəkbirlik,vəhdət,təşkilat-
lanmanümayişetdirdilərki,bu
dahaqlıolaraqinsanlaraBöyük
Britaniyadiasporunundahafəal
olduğunugöstərdi.
Çoxyaxşıxatırlayıram.İngiltə-

rəyəyenigəldiyimizvaxtQara-
bağdamüharibə,məcburiqaç-
qınvəköçkünlərinproblemləri,
ermənitəcavüzüiləbağlıİngiltərə
parlamentinə,BBC-yə,müxtəlif
qurumlara,qəzetlərəyazdığımız
yüzlərləməktubvəməqalələrya
cavabsızqalırdı,yaAzərbayca-
nıƏfqanıstanlaqarışdırırdılar,ya
dadeyirdilərki,“bizimölkənin
Azərbaycandamaraqlarıyoxdur,
bunagörədəbuməsələlərəfikir
bildirməkdoğruolmaz”.Əslində
isəbirmənalışəkildəermənipərəst
mövqesərgiləyirdilər.
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1994-cüildəLondondaAzərbaycanSəfirliyi
açıldı.HəminilBakıda“Əsrinmüqaviləsi”imza-
landıki,buradaBöyükBritaniyaşirkətləridəfəal
iştirakedirdilər.İkiölkəarasındarəsmimünasi-
bətlərinkişafetməyəbaşlayandansonravəziyyət
müsbətədoğruxeylidəyişdi.
SonillərdəAzərbaycanınəldəetdiyinailiyyət-

lər,Avropanınenerjitəchizatındatutduğuönəmli
yer,vətənimizindünyamiqyaslıtədbirlərəev
sahibliyietməsionubuölkədədahaçoxtanıtdıvə
Azərbaycanhaqdaməlumatlarındahagenişaudi-
toriyayayayılmasındaönəmliroloynadı.Hazırda
“mənAzərbaycandanam”dedikdə“haradan?”
-deyətəkrarsualvermirlər.Artıqbuölkədəhər
kəsAzərbaycanınzənginmədəniyyəti,musiqisi,
əsrarəngiztəbiəti,əvəzsizmətbəxivəbirneftölkə-
siolmasıbarədəməlumatlıdır.
İlkdəfəUluÖndərHeydərƏliyevinİngiltərəyə

səfərəgəlməsidəsoydaşlarımızarasındaböyükse-
vincvəhəyəcanasəbəbolmuşdu.Çünkiuzunillər
xaricdəyaşayanazərbaycanlılarbeləbirhadisənin
şahidiolacaqlarınıyalnızxəyaledəbilərdilər.
HazırdaBöyükBritaniya-Azərbaycanəlaqələ-

riinkişafetməkdədir.Yüksəksəviyyəliikitərəfi
rəsmisəfərlərmünasibətlərinmöhkəmlənməsi-
nəyeniimpulsverir.AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininsədriSahibəxanımQafarovanın
builiniyulayındaBirləşmişKrallığatarixisəfəri
parlamentlərimizarasındaəməkdaşlığındahada
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inkişafetdirilməsinəxidmətedir.
MilliMəclissədrininböyükrəğbət-
ləqarşılanmasıvəkeçiriləngörüş-
lərbizimdövlətimizəvəxalqımıza
olanmünasibətingöstəricisidir.
Əminliklədeyəbilərəmki,İn-

giltərədədiaspornümayəndələri
vəAzərbaycanRespublikasının
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsi
iləsonillərdəolanyüksəksəviyyəli
koordinasiyaolunmuşişintəşkili
bizimfəaliyyətimizinəsasgöstəri-
cisidir.
Başqabirməqamıdadiqqəti-

nizəçatdırmaqistəyirəm.Ötənil
sosialmediadagördümki,İngiltə-
rənindünyacaməşhur“Sotheby”
hərracındaNizamiGəncəvinin
“Xəmsə”sininXVIəsrinortalarına
aidorijinalsəhifəsisatışaçıxarı-
lır.OzamanAzərbaycandaidim.
Hərracdaonlayniştiraketsəmdə,
lazımivəsaitibankdanköçürəbil-
məyəcəkdim.Buradakıdostlarla
danışdım.SavaşMərəndliadlıailə
dostumuzhərracdaiştirakedərək
vəsaitiödədi.Həminnadirəsəriəl-
dəetdik.DiasporlaİşüzrəDövlət
Komitəsinidəbubarədəməlu-
matlandırmışdıq.Komitəninsədri
əsərinölkəmizəgətirilməsiüçün
lazımidəstəyiverəcəyinisöylədi.
Onlarözvədlərinəəməletdilər.
Əsərinmaliyyəxərclərikomitə
tərəfindənödənildi.Da-
hiNizamiGəncəvinin
əsərinindigərmillətlə-
rinşəxsikolleksiyaları-
naəlavəolunmasının,
muzeylərinəgöndə-
rilməsininqarşısını
almaqbizimüçün
çoxönəmliidi.
Şükürki,buna
nailolduq.
Mənbu-
nunlabağ-
lıbirdaha
Diasporlaİş
üzrəDövlət
Komitəsinə,
başdasədr
FuadMura-

dovolmaqlabütünəməkdaşlarına
təşəkküredirəm.

- Bu öl kə də “Qa ra bağ Mək-
tə bi”nin açıl ma sı da bi zi çox  
se vin dir di.  Bu ba rə də mə lu-
mat ver mə yi ni zi xa hiş edi-
rəm. 
-Xariciölkələrdətəsisolun-

muş“QarabağMəktəbi”ninideya
müəllifivətəşəbbüskarıAzər-
baycanınBirincivitse-prezidenti
MehribanxanımƏliyevadır.Av-
ropanınmüxtəlifölkələrindəeyni
adlıməktəblərartıqbirneçəildir
fəaliyyətgöstərir.Burada“Qara-
bağMəktəbi”2021-ciilsentyab-
rın27-dəmənimtərəfimdəntəsis
olunub.ButarixAzərbaycanda44
günlükVətənmüharibəsininbaş-
landığıgünolduğuüçünartıqiki
ildirŞəhidlərinAnımGünükimi
qeydedilir.Bizdətorpaqlarımızın
işğaldanazadolunmasındaşəhid
olmuşigidövladlarımızınəbədi
xatirəsinəhörmətifadəsiolaraq
məktəbinaçılışınıhəmingünəsal-
dıq.

Məktəbimizinfəaliyyətində
əsasməqsədBirləşmişKrallıq-
dadünyayagəlmişuşaqlarımıza
Azərbaycandilini,tarixini,musi-
qisini,rəssamlığını,mədəniyyəti-
ni,incəsənətini,millidəyərlərini,
adət-ənənələrini,millikimliyimizi,
əsasıUluÖndərHeydərƏliyev
tərəfindənqoyulmuşazərbaycan-
çılıqməfk urəsinitəbliğvətəd-
risetməkdir.Çoxzamanonlayn
formatlafəaliyyətgöstərməsinə
baxmayaraq,dərslərimizəmaraq
artıb.Beləməktəblərinmövcud-
luğugələcəkdəxariciölkələrdəki
Azərbaycanicmalarınınefektiv
fəaliyyətinigücləndirəcəkvətə-
ləbələrimizməhzburadaaldıqları
təhsilüzərindənvətənimizidaha
fərqlivəyüksəkplatformalarda
təqdimedəbiləcəklər.
MəktəbAzərbaycanRespublika-

sınınDiasporlaİşüzrəDövlətKo-
mitəsitərəfindənmaliyyələşdirilir.
TəhsilocağıBakıdafəaliyyətgöstə-
rən“Landauməktəbi”iləsıxəmək-
daşlıqedir.HazırdahəmKrallığın
müxtəlifbölgələrindən,həmdə
Avropaölkələrindən60-danartıq
tələbəmizvar.Buyaxınlarda“Qa-
rabağMəktəbi”nintələbələrinin
iştirakıiləZəfərbayramınınikinci
ildönümünəhəsredilmiş“Dostluq
klipi”hazırlayıbyaydıq.

Mənəverdiyinizbufürsətdən
istifadəedərəkməktəbi-

mizintələbə,valideyn
vəmüəllimkollektivi,
həmçininbütünxarici

ölkələrdəyaşayansoydaş-
larımızadındanPrezident
İlhamƏliyevə,buideya-
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