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“bu gün türkiyə-azərbaycan birliyinin, qardaşlığının növbəti 
təntənəsidir. türkiyə kimi qüdrətli ölkə bizim qardaşımızdır, bu, 
bizim üçün böyük xoşbəxtlikdir. İkinci Qarabağ savaşı, savaşdan 
sonrakı dövr bu birliyi daha da gücləndirdi”.

Prezident İlham Əliyev
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AKTUAL

Oktyabrın20-dəZəngilanBey-
nəlxalqHavaLimanınınrəsmiaçı-
lışmərasimikeçirildi.Azərbaycan
üçünnövbətitarixihadisəolan
havalimanınınaçılışındaAzər-
baycanRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevvəTürkiyəRespub-
likasınınPrezidentiRəcəbTayyib
Ərdoğaniştiraketdilər.
Prezidentlərhavalimanının

rəmziaçılışınıbildirənlentikəs-

dilər.ZəngilanBeynəlxalqHava
LimanınınrəmziaçarlarıAzərbay-
canvəTürkiyəprezidentlərinətəq-
dimedildi.Dövlətbaşçılarıorada
yaradılanşəraitlətanışoldular.
Bildirildiki,ZəngilanBeynəl-

xalqHavaLimanınınasfalt-be-
tonörtüklüuçuş-enməzolağının
uzunluğu3minmetr,eni60metr
təşkiledir.Buhavalimanıbütün
növtəyyarələri,ocümlədənge-

nişgövdəliağıryüktəyyarələrini
qəbuledəcək.Perronunsahəsi60
minkvadratmetrdir.Havalima-
nındaICAOvəIATAstandartları-
nauyğunuçuşlarınhəyatakeçi-
rilməsimümkünolacaq.Müasir
dünyatələblərinəcavabverən
beynəlxalqaeroportunterminalı
saatda200sərnişinəxidmətgös-
tərəbiləcək.Terminaldaxilində
VIP-zal,kafe,tibbməntəqəsivə

Qarabağ  səmasından 
dünyaya ikinci qapı açıldı - 

Zəngilan Hava Limanı



   SENTYABR-OKTYABR, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  3

BİRLİK

ofisotaqlarımövcuddur.Aero-
portdatamavtomatlaşdırılmışha-
vahərəkətinənəzarətvəaviasiya
rabitəsistemləriilətəchizolunmuş
HavaHərəkətiniİdarəetməQülləsi
tikilib.
Qeydedildiki,ZəngilanBey-

nəlxalqHavaLimanıQarabağın
mühümnəqliyyatqovşağınaçev-
rilməsinişərtləndirənəsasob-
yektlərdəndir.Həmçininbuhava
limanıZəngəzurdəhlizininhava
nəqliyyatıinfrastrukturunungüc-
ləndirilməsibaxımındanstrateji
əhəmiyyətkəsbedir.Görülənişlə-
rinsürətiburanınbeynəlxalqnəq-
liyyat-logistikamərkəzinəçevrilə-
cəyigünüyaxınlaşdırmaqdadır.
Verilənməlumatlardahava

limanındauçuşlarıntəhlükəsizli-
yinintəminolunmasıüçünİtaliya-
nınvəAlmaniyanınaparıcıisteh-
salçılarınınmüasiraeronaviqasiya
dəstəksistemlərinintətbiqedildiyi,
qısamüddətdəinstrumentaleniş
sistemlərinin,naviqasiyavasitələ-

rinin,avtomatlaşdırılmışaviasiya
vəmeteorolojimüşahidəsistem-
lərinin,ilkinvəikincidərəcəli
radarsistemlərininquraşdırılıb
istifadəyəverildiyi,bütünsistem-
lərinICAOvə“Eurocontrol”un
beynəlxalqaviasiyakataloqlarında
qeydiyyatdankeçdiyivurğulandı.
SonraAzərbaycanRespublika-

sınınPrezidentiİlhamƏliyevvə
TürkiyəRespublikasınınPreziden-
tiRəcəbTayyibƏrdoğanZəngilan
rayonunda“DostAqropark”ağıllı
kəndtəsərrüfatıkompleksinin
birincimərhələsininaçılışında
iştiraketdilər.Komplekslətanış-
lıqzamanıprezidentlərjurnalist-
lərinsuallarınıcavablandırdılar.
AzərbaycanPrezidenti2024vəya
2025-ciildəQarabağdadahabir
aeroportun-LaçınHavaLimanı-
nınaçılacağınınmüjdəsiniverdi.
Sonradövlətbaşçılarıkomp-

lekslətanışoldular.Prezident
İlhamƏliyevvəPrezidentRəcəb
TayyibƏrdoğan“DostAqro-

park”ınbölgəyəgətirdiyi,otlaq-
lardabəslənərəkyetişdirilənvə
kəsimiaparılmışheyvanlardan
alınanətməhsullarınınpaketlə-
rininüzərinə“MadeinQarabağ”
etiketlərininilknümunələrini
vurdular.
Dövlətbaşçıları“DostAq-

ropark”ınnəzdindəyaradılan
ZəngəzurAğırAtletikaKlubu-
nunaçılışındadaiştiraketdilər,
TürkiyəninvəAzərbaycanınağır
atletikaüzrəmillikomandalarının
üzvləri,klubunhəvəskaridmançı-
larıiləgörüşdülər.
Diqqətəçatdırıldıki,“DostAq-

ropark”ınikincivəüçüncümərhə-
lələriüzrəişlərdəsürətlədavam
etdiriləcək.Layihəninbütünmər-
hələlərininbaşaçatdırılmasınəti-
cəsində6minhektarsahədəbitki
mənşəliistehsalvətexnikasahələri
yaradılacaq,10minbaşcinsheyva-
nınyetişdirilməsiüçünmaldarlıq,
eləcədətoxumçuluqvəşitilçilik
sahələrisalınacaq.Bununlaya-
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naşı,bütünbölgəyəhədəfənən
inteqrasiyaolunmuşətemalıvə
qablaşdırmamüəssisəsiqurulacaq,
tutumu100mintonolananbar
inşaediləcək.Komplekshəmçinin
bölgənintoxum,gübrəvəkəndtə-
sərrüfatıləvazimatlarınatələbatını
daödəyəcək.Buranıntürkvəazər-
baycanlısərmayədarlartərəfindən
QarabağvəZəngəzurbölgələrində
yaradılanilközəlkəndtəsərrüfatı
kompleksiolduğubildirildi.
Qeydedildiki,üçmərhələdə

həyatakeçirilənlayihənintəməli
2021-ciiloktyabrın26-daAzər-
baycanPrezidentiİlhamƏliyevvə
TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyib
Ərdoğantərəfindənqoyulub.Ötən
birilərzində“DostAqropark”da
birincimərhələüzrəgörüləcəkbü-
tünişlərbaşaçatdırılıb.Ağıllıkənd
təsərrüfatıtexnologiyalarının,sıfır
tullantı,bərpaolunanenerjivəda-
yanıqlıkəndtəsərrüfatımexanizm-
lərinintətbiqolunacağıkompleks
ətrafmühitinvətəbiətinmühafizə-
siiləyanaşı,halalqidaprinsipiilə
fəaliyyətgöstərəcək.Layihətam
başaçatdırıldıqdaburada500nə-

fərişlətəminolunacaq.Kompleks
AzərbaycanınvəTürkiyəninərzaq
təhlükəsizliyinəmühümtöhfəve-
rəcək.
Dahasonrakonsertproqramı

təqdimedildivəkompleksbarədə
videoçarxnümayişolundu.
AzərbaycanPrezidentiİlham

ƏliyevvəTürkiyəPrezidentiRə-
cəbTayyibƏrdoğantədbirdəçıxış
etdilər.
Azərbaycandövlətininbaş-

çısıbildirdiki,bugünZəngilan
rayonununtarixindəunudulmaz
birgündür.Qardaşım,Türkiyə
CümhuriyyətininPrezidentiRəcəb
TayyibƏrdoğanZəngilanatəşrif
buyurub.Bu,bizimüçün,bütün
Azərbaycanxalqıüçünböyükbay-
ramdır.
Bizdüzbirilbundanəvvəl,

bax,buradaidik,ozamanbura
boşsahəidi,heçnəyoxidi.Bura-
da“Aqropark”ıntəməliniqoyduq.
Bugünartıqburadagörülənişlərlə
tanışolarkənbirdahagördükki,
Türkiyə-Azərbaycanbirliyi,dost-
luğuhərbirsahədəözünügöstərir
vəgözəlnəticələrverir.

Düzikiilbundanəvvəlokt-
yabrın20-dəZəngilanşəhərişanlı
AzərbaycanOrdusutərəfindən
işğalçılardanazadedilmişdir.Zən-
gilanın27illikişğalısonaçatmış-
dır.MəhzbugündəZəngilandaol-
mağımız,əzizqardaşımlabərabər
ZəngilanHavaLimanınınvəbu
“Aqropark”ınaçılışınıetməyimiz,
əlbətəki,xüsusimənadaşıyır.İlk
özəlsərmayəiləqurulanbukomp-
leksinyaradılmasındaəməyiolan
hərbirkəsəxüsusitəşəkkürümü
bildirməkistəyirəm.Xeyirli,uğur-
luolsun!
ÖznövbəsindəTürkiyəPrezi-

dentiRəcəbTayyibƏrdoğanda
fikirlərinibölüşdü:
“...Müharibənigörmüşvəbu

müharibənəticəsindəinsanların
yaşayışıüçüntamamiləyararsız
halasalınmışbuyerlərindibərə-
kətlitorpaqlaraçevrilib.Yunus
Əmrəşeirlərininbirindəyazırdı
ki,Allahbirbuğdadənəsindən,
birsünbüldənyüzminlərlədə-
nəyaradır.İndiburadadabunun
bənzərinigörəcəyik.Busünbüllər,
inşallah,dənələrəçevriləcəkvə

buradanAzərbaycana,Türkiyəyə,
bütündünyayagöndəriləcək.Bu-
nuunutmayaq,artıqheyvandarlı-
ğın,kəndtəsərrüfatınındünyada
mühümyertutmalıolduğubir
zamanagiririk.Əminəmki,İlham
qardaşımbusahədəçoxönəmlibir
addımatır,bunureallaşdırır.Bura
artıqbirtaxılanbarı,heyvandarlıq
baxımındanbirbərəkəttarlasıvə
birçoxölkəninqapısınıdöyəcəyi
bölgəyəçevriləcək.İnşallah,bu
torpaqlarınbərəkətlitorpaqlarola-
raqəbədiqalmasınıdiləyirəm”.
Dahasonradövlətbaşçıla-

rı“DostAqropark”ağıllıkənd
təsərrüfatıkompleksininbirinci
mərhələsininaçılışınıbildirənlenti
kəsdilər.

Həmingündövlətbaşçıları
birlikdəHoradiz-Ağbənddəmir
yoluxətininCəbrayılrayonundan
keçənhissəsindəyerləşənQumlaq
stansiyasınıntəməliniqoydular.
Məlumatverildiki,təməliqoyu-
lanbustansiyaümumilikdə1,69
hektarəraziniəhatəedir.İstismara
verildikdənsonraburadagündə-

lik150-200nəfərsərnişinəxid-
mətgöstəriləcək,habeləmüvafiq
istiqamətlərdəyüklərinsəmərəli
vətəhlükəsizdaşınmasınaimkan
yaradılacaq.
DövlətbaşçılarınaƏlət-Ağ-

bənd-Naxçıvan-Qarsdəmiryolu
layihəsibarədədəməlumatveril-
di.
HəmingünCəbrayılrayonu

ərazisindəyaradılacaq“Azərbay-
can-TürkiyəBeynəlxalqMeşə
TəlimMərkəzi”,“AğıllıTingçilik”
və“DostluqMeşəsi”Kompleksi-
nintəməlqoymamərasimikeçiril-
di.Hərikiölkəninprezidentləri
İlhamƏliyevvəRəcəbTayyibƏr-
doğanmərasimdəiştiraketdilər.
Ekologiyavətəbiisərvətlərnaziri
MuxtarBabayevkompleksdəgö-
rüləcəkişlərləbağlıdövlətbaşçıla-
rınaməlumatverdi.
Diqqətəçatdırıldıki,“Ağıllı

Tingçilik”dəqabaqcıltexnologiya-
larəsasındaistixanalar,toxumsax-
lamamərkəzi,qapalıköksistemli
tingistehsalsahələri,köçürmə
sahələri,kölgələndirmə,soyuducu,
qablaşdırmavəgübrəanbarları,

tingtədarükmərkəzi,təlimzona-
sı,maşınvətraktortəlimparkları
inşaediləcəkdir.Buradailərzində
yerliiqlimşəraitinəuyğunlaşdırıl-
mış2milyonmüxtəliftingyetişdi-
rilərəkQarabağvəŞərqiZəngəzur
iqtisadirayonlarınınmeşəfondu
torpaqlarındameşələrinsalınma-
sındavəyaşıllaşdırmaişlərində
istifadəolunacaqdır.
Məlumatverildiki,layihəəra-

zisindətorpaqqazmavədoldurma
işlərinəbuiliyunun20-dəbaşlanı-
lıbvəlayihənin2024-cüiliyulun
1-dətamyekunlaşdırılmaqlaistis-
maraverilməsinəzərdətutulur.
AzərbaycanvəTürkiyəprezi-

dentləriağacəkdilərvəəraziyə
ceyranlarburaxdılar.

*  *  *

Oktyabrın20-dəTürkiyəRes-
publikasınınPrezidentiRəcəb
TayyibƏrdoğanCəbrayılşəhərinə
gəldi.BuradaAzərbaycanvəTür-
kiyəprezidentlərinintəkbətəkgö-
rüşükeçirildi.Sonrahərikidövlət
başçısımətbuatabirgəbəyanatlar-
laçıxışetdilər.
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bax,buradaidik,ozamanbura
boşsahəidi,heçnəyoxidi.Bura-
da“Aqropark”ıntəməliniqoyduq.
Bugünartıqburadagörülənişlərlə
tanışolarkənbirdahagördükki,
Türkiyə-Azərbaycanbirliyi,dost-
luğuhərbirsahədəözünügöstərir
vəgözəlnəticələrverir.

Düzikiilbundanəvvəlokt-
yabrın20-dəZəngilanşəhərişanlı
AzərbaycanOrdusutərəfindən
işğalçılardanazadedilmişdir.Zən-
gilanın27illikişğalısonaçatmış-
dır.MəhzbugündəZəngilandaol-
mağımız,əzizqardaşımlabərabər
ZəngilanHavaLimanınınvəbu
“Aqropark”ınaçılışınıetməyimiz,
əlbətəki,xüsusimənadaşıyır.İlk
özəlsərmayəiləqurulanbukomp-
leksinyaradılmasındaəməyiolan
hərbirkəsəxüsusitəşəkkürümü
bildirməkistəyirəm.Xeyirli,uğur-
luolsun!
ÖznövbəsindəTürkiyəPrezi-

dentiRəcəbTayyibƏrdoğanda
fikirlərinibölüşdü:
“...Müharibənigörmüşvəbu

müharibənəticəsindəinsanların
yaşayışıüçüntamamiləyararsız
halasalınmışbuyerlərindibərə-
kətlitorpaqlaraçevrilib.Yunus
Əmrəşeirlərininbirindəyazırdı
ki,Allahbirbuğdadənəsindən,
birsünbüldənyüzminlərlədə-
nəyaradır.İndiburadadabunun
bənzərinigörəcəyik.Busünbüllər,
inşallah,dənələrəçevriləcəkvə

buradanAzərbaycana,Türkiyəyə,
bütündünyayagöndəriləcək.Bu-
nuunutmayaq,artıqheyvandarlı-
ğın,kəndtəsərrüfatınındünyada
mühümyertutmalıolduğubir
zamanagiririk.Əminəmki,İlham
qardaşımbusahədəçoxönəmlibir
addımatır,bunureallaşdırır.Bura
artıqbirtaxılanbarı,heyvandarlıq
baxımındanbirbərəkəttarlasıvə
birçoxölkəninqapısınıdöyəcəyi
bölgəyəçevriləcək.İnşallah,bu
torpaqlarınbərəkətlitorpaqlarola-
raqəbədiqalmasınıdiləyirəm”.
Dahasonradövlətbaşçıla-

rı“DostAqropark”ağıllıkənd
təsərrüfatıkompleksininbirinci
mərhələsininaçılışınıbildirənlenti
kəsdilər.

Həmingündövlətbaşçıları
birlikdəHoradiz-Ağbənddəmir
yoluxətininCəbrayılrayonundan
keçənhissəsindəyerləşənQumlaq
stansiyasınıntəməliniqoydular.
Məlumatverildiki,təməliqoyu-
lanbustansiyaümumilikdə1,69
hektarəraziniəhatəedir.İstismara
verildikdənsonraburadagündə-

lik150-200nəfərsərnişinəxid-
mətgöstəriləcək,habeləmüvafiq
istiqamətlərdəyüklərinsəmərəli
vətəhlükəsizdaşınmasınaimkan
yaradılacaq.
DövlətbaşçılarınaƏlət-Ağ-

bənd-Naxçıvan-Qarsdəmiryolu
layihəsibarədədəməlumatveril-
di.
HəmingünCəbrayılrayonu

ərazisindəyaradılacaq“Azərbay-
can-TürkiyəBeynəlxalqMeşə
TəlimMərkəzi”,“AğıllıTingçilik”
və“DostluqMeşəsi”Kompleksi-
nintəməlqoymamərasimikeçiril-
di.Hərikiölkəninprezidentləri
İlhamƏliyevvəRəcəbTayyibƏr-
doğanmərasimdəiştiraketdilər.
Ekologiyavətəbiisərvətlərnaziri
MuxtarBabayevkompleksdəgö-
rüləcəkişlərləbağlıdövlətbaşçıla-
rınaməlumatverdi.
Diqqətəçatdırıldıki,“Ağıllı

Tingçilik”dəqabaqcıltexnologiya-
larəsasındaistixanalar,toxumsax-
lamamərkəzi,qapalıköksistemli
tingistehsalsahələri,köçürmə
sahələri,kölgələndirmə,soyuducu,
qablaşdırmavəgübrəanbarları,

tingtədarükmərkəzi,təlimzona-
sı,maşınvətraktortəlimparkları
inşaediləcəkdir.Buradailərzində
yerliiqlimşəraitinəuyğunlaşdırıl-
mış2milyonmüxtəliftingyetişdi-
rilərəkQarabağvəŞərqiZəngəzur
iqtisadirayonlarınınmeşəfondu
torpaqlarındameşələrinsalınma-
sındavəyaşıllaşdırmaişlərində
istifadəolunacaqdır.
Məlumatverildiki,layihəəra-

zisindətorpaqqazmavədoldurma
işlərinəbuiliyunun20-dəbaşlanı-
lıbvəlayihənin2024-cüiliyulun
1-dətamyekunlaşdırılmaqlaistis-
maraverilməsinəzərdətutulur.
AzərbaycanvəTürkiyəprezi-

dentləriağacəkdilərvəəraziyə
ceyranlarburaxdılar.

*  *  *

Oktyabrın20-dəTürkiyəRes-
publikasınınPrezidentiRəcəb
TayyibƏrdoğanCəbrayılşəhərinə
gəldi.BuradaAzərbaycanvəTür-
kiyəprezidentlərinintəkbətəkgö-
rüşükeçirildi.Sonrahərikidövlət
başçısımətbuatabirgəbəyanatlar-
laçıxışetdilər.
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-Əzizqardaşım,hörmətliCüm-
hurbaşqanı.
Əzizqonaqlar.
Bugünölkəmizinhəyatında

çoxəlamətdarbirgündür.Əziz
qardaşımıCəbrayılda,Zəngilanda
salamlamaq,“xoşgəlmisiniz!”de-
məkmənimüçünböyükşərəfdir.
BugünbizbirlikdəZəngilanHava
Limanınınaçılışınıqeydetdik.Bir
ilbundanəvvələzizqardaşımın
iştirakıiləFüzuliHavaLimanını
biryerdəaçdıq,bugünZəngilan
HavaLimanınıaçdıq.Yənibu,onu
göstərirki,bizbütünxoşgünlərdə
bərabərik.
BugünkügünQarabağvəŞər-

qiZəngəzurüçünçoxönəmlibir
gündür.BugünZəngilanşəhə-
rininişğaldanazadolunmasının
ikinciildönümüdür.Düzikiil
bundanəvvəlerməniişğalınason

qoyuldu.AzərbaycanOrdusuZən-
gilanşəhəriniazadetdivəməhz
beləbirgündəTürkiyəPreziden-
tininAzərbaycanda-Zəngilanda
vəCəbrayıldaolmasıxüsusiməna
daşıyır.
Zəngilanınazadolunmasından

birneçəgünsonraQubadlıerməni
işğalındanazadedildivəAzərbay-
canOrdusununbirqruplaşması
Laçınistiqamətindəirəliləməyə
başlamışdı,digərqruplaşmaisə
Şuşayaistiqamətgötürmüşdü.
AlınmazqalasayılanŞuşanoyab-
rın8-dəerməniişğalındanazad
edilmişdir,AzərbaycanBayrağı
qaldırılmışdırvəondansonraEr-
mənistantəslimoldu.
Bütünbuşanlıtarixbizimmüş-

tərəktariximizdir.Çünkiİkinci
Qarabağsavaşınınilksaatlarından
əzizqardaşım,TürkiyəCümhur-
başqanıRəcəbTayyibƏrdoğan
Azərbaycanadəstəkifadəetdi.Bil-

dirdiki,Azərbaycanyalnızdeyil,
TürkiyəAzərbaycanınyanındadır.
Busiyasivəmənəvidəstəksavaşın
songününəqədərdavamedirdi.
Bu,bizəəlavəgücverirdi.Bu,bəzi
qüvvələrinbuməsələyəmüdaxi-
ləsininqabağınıalırdı.Türkiyə-
Azərbaycanbirliyibirdahazəfər
çaldı.
BugünbizbərpaedilənQa-

rabağdavəZəngəzurdayenədə
Türkiyə-Azərbaycanbirliyini
görürük.Genişmiqyaslıbərpa-qu-
ruculuqişləriaparılır.Bugünəziz
qardaşımlabərabərhəmdəmir
yolununinşasıilətanışolduq,həm
də“DostAqropark”ınaçılışınıbir-
likdəqeydetdik.Budabubölgəyə
birinciözəlsərmayədirvəbuaq-
roparkınadıda-“DostAqropark”
özlüyündəhərşeyideyir.
İnşaat,yolçəkilişiişlərindəTür-

kiyəşirkətləribizimləbərabərçalı-
şır.BizTürkiyəşirkətlərinəmin-

nətdarıqki,qısamüddətərzində
böyükişlərgörür.Yolların,-yol-
larınbirhissəsiartıqhazırvəziy-
yətdədir,-dəmiryollarının,eyni
zamanda,33tunelininşasınəzərdə
tutulmuşdur.Onlarınbirneçəsin-
dəfəalişgedir.Tunellərinümumi
uzunluğu50kilometrdənçoxdur,
84körpütikiləcək,onlarınbir
qismiinşaedilmişdir.Körpülərin
ümumiuzunluğu12kilometrdir.
Bu,ancaqbirincimərhələdəgörü-
lənvəgörüləcəkişlərdir.Qarabağı
vəŞərqiZəngəzurutambərpaet-
məküçündahaböyükişlərgörülə-
cəkvəbizbunuedəcəyik.

Bugünbizimrəsmimərasimi-
mizCəbrayılşəhərindəkeçirildi.
ƏslindəCəbrayılşəhəriyoxdur,
çünkibax,burada,oturduğu-
muzyerdəbinalarolub,insanlar
yaşayıb,həyatqaynayıb.Amma
erməniişğalıdövründəermənilər
bizimbütünşəhərlərimizi,kənd-
lərimiziyerləbiretmişlər.Cəbra-
yılşəhərindən,bax,budağılmış
binalarqalıb.BudağıntılarBirinci
Qarabağsavaşındadeyil,məhz
işğaldövründəermənilərtərəfin-
dəntörədilmişdir.Görünonlarda
Azərbaycanxalqınaqarşınəqə-
dərnifrətvaridiki,bütünbinaları
yerlə-yeksanetdilər.Onlarınəsas

məqsədiondanibarətidiki,azər-
baycanlılarheçvaxtbutorpaqla-
raqayıtmasınlar,qayıtmağayer
olmasın.Ancaqbizqayıtmışıq,
qantökərəkqayıtmışıq,savaşa-
raq,döyüşərəkqayıtmışıqvəbu
günartıqhəyatbubölgəyəqayı-
dıb.Ağalıkəndinintimsalındabiz
bunugörürük.DünənmənAğalı
kəndindəidim,məktəbəgetmiş-
dim.Məktəbdə70uşaqoxuyur.
Yəniouşaqlarınheçbiriburanı
görməyib.Hətaonlarınbirçoxu-
nunvalideynləridəişğaldövrün-
dədoğulub,birçoxlarıişğalbaş
verəndəözləriuşaqidi.Amma

onlarqayıdıb-
lar.Çünkitorpaq
çəkir,vətənçəkir
vəhamımızqa-
yıdacağıq.Bütün
keçmişməcburi
köçkünlərqayıda-
caqlar.Bizonla-
rınqayıdışıüçün
əlimizdəngələni
edirik,gecə-gün-
düzçalışırıqvəbu
bərpa-quruculuq
işlərindətürkqar-
daşlarımızbizimlə
biryerdədirlər.
BugünTür-

kiyə-Azərbaycan
birliyinin,qardaş-
lığınınnövbətitən-

tənəsidir.Türkiyəkimiqüdrətliöl-
kəbizimqardaşımızdır.Bu,bizim
üçünböyükxoşbəxtlikdir.İkinci
Qarabağsavaşı,savaşdansonrakı
dövrbubirliyidahadagücləndir-
di.KeçənilbizŞuşadaŞuşaBəyan-
naməsiniimzaladıq,Türkiyəvə
Azərbaycanrəsmənmütəfiqoldu.
Bütünsahələrdəmütəfiqolduvə
bu,həmxalqlarımızaciddigözay-
dınlığıdır,eynizamanda,bölgəyə
vədünyayaciddimesajdır.Çünki
Türkiyə-Azərbaycanbirliyiböl-
gədəçoxönəmlibiramildir.Bu,
sülh,sabitlikamilidir.Ancaq,eyni
zamanda,əgərkimsəyenədəbizə
qarşıədalətsizhərəkətetməkistə-

sə,əlbətəki,buamiliciddinəzərə
almalıdır.
Əzizqardaşımınliderliyisa-

yəsindəTürkiyəsonillərböyük
uğurluyolkeçib,dünyaçapında
gücmərkəzinəçevrilib.Türkiyə-
dəkisabitlik,inkişafgözqabağın-
dadır.Bugündünyanınbirçox
ölkələrindəböhranyaşanır,ölkələr
idarəolunmazvəziyyətədüşür,iq-
tisadiçətinliklər,sıxıntılarinsanla-
rınhaqlıetirazınasəbəbolur.Tür-
kiyəisəinamlairəliləyir,nəhəng
layihələrgerçəkləşdirir,bölgədə
sözsahibidir,dünyadaönəmligüc
mərkəzidir.Hərkəsbununlahe-
sablaşmalıdırvəhərkəsbilməlidir
ki,buuğurlarınsəbəbkarımənim
qardaşımRəcəbTayyibƏrdoğan-
dır.AzərbaycandaTayyibbəyəçox
böyükhörmət,məhəbbətvardırvə
bunuAzərbaycanagələnhərbir
insangörür.
İkinciQarabağsavaşından

sonraTürkiyə-Azərbaycanqardaş-
lığı,birliyidahadayüksəkpilləyə
qalxıb.Yəqinsizdəgörürsünüzki,
həryerdəAzərbaycanvəTürkiyə
bayraqlarıbiryerdədalğalanır.Bu,
ürəkdəngələnduyğulardır,bu,
əcdadlarımızdanqalanmirasdır,
onlarınvəsiyyətidirvəbu,zəma-
nəmizintələbidir.Bugünəzizqar-
daşımınböyükheyətlə,hökumət
nümayəndələriiləburadaolması
birdahaonugöstərirki,bizhər
zamanolduğukimi,biryerdə-
yikvəbiryerdəolacağıq.Bundan
sonrabölgədəgedənişlər,əlbətə
ki,TürkiyəvəAzərbaycanınfəal
iştirakıvəizniiləaparılacaq.İstər
siyasitəşəbbüslər,iqtisadiyyat,
enerji,nəqliyyat-bütünbusahə-
lərdəbizimişbirliyimizartıqre-
gionalçərçivədənçıxıb,beynəlxalq
səviyyəyəqalxıbdır.
Əzizqardaşım,buəzizgündə

bizimləbərabərolduğunuzüçün
Sizəbirdahatəşəkkürümübildir-
məkistəyirəm.QardaşTürkiyə
xalqınaxoşbəxtlik,sülharzulamaq
istəyirəm.YaşasınTürkiyə-Azər-
baycanbirliyi,qardaşlığı!

“Bu gün Tür ki yə-Azər bay can bir li yi nin, qar-
daş lı ğı nın növ bə ti tən tə nə si dir. Tür ki yə ki mi 
qüd rət li öl kə bi zim qar da şı mız dır. Bu, bi zim 
üçün bö yük xoş bəxt lik dir. İkin ci Qa ra bağ 
sa va şı, sa vaş dan son ra kı dövr bu bir li yi 
da ha da güc lən dir di. Ke çən il biz Şu şa da 
Şu şa Bə yan na mə si ni im za la dıq, Tür ki yə və 
Azər bay can rəs mən müt tə fiq ol du. Bü tün 
sa hə lər də müt tə fiq ol du və bu, həm xalq la-
rı mı za cid di gö zay dın lı ğı dır, ey ni za man da, 
böl gə yə və dün ya ya cid di me saj dır”. 

İl ham Əli ye v
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cəkvəbizbunuedəcəyik.

Bugünbizimrəsmimərasimi-
mizCəbrayılşəhərindəkeçirildi.
ƏslindəCəbrayılşəhəriyoxdur,
çünkibax,burada,oturduğu-
muzyerdəbinalarolub,insanlar
yaşayıb,həyatqaynayıb.Amma
erməniişğalıdövründəermənilər
bizimbütünşəhərlərimizi,kənd-
lərimiziyerləbiretmişlər.Cəbra-
yılşəhərindən,bax,budağılmış
binalarqalıb.BudağıntılarBirinci
Qarabağsavaşındadeyil,məhz
işğaldövründəermənilərtərəfin-
dəntörədilmişdir.Görünonlarda
Azərbaycanxalqınaqarşınəqə-
dərnifrətvaridiki,bütünbinaları
yerlə-yeksanetdilər.Onlarınəsas

məqsədiondanibarətidiki,azər-
baycanlılarheçvaxtbutorpaqla-
raqayıtmasınlar,qayıtmağayer
olmasın.Ancaqbizqayıtmışıq,
qantökərəkqayıtmışıq,savaşa-
raq,döyüşərəkqayıtmışıqvəbu
günartıqhəyatbubölgəyəqayı-
dıb.Ağalıkəndinintimsalındabiz
bunugörürük.DünənmənAğalı
kəndindəidim,məktəbəgetmiş-
dim.Məktəbdə70uşaqoxuyur.
Yəniouşaqlarınheçbiriburanı
görməyib.Hətaonlarınbirçoxu-
nunvalideynləridəişğaldövrün-
dədoğulub,birçoxlarıişğalbaş
verəndəözləriuşaqidi.Amma

onlarqayıdıb-
lar.Çünkitorpaq
çəkir,vətənçəkir
vəhamımızqa-
yıdacağıq.Bütün
keçmişməcburi
köçkünlərqayıda-
caqlar.Bizonla-
rınqayıdışıüçün
əlimizdəngələni
edirik,gecə-gün-
düzçalışırıqvəbu
bərpa-quruculuq
işlərindətürkqar-
daşlarımızbizimlə
biryerdədirlər.
BugünTür-

kiyə-Azərbaycan
birliyinin,qardaş-
lığınınnövbətitən-

tənəsidir.Türkiyəkimiqüdrətliöl-
kəbizimqardaşımızdır.Bu,bizim
üçünböyükxoşbəxtlikdir.İkinci
Qarabağsavaşı,savaşdansonrakı
dövrbubirliyidahadagücləndir-
di.KeçənilbizŞuşadaŞuşaBəyan-
naməsiniimzaladıq,Türkiyəvə
Azərbaycanrəsmənmütəfiqoldu.
Bütünsahələrdəmütəfiqolduvə
bu,həmxalqlarımızaciddigözay-
dınlığıdır,eynizamanda,bölgəyə
vədünyayaciddimesajdır.Çünki
Türkiyə-Azərbaycanbirliyiböl-
gədəçoxönəmlibiramildir.Bu,
sülh,sabitlikamilidir.Ancaq,eyni
zamanda,əgərkimsəyenədəbizə
qarşıədalətsizhərəkətetməkistə-

sə,əlbətəki,buamiliciddinəzərə
almalıdır.
Əzizqardaşımınliderliyisa-

yəsindəTürkiyəsonillərböyük
uğurluyolkeçib,dünyaçapında
gücmərkəzinəçevrilib.Türkiyə-
dəkisabitlik,inkişafgözqabağın-
dadır.Bugündünyanınbirçox
ölkələrindəböhranyaşanır,ölkələr
idarəolunmazvəziyyətədüşür,iq-
tisadiçətinliklər,sıxıntılarinsanla-
rınhaqlıetirazınasəbəbolur.Tür-
kiyəisəinamlairəliləyir,nəhəng
layihələrgerçəkləşdirir,bölgədə
sözsahibidir,dünyadaönəmligüc
mərkəzidir.Hərkəsbununlahe-
sablaşmalıdırvəhərkəsbilməlidir
ki,buuğurlarınsəbəbkarımənim
qardaşımRəcəbTayyibƏrdoğan-
dır.AzərbaycandaTayyibbəyəçox
böyükhörmət,məhəbbətvardırvə
bunuAzərbaycanagələnhərbir
insangörür.
İkinciQarabağsavaşından

sonraTürkiyə-Azərbaycanqardaş-
lığı,birliyidahadayüksəkpilləyə
qalxıb.Yəqinsizdəgörürsünüzki,
həryerdəAzərbaycanvəTürkiyə
bayraqlarıbiryerdədalğalanır.Bu,
ürəkdəngələnduyğulardır,bu,
əcdadlarımızdanqalanmirasdır,
onlarınvəsiyyətidirvəbu,zəma-
nəmizintələbidir.Bugünəzizqar-
daşımınböyükheyətlə,hökumət
nümayəndələriiləburadaolması
birdahaonugöstərirki,bizhər
zamanolduğukimi,biryerdə-
yikvəbiryerdəolacağıq.Bundan
sonrabölgədəgedənişlər,əlbətə
ki,TürkiyəvəAzərbaycanınfəal
iştirakıvəizniiləaparılacaq.İstər
siyasitəşəbbüslər,iqtisadiyyat,
enerji,nəqliyyat-bütünbusahə-
lərdəbizimişbirliyimizartıqre-
gionalçərçivədənçıxıb,beynəlxalq
səviyyəyəqalxıbdır.
Əzizqardaşım,buəzizgündə

bizimləbərabərolduğunuzüçün
Sizəbirdahatəşəkkürümübildir-
məkistəyirəm.QardaşTürkiyə
xalqınaxoşbəxtlik,sülharzulamaq
istəyirəm.YaşasınTürkiyə-Azər-
baycanbirliyi,qardaşlığı!

“Bu gün Tür ki yə-Azər bay can bir li yi nin, qar-
daş lı ğı nın növ bə ti tən tə nə si dir. Tür ki yə ki mi 
qüd rət li öl kə bi zim qar da şı mız dır. Bu, bi zim 
üçün bö yük xoş bəxt lik dir. İkin ci Qa ra bağ 
sa va şı, sa vaş dan son ra kı dövr bu bir li yi 
da ha da güc lən dir di. Ke çən il biz Şu şa da 
Şu şa Bə yan na mə si ni im za la dıq, Tür ki yə və 
Azər bay can rəs mən müt tə fiq ol du. Bü tün 
sa hə lər də müt tə fiq ol du və bu, həm xalq la-
rı mı za cid di gö zay dın lı ğı dır, ey ni za man da, 
böl gə yə və dün ya ya cid di me saj dır”. 

İl ham Əli ye v
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Pre zi dent  
Rə cəb tay yib Ər do ğa nın 

bƏ ya na tı
-HörmətlicənabPrezident,

əzizqardaşım.
Hörmətlinazirlər.
Sizləriənsəmimihisslərimlə,

məhəbbətləsalamlayıram.
Əvvəlcə,canAzərbaycanıniki

günəvvəlqeydetdiyiMüstəqil-
liyinBərpasıGününübirdaha
təbrikedirəm.
İşğaldanazadedilənqədim

Azərbaycantorpaqlarındabir
ilərzindəikincihavalimanının
açılışındaiştiraketmək,ikinci
havalimanını,həqiqətən,müasir
dünyanınmüşahidəetdiyişəkil-
dəənmüasirhavalimanlarından

biriolaraqaçmaqbuqədərçətin
dövrdənsonrahərölkəninbacara
biləcəyibirişdeyildir.İndisağı-
ma,solumabaxıram,işğaldöv-
ründəCəbrayılınəhalasalmışlar.
Mənqardaşımdansoruşdum,
dedim,buATƏT,Avropaİtifaqı
buralarıgəlibgörmədimi?Yox,
gəlmirlər.Niyəgəlmirlər?Çünki
özüzqaralarınıgörəcəklər,Qər-
binetdiklərinigörəcəklər.Onlar
buradadəstəklədiklərihəminişğal
dövründəCəbrayılı,Qarabağın
digərbölgələrininəhalagətirdik-
lərinigörəcəklər.Təbiiki,bunları
görməkistəmirlər.Əslində,onlar
nələrtörədildiyinibilirlər.
Ammabunugörəndənsonrabu

barədədanışdıq,buişlərimütləq
ədalətmühakiməsinəverərək,bun-

larıntəzminatınıtələbetməklazım-
dır.Bunlarıntəzminatınıistəyərək
onlarıdalanadirəməklazımdır.
DünyaQərbiçoxyaxşıtanımalıdır,
hamımızbirlikdətanıtmalıyıq.
Dağıdılmış,yerlə-yeksanedil-

mişbubölgələrhazırdaqardaşım
İlhamƏliyevinliderliyiiləbən-
zərinəazrastgəlinənböyükbir
inkişafhəmləsiiləyenidəndirçəlir.
Körpüləri,dəmiryolları,avtomo-
bilyolları,magistrallarıiləyenidən
birAzərbaycaninşaedilir.İndibiz
bunlarıyaşayırıq,görürük.Eşidə-
rəkdeyil,görərəkbuifadələriişlə-
dirik.Bu,təbiiki,başdaqardaşım
İlhamƏliyevolmaqla,bütünko-
mandasıiləəl-ələverərəkatdıqları
addımlarla,gördükləriişlərləbu

qədərqısamüddətdə
Azərbaycan,necəde-
yərlər,buradasıfırdan
başlayaraqyenidən
ayağaqalxır.
BugünZəngilanda

açılışınıetdiyimizBey-
nəlxalqHavaLimanı
Azərbaycanınqəhrə-
manlıqdastanından
sonraindidəQaraba-
ğıninkişafdastanının
yazılmasınınbirgöstə-
ricisidir.Beləmühüm

birlayihədətürkşirkətlərinində
yeralmasıbizimüçündəayrıcabir
iftixarmənbəyidir.
Azərbaycanlıqardaşlarımızın

azadediləntorpaqlaraqayıtma-
ğabaşlamalarıdabizihəddindən
artıqsevindirir.Böyükqayıdış
prosesiçərçivəsindəazərbaycan-
lıqardaşlarımızın“Ağıllıkənd”
konsepsiyasınauyğuninşaedilən
Ağalıkəndindəməskunlaşmala-
rıiləvətənhəsrətlərinin,İnşallah,
başaçatdığınıgörürük.Ağalıkən-
dinigördük,orayabundansonra
artıqkənddeyəbilmərik.Oraartıq
müasirbirşəhərkimiinkişafedir.
Onunyanında“DostAqro-

park”ıgördük.Oradakəndtəsər-
rüfatı,ocümlədənheyvandarlıq
sahəsində,həqiqətən,çoxmühüm

addımatılmışdır.Biriləvvəltə-
məlqoymamərasiminəgələndəçox
fərqlibirəraziidi.Ammaindikənd
təsərrüfatısahəsindəçoxciddiiş
görülərəkbuərazininnecədirçəl-
dildiyinigördük.Buradatəxminən
üçminbaşcinsqaramalınolması,
buimkanındadəyərləndirilərəkbir
tərəfdənonlarınkəsimi,digərtə-
rəfdənbəslənməsi,artırılması-bu
istiqamətdəgörülənişlərləbuad-
dım,həqiqətəndə,Böyükqayıdış
layihəsininhəyatakeçirilməsidir.
Yoldagələrkənhörmətliqarda-

şımbəziməsələləridəmənəizah
etdi.Misalüçün,buradaənönəmli
məsələsudur.Suməsələsinəgəl-
dikdə,qısamüddətdəburadasu
anbarınıninşasıiləbuproblemdə
aradanqaldırılacaq.Beləliklə,bu
tarlalardakəndtəsərrüfatınıninki-
şafısayəsindəçoxciddinəticəəldə
edəcəklərinisöylədilər.Həqiqətən,
bizimdəgördüyümüzvəinandığı-
mızbudur.
Çoxqısamüddətdəburada

kəndtəsərrüfatısahəsindədəciddi
nəticələrinəldəediləbiləcəyini
gördük.Otbağlamalarınındüzü-
lüşübizəonəticənigöstərir.Bizdə
tədbiriotbağlamalarınınüzərin-
dəoturaraqizlədik.Bunagörədə
təbrikedirik.Yəniminalarınyerini
artıqbunlaralıb.
İnfrastrukturprobleminitama-

miləaradanqaldırmağaçalışırlar.
Zənnedirəmki,birildənsonragə-
ləndəCəbrayılyolununçoxfərqli
vəziyyətdəolacağınıgörəcəyik.
Çünkiburadadainfrastrukturmə-
sələləriiləbağlıciddiaddımlaratı-
lır.Buradada“Cengiz”,“Kalyon”
şirkətlərininmüştərəkfəaliyyəti
iləbuaddımlardaatılmışdır.Ötən
səfərimdənbirilsonraburada
asfaltlamaişlərininaparıldığını,
körpülərininşaolunduğunu,bu
güntəməliniqoyduğumuzdəmir
yoluiləbağlıaddımlarınatıldığını
gördük.Dəmiryolununburayagə-
tirilməsiburadakıinkişafhərəka-
tının,həqiqətən,böyükbirlayihə
olaraqnecəsürətləhəyatakeçi-

rilməsininnümayişibaxımından
böyükönəmdaşıyır.
Qarabağıninkişafplanıçərçi-

vəsindəbaşdakəndtəsərrüfatı,
“yaşılenerji”və“ağıllışəhərlər”
olmaqla,bütünlayihələrdəTürki-
yəAzərbaycanınyanındaolmağa
hazırdır.
Artıqhəmrəylikəsasındaat-

dığımızaddımlarvar.Bunları
inkişafetdirərəkdahamühümvə
nəhənglayihələribirlikdəhəyata
keçirməyəhazırıq.Təbiiki,mü-
hümaddımlardandahabiriolan,
Cəbrayıldatəməliniqoyduğumuz
“Azərbaycan-TürkiyəBeynəlxalq
MeşəTəlimMərkəzi”,“AğıllıTing-
çilik”və“DostluqMeşəsi”Komp-
leksidəhəmrəyliyimizinrəmzidir.
Hörmətlimedianümayəndə-

ləri,NaxçıvanıAzərbaycanınqərb
rayonlarıiləbirləşdirəcəkZən-
gəzurdəhliziiləbağlıbəzidairə-
lərdəkiqorxuvənarahatlıqmənə

görəreallıqdanuzaqdır.Yəniartıq
bütünQarabağlabağlıatılanbuad-
dımlardansonrabeləbirqorxuya
ehtiyacyoxdur.Azərbaycanəmin
addımlarlayolunadavamedir.Bu
yolbölgəninsülh,əmin-amanlıqvə
sabitliyinətöhfəverəcəyikimi,Xə-
zərdənkeçməkləŞərq-Qərb,Orta
Dəhlizmarşrutlarıüzərindəyerlə-
şənbütünölkələrüçünticarətvə
sərmayəimkanlarıtəqdimedəcək.
Azərbaycan44günlükVətən

müharibəsindəöztorpaqlarınıiş-
ğaldanazadedib,30ildirverilmə-
yənhaqqınıgerialıb.Ermənistan
iləmüzakirələrdəsəmimiaddım-
laratanvəmüsbəttəklifərirəli
sürənAzərbaycanəsashədəfinin
davamlısülh,firavanlıqvəsabit-
likolduğunuortayaqoyub.Hər
zamansöylədiyimkimi,sülhün
uduzanıolmaz.Yeganəməqsədi-
mizbölgəmizinfiravangələcəyini
inşaetməkdir.

Azərbaycan-ErmənistanvəTür-
kiyə-Ermənistannormallaşdırma
prosesləribir-birinidəstəkləyəcək
şəkildəirəliləməkdədir.Açılanbu
fürsətpəncərəsiniyaxşıdəyərlən-
dirməklazımdır.
Hörmətlimedianümayəndə-

ləri,Cümhuriyyətimizin100-cü
iliniqeydedəcəyimiz2023-cüilin
Azərbaycandada“HeydərƏli-
yevİli”olaraqqəbuledilməsindən
məmnunluqduyuruq.Ümummilli
LiderimizHeydərƏliyevinəziz
xatirəsinibirlikdəyaşatmağada-
vamedəcəyik.
Sözlərimibudüşüncələrləye-

kunlaşdırarkənşəxsənmənəvə
nümayəndəheyətiməgöstərilən
qonaqpərvərliyəgörəxüsusiləmil-
lətimadındanminnətdarlığımıifa-
dəedir,təşəkkürümübildirirəm.
Rəbbimbirliyimizi,bərabərliyi-

miziəbədietsin!YaşasınAzərbay-
can-Türkiyəqardaşlığı!

“Azər bay can əmin ad dım lar la yo lu na 
da vam edir. Bu yol böl gə nin sülh, əmin-
aman lıq və sa bit li yi nə töh fə ve rə cə yi ki-
mi, Xə zər dən keç mək lə Şərq-Qərb, Or ta 
Dəh liz marş rut la rı üzə rin də yer lə şən 
bü tün öl kə lər üçün ti ca rət və sər ma yə 
im kan la rı təq dim edə cək”.

Rə cəb tay yib Ər do ğa n
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yazılmasınınbirgöstə-
ricisidir.Beləmühüm

birlayihədətürkşirkətlərinində
yeralmasıbizimüçündəayrıcabir
iftixarmənbəyidir.
Azərbaycanlıqardaşlarımızın

azadediləntorpaqlaraqayıtma-
ğabaşlamalarıdabizihəddindən
artıqsevindirir.Böyükqayıdış
prosesiçərçivəsindəazərbaycan-
lıqardaşlarımızın“Ağıllıkənd”
konsepsiyasınauyğuninşaedilən
Ağalıkəndindəməskunlaşmala-
rıiləvətənhəsrətlərinin,İnşallah,
başaçatdığınıgörürük.Ağalıkən-
dinigördük,orayabundansonra
artıqkənddeyəbilmərik.Oraartıq
müasirbirşəhərkimiinkişafedir.
Onunyanında“DostAqro-

park”ıgördük.Oradakəndtəsər-
rüfatı,ocümlədənheyvandarlıq
sahəsində,həqiqətən,çoxmühüm

addımatılmışdır.Biriləvvəltə-
məlqoymamərasiminəgələndəçox
fərqlibirəraziidi.Ammaindikənd
təsərrüfatısahəsindəçoxciddiiş
görülərəkbuərazininnecədirçəl-
dildiyinigördük.Buradatəxminən
üçminbaşcinsqaramalınolması,
buimkanındadəyərləndirilərəkbir
tərəfdənonlarınkəsimi,digərtə-
rəfdənbəslənməsi,artırılması-bu
istiqamətdəgörülənişlərləbuad-
dım,həqiqətəndə,Böyükqayıdış
layihəsininhəyatakeçirilməsidir.
Yoldagələrkənhörmətliqarda-

şımbəziməsələləridəmənəizah
etdi.Misalüçün,buradaənönəmli
məsələsudur.Suməsələsinəgəl-
dikdə,qısamüddətdəburadasu
anbarınıninşasıiləbuproblemdə
aradanqaldırılacaq.Beləliklə,bu
tarlalardakəndtəsərrüfatınıninki-
şafısayəsindəçoxciddinəticəəldə
edəcəklərinisöylədilər.Həqiqətən,
bizimdəgördüyümüzvəinandığı-
mızbudur.
Çoxqısamüddətdəburada

kəndtəsərrüfatısahəsindədəciddi
nəticələrinəldəediləbiləcəyini
gördük.Otbağlamalarınındüzü-
lüşübizəonəticənigöstərir.Bizdə
tədbiriotbağlamalarınınüzərin-
dəoturaraqizlədik.Bunagörədə
təbrikedirik.Yəniminalarınyerini
artıqbunlaralıb.
İnfrastrukturprobleminitama-

miləaradanqaldırmağaçalışırlar.
Zənnedirəmki,birildənsonragə-
ləndəCəbrayılyolununçoxfərqli
vəziyyətdəolacağınıgörəcəyik.
Çünkiburadadainfrastrukturmə-
sələləriiləbağlıciddiaddımlaratı-
lır.Buradada“Cengiz”,“Kalyon”
şirkətlərininmüştərəkfəaliyyəti
iləbuaddımlardaatılmışdır.Ötən
səfərimdənbirilsonraburada
asfaltlamaişlərininaparıldığını,
körpülərininşaolunduğunu,bu
güntəməliniqoyduğumuzdəmir
yoluiləbağlıaddımlarınatıldığını
gördük.Dəmiryolununburayagə-
tirilməsiburadakıinkişafhərəka-
tının,həqiqətən,böyükbirlayihə
olaraqnecəsürətləhəyatakeçi-

rilməsininnümayişibaxımından
böyükönəmdaşıyır.
Qarabağıninkişafplanıçərçi-

vəsindəbaşdakəndtəsərrüfatı,
“yaşılenerji”və“ağıllışəhərlər”
olmaqla,bütünlayihələrdəTürki-
yəAzərbaycanınyanındaolmağa
hazırdır.
Artıqhəmrəylikəsasındaat-

dığımızaddımlarvar.Bunları
inkişafetdirərəkdahamühümvə
nəhənglayihələribirlikdəhəyata
keçirməyəhazırıq.Təbiiki,mü-
hümaddımlardandahabiriolan,
Cəbrayıldatəməliniqoyduğumuz
“Azərbaycan-TürkiyəBeynəlxalq
MeşəTəlimMərkəzi”,“AğıllıTing-
çilik”və“DostluqMeşəsi”Komp-
leksidəhəmrəyliyimizinrəmzidir.
Hörmətlimedianümayəndə-

ləri,NaxçıvanıAzərbaycanınqərb
rayonlarıiləbirləşdirəcəkZən-
gəzurdəhliziiləbağlıbəzidairə-
lərdəkiqorxuvənarahatlıqmənə

görəreallıqdanuzaqdır.Yəniartıq
bütünQarabağlabağlıatılanbuad-
dımlardansonrabeləbirqorxuya
ehtiyacyoxdur.Azərbaycanəmin
addımlarlayolunadavamedir.Bu
yolbölgəninsülh,əmin-amanlıqvə
sabitliyinətöhfəverəcəyikimi,Xə-
zərdənkeçməkləŞərq-Qərb,Orta
Dəhlizmarşrutlarıüzərindəyerlə-
şənbütünölkələrüçünticarətvə
sərmayəimkanlarıtəqdimedəcək.
Azərbaycan44günlükVətən

müharibəsindəöztorpaqlarınıiş-
ğaldanazadedib,30ildirverilmə-
yənhaqqınıgerialıb.Ermənistan
iləmüzakirələrdəsəmimiaddım-
laratanvəmüsbəttəklifərirəli
sürənAzərbaycanəsashədəfinin
davamlısülh,firavanlıqvəsabit-
likolduğunuortayaqoyub.Hər
zamansöylədiyimkimi,sülhün
uduzanıolmaz.Yeganəməqsədi-
mizbölgəmizinfiravangələcəyini
inşaetməkdir.

Azərbaycan-ErmənistanvəTür-
kiyə-Ermənistannormallaşdırma
prosesləribir-birinidəstəkləyəcək
şəkildəirəliləməkdədir.Açılanbu
fürsətpəncərəsiniyaxşıdəyərlən-
dirməklazımdır.
Hörmətlimedianümayəndə-

ləri,Cümhuriyyətimizin100-cü
iliniqeydedəcəyimiz2023-cüilin
Azərbaycandada“HeydərƏli-
yevİli”olaraqqəbuledilməsindən
məmnunluqduyuruq.Ümummilli
LiderimizHeydərƏliyevinəziz
xatirəsinibirlikdəyaşatmağada-
vamedəcəyik.
Sözlərimibudüşüncələrləye-

kunlaşdırarkənşəxsənmənəvə
nümayəndəheyətiməgöstərilən
qonaqpərvərliyəgörəxüsusiləmil-
lətimadındanminnətdarlığımıifa-
dəedir,təşəkkürümübildirirəm.
Rəbbimbirliyimizi,bərabərliyi-

miziəbədietsin!YaşasınAzərbay-
can-Türkiyəqardaşlığı!

“Azər bay can əmin ad dım lar la yo lu na 
da vam edir. Bu yol böl gə nin sülh, əmin-
aman lıq və sa bit li yi nə töh fə ve rə cə yi ki-
mi, Xə zər dən keç mək lə Şərq-Qərb, Or ta 
Dəh liz marş rut la rı üzə rin də yer lə şən 
bü tün öl kə lər üçün ti ca rət və sər ma yə 
im kan la rı təq dim edə cək”.

Rə cəb tay yib Ər do ğa n
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AKTUAL SƏFƏR

Oktyabrın27-dəÖzbəkistanınSə-
mərqəndşəhərindəMDBPA-nınŞura
iclasıkeçirildi.Tədbirdəötəndövrər-
zindəAssambleyaçərçivəsindəgörül-
müşişlər,həyatakeçirilmiştədbirlər,
həmçinintəşkilatıngələcəkfəaliyyət
planıvədigərtəşkilatiməsələlərmü-
zakirəolundu.İclasdaMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaiştiraketdivə
müzakirəolunanmövzularhaqqında
özfikirlərinibildirdi.
Oktyabrın28-dəspikerSahibəQa-

farovaqurumun54-cüplenariclasın-
daçıxışetdi.Azərbaycanparlamenti
adındantədbiriştirakçılarınısalamla-
yansədrbuilinmartayındaAlmatıda
ParlamentlərarasıAssambleyanınya-
radılmasının30illiyininqeydedildiyi-

nixatırlatdı.Bildirildiki,təşkilataüzv
olanölkələrinparlamentləriarasında
münasibətlərtərəfdaşlıq,qarşılıqlı
hörmət,etimadvəxoşməramlılıqru-
hunasöykənir.
MilliMəclisinsədriçıxışındaha-

zırdaregiondamövcudolanvəziyyət
barədəməlumatverdi,Azərbaycanın
erməniişğalındanazadedilmişəra-
zilərindəgenişmiqyaslıquruculuqvə
yenidənqurmaişləriaparıldığınısöy-
lədi.Qeydedildiki,AzərbaycanPre-
zidentinindədediyikimi,Qarabağın
vəŞərqiZəngəzurunbərpası,keçmiş
məcburiköçkünlərinözdoğmayurd-
larınaqayıtmasıbizimmilliideya-
mızdır.Azərbaycanbütüngücünübu
ideyanıntezlikləhəyatakeçirilməsinə

səfərbəredib.
SahibəQafarovaişğaldanazad

edilmişərazilərdəikincihavalima-
nının-ZəngilanBeynəlxalqHava
Limanınınistifadəyəverildiyini,bu
ilinmayayındaZəngilanınAğalıkən-
dinəilkməcburiköçkünlərinqayta-
rıldığını,sentyabrayındakəndinorta
məktəbində29ildənsonrailkzəngin
çalındığınıxatırlatdı.
ÇıxışındaMilliMəclisinsədriqeyd

etdiki,Ermənistantərəfindənbasdırı-
lanminalarhələdəbərpaişlərindəən
böyükproblemlərdənbiridir.O,İkinci
Qarabağmüharibəsibaşaçatdıqdan
sonraikiilərzindəminapartlayışları
nəticəsində260-dançoxAzərbaycan
vətəndaşınınhəlakolduğunuvəağır

yaralandığınıdiqqətəçatdırdı.Sahibə
Qafarovabuilinsentyabrayının13-də
Ermənistanınnövbətihərbitəxriba-
tının-sərhədzonasındaAzərbaycan
qüvvələrinintəchizatyollarınımina-
lamaqcəhdinəticəsindəbaşverən
toqquşmanınçoxsaylıinsantələfatına
səbəbolduğunubildirdi.
Spikerdediki,30ildirişğalın

qurbanıolmasınabaxmayaraq,məhz
Azərbaycanbeynəlxalqhüququn
hamılıqlatanınmış5prinsipiəsasın-
daErmənistanasülhtəklifedib.Son
zamanlarikiölkəninrəhbərləri,xarici
işlərnazirləri,həmçininsərhədlərin
delimitasiyasıüzrəkomissiyanınbaş
tutmuşgörüşlərivəyaxıngələcəkdə
keçirilməsiplanlaşdırılangörüşlər
sülhprosesiiləbağlımüəyyənnikbin-
likyaradır.Sədrümidvarolduğunu
bildirdiki,Ermənistansülhsazişinin
imzalanmasıüçünsiyasiiradənüma-
yişetdirəcək,buprosesigecikdirmə-
yəcəkvərealaddımlaratacaq.
İclasıngedişindəErmənistanpar-

lamentininspikeriAlenSimonyan
Azərbaycanınünvanınahəqiqətdən
uzaqiddialarsəsləndirdi.Bundan
sonraMilliMəclisinsədriSahibəQa-
farovaikincidəfəsözalaraqErmənis-
tanparlamentininspikerinəsərtcavab
verdi.O,SimonyanınAzərbaycanın
Ermənistanərazisiniişğaletməsiba-
rədəfikirlərinintamamiləəsassızvə
yalanolduğunudiqqətəçatdırdı.Bu
iddianınAzərbaycanın20faiztor-
paqlarını30ilişğalaltındasaxlayan
birölkəninnümayəndəsitərəfindən
söylənməsinintəəccüblüolduğunu
diləgətirdi.
Azərbaycanparlamentininrəh-

bəriQazaxrayonunun7kəndininvə
NaxçıvanMR-inKərkikəndininhələ
dəErmənistanınişğalıaltındaoldu-
ğunusöylədi:“Azərbaycanınheçvaxt
Ermənistanəraziləriniişğaletmək
niyyətiolmayıb.Nəbirşəhər,nədə
birkəndişğalolunmayıb.Sentyabrın
13-dəErmənistanAzərbaycanaqarşı
növbətihərbitəxribattörədib.Ölkə-
mizinərazibütövlüyünə,hərbçilərin
vəmülkişəxslərinhəyatınatəhdid
törədənbutəxribatınqarşısınıalmaq

üçünAzərbaycanOrdusucavabtəd-
birlərigörüb”.
SahibəQafarovabildirdiki,

AzərbaycanErmənistantərəfindən
minalanmışərazilərinxəritələriniçox
çətinlikləəldəedibvəbuxəritələrin
dəqiqliyicəmi25faizəbərabərdir.

İşğaldanazadolunmuşərazilərimizdə
1400-dənçoxminatapılıbki,bunlar
da2021-ciildəErmənistandaistehsal
edilib.Müharibəbitəndənsonraərazi-
lərimizinermənilərtərəfindənmina-
lanmasıhərbicinayətdir,beynəlxalq
humanitarhüququnpozulmasıdırvə
regiondahərbiəməliyyatlarındayan-
dırılmasıiləbağlıüçtərəfibəyanatın
pozulmasıdır.
MilliMəclisinsədrihərbicinayət-

lərləbağlıermənispikeriniddialarına

dacavabverdi:“Məntamməsuliyyə-
timlədeyəbilərəmki,AzərbaycanSi-
lahlıQüvvələriheçvaxthərbicinayət
törətməyib.Buiddiaonilliklərərzində
təcavüzkarsiyasətaparan,hərbçilərə
vəmülkişəxslərəqarşıçoxsaylıhərbi
cinayətlərtörədən,birmilyonayaxın

insanınelementarhüquq-
larınıpozanbirölkənin
ikiüzlülüyününnümunə-
sidir.Ermənistandanfərqli
olaraq,Azərbaycanöz
beynəlxalqöhdəliklərinə
ciddiyanaşır.Hərbiəmə-
liyyatlarzamanıtörədilən
cinayətlərləbağlıiddialar
müvafiqdövlətqurum-
larıtərəfindənaraşdırılır.
AzərbaycanRespublikası
BaşProkurorluğunun17
sentyabrvə2oktyabr2022-

ciiltarixliməlumatlarındabildirilirki,
internetdəanonimşəkildəyayılmışvə
sosialşəbəkələrdəAzərbaycanOrdu-
sununqanunsuzəməllərikimitəqdim
olunanvideogörüntülərləbağlıhazır-
daətrafıaraşdırmaaparılır.
İndibirsualverməkistəyirəm:

ErmənistanınBaşProkurorluğuinter-
netdəyayılmışdigərvideolarlabağlı
hansısatədbirlərgörürmü?Cənab
Simonyannədənsəonlarınadını
çəkmədi.Bukadrlarisəhəlakolan

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi Parlament Assambleyasının (MDB PA) Şura və 54-cü plenar iclasında iştirak 
etmək üçün oktyabrın 26-29-da Özbəkistan Respublikasında işgüzar səfərdə oldu.

Milli Məclisin sədri 
MDb Pa-nın Şura və 54-cü 
plenar iclasında iştirak etdi 

Mil li Məc li sin səd ri er mə ni mə də ni ir si nin da ğı-
dıl ma sı ilə bağ lı id diaya ca vab ve rə rək  bil dir di 
ki, 30 il ər zin də Er mə nis tan iş ğal et di yi əra zi lər-
də Azər bay can xal qı na məx sus bü tün mə də ni 
ir si məhv edib, bir çox ta ri xi, mə də niy yət və 
di ni abi də lər yer lə-yek san edi lib. Məs cid lə ri miz 
təh qir olu nub, da ğı dı lıb, inək, do nuz sax la nı lan 
yer lə rə çev ri lib. Azər bay ca nın çox say lı ça ğı rış-
la rı na bax ma ya raq, bu əra zi lər də ki mə də ni ir sin 
və ziy yə ti ni qiy mət lən dir mək üçün UNES CO bu 
əra zi lə rə sə fər et mə yib. 
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lamentininspikeriAlenSimonyan
Azərbaycanınünvanınahəqiqətdən
uzaqiddialarsəsləndirdi.Bundan
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Ermənistanərazisiniişğaletməsiba-
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iddianınAzərbaycanın20faiztor-
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söylənməsinintəəccüblüolduğunu
diləgətirdi.
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bəriQazaxrayonunun7kəndininvə
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dəErmənistanınişğalıaltındaoldu-
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Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi Parlament Assambleyasının (MDB PA) Şura və 54-cü plenar iclasında iştirak 
etmək üçün oktyabrın 26-29-da Özbəkistan Respublikasında işgüzar səfərdə oldu.

Milli Məclisin sədri  
MDb Pa-nın Şura və 54-cü 
plenar iclasında iştirak etdi 

Mil li Məc li sin səd ri er mə ni mə də ni ir si nin da ğı-
dıl ma sı ilə bağ lı id diaya ca vab ve rə rək  bil dir di 
ki, 30 il ər zin də Er mə nis tan iş ğal et di yi əra zi lər-
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ir si məhv edib, bir çox ta ri xi, mə də niy yət və 
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təh qir olu nub, da ğı dı lıb, inək, do nuz sax la nı lan 
yer lə rə çev ri lib. Azər bay ca nın çox say lı ça ğı rış-
la rı na bax ma ya raq, bu əra zi lər də ki mə də ni ir sin 
və ziy yə ti ni qiy mət lən dir mək üçün UNES CO bu 
əra zi lə rə sə fər et mə yib. 
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Azərbaycanəsgərlərinincəsədlərinin
təhqirolunmasından,dahadoğrusu,
ələsalınmasındanxəbərverir.
Mənburadaermənihərbçilərin

etdikləribarədədanışmayacağam,
çünkibubarədəemosiyasızdanış-
maqmümkündeyil.Bu,normal,
mədəniinsanınşüurunasığmır.Odur
ki,sualımıtəkraretməkistəyirəm:
ErmənistanınBaşProkurorluğubu
videogörüntüləriaraşdırırmı?İkiQa-
rabağmüharibəsizamanıAzərbaycan
əsgərlərinəvəmülkiəhaliyəqarşıtö-
rədilmişçoxsaylıhərbicinayətlərinvə
digərqanunsuzəməllərin,habelə44

günlükmüharibədövründədincəha-
lininsıxyaşadığıGəncə,Bərdə,Tərtər
vədigərşəhərlərəamansızraket
hücumlarınıngünahkarlarınınməsu-
liyyətəcəlbedilməsiüçünErmənistan
tərəfindənhansıaddımlaratılıb?”
MilliMəclisinsədriqeydetdiki,

BirinciQarabağmüharibəsindən
sonra3900-əyaxınazərbaycanlıitkin
düşmüşhesabolunur.Onlaranə
olub?Bu,seçicilərimizinbizəənçox
ünvanladığısuallardanbiridir.Hazır-
daişğaldanazadedilmişərazilərdə
kütləviməzarlıqlaraşkarlanır...
SahibəQafarovahərbiəsirlərmə-

sələsiiləbağlıErmənistanparlamen-
tininspikerininəsassıziddialarına
damünasibətbildirdi.MDBPA-nın
Almatıdakeçirilənsonuncuiclasında
AlenSimonyanınhərbiəsirlərləbağlı
bəyanatlarınacavabverdiyinixatırla-
danMilliMəclisinsədribirdahaqeyd
etdiki,üçtərəfibəyanatınimzalan-
masındansonraAzərbaycanərazisinə
daxilolaraqhərbçilərimizə,mülki
əhalimizəqarşıterroraktlarıtörədən-
lərhərbiəsirkimitanınmır.Onlarağır
cinayətlərtörətmişcinayətkarlardır.
SahibəQafarovavurğuladıki,

AzərbaycanPrezidenticənabİlham
Əliyevinqeydetdiyikimi,Qarabağda
yaşayanermənilərAzərbaycanvətən-
daşlarıdır,onlarınhüquqlarıvətəhlü-
kəsizliyiAzərbaycanKonstitusiyasına
uyğunolaraqtəminediləcək.
MilliMəclisinsədriermənimədəni

irsinindağıdılmasıiləbağlıiddiayada
cavabverərəkbildirdiki,30ilərzin-
dəErmənistanişğaletdiyiərazilərdə
Azərbaycanxalqınaməxsusbütün
mədəniirsiməhvedib,birçoxtarixi,
mədəniyyətvədiniabidələryerlə-
yeksanedilib.Məscidlərimiztəhqir
olunub,dağıdılıb,inək,donuzsaxla-
nılanyerlərəçevrilib.Azərbaycanın
çoxsaylıçağırışlarınabaxmayaraq,bu
ərazilərdəkimədəniirsinvəziyyətini

qiymətləndirməküçünUNESCObu
ərazilərəsəfəretməyib.
SahibəQafarovaermənispikerin

özçıxışındasəsləndirdiyi“DağlıqQa-
rabağ”ifadəsinəetirazınıbildirərək,
AzərbaycandaDağlıqQarabağadlı
ərazivahidininolmadığınıdedi,bu
ərazilərinQarabağregionuolduğunu
qeydetdi.
İşgüzarsəfərçərçivəsindəMilli

MəclisinsədriSahibəQafarovaRusiya
FederasiyasıFederalMəclisiFedera-
siyaŞurasınınsədriValentinaMatvi-
yenkoiləgörüşdü.
MDBPA-nıikitərəfivəçoxtərəfi

əlaqələrindərinləşməsindəəhəmiy-
yətliplatformaadlandıransədrqeyd
etdiki,buistiqamətdəəməkdaşlıq
ölkələrimizarasındamünasibətlərin
genişlənməsinətöhfəverir.
İkiölkəarasındaparlamentlər-

arasımünasibətlərətoxunanspiker
MilliMəclisdəvəFederalMəclisdə
fəaliyyətgöstərəndostluqqruplarının,
həmçininikitərəfiparlamentlərarası
komissiyanınişinitəqdirəlayiqqiy-
mətləndirdi.
SahibəQafarovaregiondamöv-

cudolanvəziyyətdənsözaçaraq
bildirdiki,hazırdaCənubiQafqaz-
datamamiləyenişəraityaranıbvə
Azərbaycanişğaldanazadolunmuş

ərazilərindəsürətlibərpa-quruculuq
işləriaparır.Artıqkeçmişməcburi
köçkünlərözyurdlarınageriqayıt-
mağabaşlayıblar.
MilliMəclisinsədriErmənistanın

işğalaltındasaxladığışəhərvəkəndlə-
rimizitamamilədağıtdığınıbildirə-
rək,ərazilərinErmənistantərəfindən
minalanmasınınbölgədəaparılanye-
nidənqurmavəbərpaişlərinəböyük
problemləryaratdığınıvurğuladı.O,
diqqətəçatdırdıki,Azərbaycanüçtə-
rəfibəyanatınbütünbəndləriniyerinə
yetirib.Ermənistandabubəyanatilə
üzərinəgötürdüyüöhdəlikləriyerinə
yetirməlidir.
SədrgörüşdəZəngəzurdəhlizinin

vəyenikommunikasiyaxətlərinin
yaradılmasınınvacibliyinibildirdi.
Söylədiki,sülhmüqaviləsininimza-
lanmasıregiondadaimisabitlikvə
təhlükəsizliyinyaranmasınagətirib
çıxarabilər.Bumüqaviləninimzalan-
masıilknövbədəErmənistanınözünə
lazımdır.
SöhbətzamanıSahibəQafarova

RusiyaFederasiyasıFederalMəclisi
DövlətDumasınınsədriVyaçeslav
Volodinincariilinsentyabrayında
ölkəmizəsəfərininvəsəfərçərçivəsin-
dəkeçiriləngörüşlərinəhəmiyyətini
vurğuladı.

ValentinaMatviyenkoMDBPA-
nınŞuravəplenariclaslarındaşəxsən
iştirakınagörəMilliMəclisinsədrinə
minnətdarlığınıifadəetdi.O,Azər-
baycanınAssambleyanınişindəfəal
iştirakından,deputatlarımızındaimi
komissiyalardaməhsuldarfəaliyyətin-
dənsöhbətaçdı.
FederasiyaŞurasınınsədriAzər-

baycanRespublikasıiləRusiyaFede-
rasiyasıarasındamütəfiqlikqarşılıqlı
fəaliyyətihaqqındaBəyannamənin
əhəmiyyətinidiqqətəçatdırdı.Ölkə-
lərimizarasındaiqtisadi-ticariəlaqə-
lərin,regionlararasındamünasibət-
lərininkişafınınönəminivurğuladı.
O,AzərbaycanxalqınınÜmummilli
LideriHeydərƏliyevingələnilqeyd
olunacaq100illikyubileyiiləbağlı
fikirlərinibölüşərəkdediki,Heydər
ƏliyevinəzizxatirəsiRusiyadadadə-
rinhörmətvəehtiramlayadedilir.
ValentinaMatviyenkosöhbətza-

manıqanunvericilikorqanlarımızara-
sındakıəməkdaşlıqməsələləribarədə
fikirlərinibölüşdü.

* * *
MilliMəclisinsədriSahibəQafaro-

vanınbaşçılıqetdiyiparlamentnüma-
yəndəheyətininüzvləriMDBPA-nın
54-cüplenariclasıçərçivəsindəkeçiri-
lənmüzakirələrdəçıxışetdilər.
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manıqanunvericilikorqanlarımızara-
sındakıəməkdaşlıqməsələləribarədə
fikirlərinibölüşdü.

* * *
MilliMəclisinsədriSahibəQafaro-

vanınbaşçılıqetdiyiparlamentnüma-
yəndəheyətininüzvləriMDBPA-nın
54-cüplenariclasıçərçivəsindəkeçiri-
lənmüzakirələrdəçıxışetdilər.
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Oktyabrın5-dəbuölkənin
paytaxtıCakartaşəhərindəkeçiri-
lənSammitdəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanınçıxışıoldu.
Spikertədbirədəvətəgörəİndone-
ziyaRespublikasıNümayəndələr
PalatasınınsədriPuanMaharaniyə
təşəkkürünübildirdivətoplantının
çoxəhəmiyyətli,aktualmövzulara
həsrolunduğunudiqqətəçatdırdı.
Sədryoxsulluq,humanitarböhran
vəmünaqişələr,sosialbərabərsiz-
liklər,iqlimdəyişikliyivədigər
bukimimüasirçağırışlarıtəklikdə
həlletməyinmümkünolmadığını,

kollektivsəylərinvəbirgəfəaliy-
yətinsondərəcəvacibolduğunu
vurğuladı.SahibəQafarovaqeyd
etdiki,parlamentəməkdaşlıqplat-
formalarıdahayaxşıdünyanami-
nəbirgəişləməköhdəliyimizinvə
əzmimizinsübutudur.Bumənada,
G20ölkələriParlamentSədrlərinin
Sammitiparlament-hökumətəmək-
daşlığınınmüxtəlifaspektləriüzrə
hərtərəfimüzakirələrinaparılması
üçünçoxmühümbirtədbirdir.
Spikerçıxışındaparlamentlər-

arasıəməkdaşlığınyeniyaradılmış
dahabirçərçivəsi-Qoşulmama

HərəkatınınParlamentŞəbəkəsi
haqqındagenişməlumatverdi.O,
bildirdiki,ParlamentŞəbəkəsinin
yaradılmasıAzərbaycanRespubli-
kasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
QoşulmamaHərəkatınınSədri
kimiirəlisürdüyütəşəbbüsünnə-
ticəsidir.Bu,Azərbaycanıngüclü
dəstəyininvəparlamentlərarası
əməkdaşlığasadiqliyiningöstərici-
sidir.AzərbaycanQoşulmamaHə-
rəkatınaüzvölkələrinparlamen-
tariləriarasındaqarşılıqlıəlaqəvə
əməkdaşlığıgenişləndirməyivə
dərinləşdirməyitəklifedib.

SahibəQafarovaqurumun
Azərbaycanınevsahibliyiiləkeçi-
rilənBakıKonfransınınParlament
Şəbəkəsinininkişafındamühüm
mərhələtəşkiletdiyinidedi.Spiker
QoşulmamaHərəkatınınParlament
Şəbəkəsininhazırkısədrikimitəş-
kilatınçoxtərəfiliyi,dialoquvəpar-
lamentlərarasıəməkdaşlığıtəşviq
etməküçünmühümplatformaya
çevriləcəyinəinamınıifadəetdi.
SahibəQafarovaçıxışında

ParlamentŞəbəkəsinindigərpar-
lamenttəşkilatlarıiləfəaləmək-
daşlığından,qurumuninstitu-
sionalinkişafistiqamətindəatdığı
addımlardan,builiniyulayında
GənclərŞəbəkəsininbazasında
QoşulmamaHərəkatınınGənclər
Təşkilatınıntəsisolunmasındanvə
Nyu-YorkdaQoşulmamaHərəka-
tınınDəstəkOfisininyaradılması
təşəbbüsündənsöhbətaçdı.Digər
tərəfdən,AzərbaycanRespubli-
kasıPrezidentinintəşəbbüsüilə
2020-ciilindekabrayındaCOVID-
19pandemiyasıiləmübarizəyə
dairBMTBaşAssambleyasının
XüsusiSessiyasınınkeçirilməsi,

infeksiyaəleyhinəpeyvəndlə-
rəbərabər,əlverişli,vaxtındavə
universalçıxışıntəminedilməsinə
dairqətnamələrinqəbuledilmə-
si,İlhamƏliyevinpandemiyadan
sonrakıdövrüçünqlobaltədbirlər
üzrətövsiyələrinhazırlanmasına
dairQlobalBərpaüzrəBMT-nin
YüksəkSəviyyəliPanelininyara-
dılmasıtəşəbbüsüiləçıxışetməsi
ölkəmizinbeynəlxalqəməkdaşlığa,
qlobalproblemlərinhəllinəbirgə
yanaşmanınvacibliyinəverdiyi
önəminsübutudur.
SahibəQafarovavurğuladıki,

əgərbizbeynəlxalqəhəmiyyət
kəsbedənproblemlərinhəllinə
yönəlmişkollektivsəylərinuğurla
nəticələnməsinənailolmaqistə-
yiriksə,beynəlxalqinstitutların
səmərəliliyinigücləndirməli,qəbul
edilmişsənədlərihəyatakeçirməli,
ikilistandartlaravəselektivyanaş-
malarasonqoymalıyıq.Ammabir
çoxhallardaölkələrbusərtreallıq-
danəziyyətçəkirlər.Azərbaycan
daöztəcrübəsiiləbununşahi-
didir.Azərbaycanınbeynəlxalq
səviyyədətanınmışərazilərinin

20faizi30iləyaxınErmənistanın
işğalıaltındaolub.İşğalçıölkəbu
ərazilərdəetniktəmizləməhəyata
keçirib,nəticədəbirmilyondançox
azərbaycanlıqaçqınvəməcburi
köçkünəçevrilib.Münaqişəiləəla-
qədarhəmmülki,həmdəhərbçi
olmaqla4minəyaxınAzərbaycan
vətəndaşıhələdəitkindir.İşğal
dövründəErmənistanbütünşəhər
vəkəndlərimiziqəsdəndağıdıb,
Azərbaycanınbütüntarixi,mədə-
nivədiniabidələrinivandalizmə
məruzqoyub.
1993-cüildəBMTTəhlükəsiz-

likŞurasınınqəbuletdiyidörd
qətnamədə,digərnüfuzlubeynəl-
xalqtəşkilatlarınçoxsaylıqətnamə
vəqərarlarındaErmənistansilahlı
qüvvələrininAzərbaycanınişğal
olunmuşərazilərindəndərhal,tam
vəqeyd-şərtsizçıxarılmasıtələb
olunsada,Ermənistanonlaramə-
həlqoymamışdır.Təhlükəsizlik
Şurasınınbəziqətnamələribirneçə
günərzindəyerinəyetirildiyihal-
da,Ermənistanınişğalçılıqsiyasəti
iləbağlısənədlər27ilərzindəicra
olunmamışqalmışdır.Təəssüfki,

Mil   li Məc   li   sin səd   ri Sa   hi   bə Qa   fa   ro   va “bö   yük iyir   mi   lik” (G20) öl   kə   lə   ri   nin Par   la   ment 
Sədr   lə   ri   nin 8-ci Sam   mi   tin   də iş   ti   rak et   mək üçün okt   yab   rın 4-də İn   do   ne   zi   ya   ya sə   fər et   di.

Milli Məclisin sədri “böyük iyirmilik” ölkələri 
Parlament Sədrlərinin 8-ci Sammitində 
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beynəlxalqtəşkilatlartərəfindəniş-
ğalçıdövlətəqarşıheçbirsanksiya
tətbiqedilməmişdir.
AzərbaycanBMTTəhlükəsizlik

Şurasınınqətnamələrini,beynəl-
xalqhüququnnormavəprinsip-
ləriniözgücühesabınayerinə
yetirərək,ərazibütövlüyünüvə
tarixiədalətibərpaetmişdir.2020-
ciilinsentyabrayındaErmənista-
nınhərbitəxribatlarınəticəsində
başlayan44günlükmüharibədən
sonraErmənistannoyabrayında
kapitulyasiyaaktınıimzalamaq
məcburiyyətindəqalmışdır.
SpikerSahibəQafarovadiqqətə

çatdırdıki,postmünaqişədövrün-
dəAzərbaycanregiondauzun-
müddətlisülhvəsabitliyintəmin
edilməsiistiqamətindəsəylərini
davametdirir.AzərbaycanErmə-
nistanamünasibətlərinnormallaş-
dırılmasıvəbeynəlxalqhüququn
5prinsipiəsasındasülhsazişinin
imzalanmasınıtəklifedib.Lakin
Ermənistanregiondasülhvəsabit-
liyəgətiribçıxaracaqAzərbaycanın
ərazibütövlüyününtanınması,sər-

hədlərindelimitasiyasıvədemar-
kasiyasıiləbağlıaparılandanışıq-
lardadestruktivmövqenümayiş
etdirir,regiondakommunikasiya
vənəqliyyatyollarınınaçılması
prosesinəmaneələryaradır.
Ermənistanınsonuncudəfə-bu

ilsentyabrın13-dətörətdiyihərbi
təxribatlardanormallaşmaprose-
sinəəngəltörədir.Bucürdavra-
nışlarpislənilməlidir.İndiənvacib
məsələmünasibətlərdətəkrar
pozuculuqhərəkətlərindənçəkin-
məkdir.Çünkibu,regiondauzun-
müddətlisülhvəsabitliyintəmin
olunmasınınyeganəyoludur.

G20 öl  kə  lə  ri Par  la  ment 
Sədr  lə  ri  nin 8-ci  Sam  mi  ti  nin 
açı  lış mə  ra  si  min  də 
Oktyabrın6-da“Böyükiyirmi-

lik”ölkələrininParlamentSədrlə-
rinin8-ciSammitininaçılışməra-
simikeçirildi.Mərasimdə“Ərzaq
vəenerjitəhlükəsizliyi,iqtisadi
çağırışlar”mövzusundaçıxış
edənMilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovabelətədbirlərinqlobal

həmrəyliyin,əməkdaşlığınvəçox-
tərəfiliyininkişafınaböyüktöhfə
verdiyinisöylədi,hamınınarahat
edənməsələlərinmüzakirəsində
parlamentarilərinfəaliştirakının
vacibolduğunubildirdi.
Müasirdövrdəbəşəriyyətin

mürəkkəbvəbir-biriiləəlaqəli
olanproblemlərləüzləşdiyinide-
yənsədrCOVID-19pandemiyası-
nınmənfitəsirləri,iqtisadisahə-
dəkiçətinliklər,əksərölkələrüçün
prioritetməsələyəçevrilənərzaq
vəenerjitəhlükəsizliyibarədə
danışdı.Spikerbildirdiki,davam-
lıbərpayanailolmaqüçündaha
sistemli,sabitvəuzunmüddətliya-
naşmalartətbiqedilməlidir.Yalnız
beynəlxalqsəviyyədəəməkdaşlıq
DayanıqlıİnkişafMəqsədlərinin
həyatakeçirilməsinəmüsbəttəsir
göstərəbilər.
SahibəQafarovamillihöku-

mətlərləyanaşı,parlamentlərində
buprosesdəiştirakınadiqqəticəlb
etdi,qanunvericilik,büdcətərtiba-
tıvənəzarətsahələrində,xüsusilə
dəqabaqcıltəcrübəninmübadiləsi

baxımındanparlamentəməkdaşlı-
ğınıntəkmilləşdirilməsiüçünyaxşı
imkanlarınmövcudolduğunu
vurğuladı.Sədrçıxışındabildirdi
ki,dünyanınheçbirölkəsiərzaq
təhlükəsizliyiiləbağlıçağırışdan
sığortalanmayıb.Bumənadakənd
təsərrüfatınıninkişafı,özünüzəru-
riərzaqməhsullarıilətəminetmək
səviyyəsininyüksəldilməsidövrün
tələbidir.Bugünküiqtisadiçağırış-
larfonundaməşğulluqbaxımın-
dandaəhəmiyyətliolankəndtə-
sərrüfatınasərmayəqoymaq,özəl
sektorudəstəkləməkvacibdir.
Azərbaycandabusahədəgö-

rülənişlərbarədəməlumatverən
SahibəQafarovavurğuladıki,
ölkəmizdədövlətinvestisiyaları,
subsidiyalar,fermerlərinvergidən
azadedilməsivəgüzəştlikreditlər
kimitədbirlərərzaqməhsullarının
istehsalınınartırılmasıiləbağlınə-
zərəçarpacaqnəticələrəldəetməyə
imkanverib.
SpikerAzərbaycanparlamen-

tinindəqidatəhlükəsizliyinintə-
miniistiqamətindəlazımihüquqi
addımlaratdığını,cariilinmay
ayındabusahəninhüquqitənzim-

lənməsiiləbağlıyeniqanunqəbul
etdiyinibildirdi.
ÇıxışındaMilliMəclisinsədri

enerjitəhlükəsizliyiiləbağlıfikir-
lərinidəbölüşdüvəbusahənin
beynəlxalqgündəminəsasçağı-
rışlarındanbiriolduğunubildirdi.
Vurğulandıki,neftvəqazisteh-
salçısıolanAzərbaycanözenerji
təhlükəsizliyinitamtəminedib
vətərəfdaşlarınınenerjitəhlü-
kəsizliyinintəminedilməsində
dəmühümroloynayır.Onildən
artıqdırki,Azərbaycanbeynəlxalq
bazarlarınetibarlıneftvəqaztəda-
rükçüsüdür.Ölkəmizintəşəbbüsü
iləhəyatakeçirilənenerjilayihələri
Avropanınenerjixəritəsinitama-
milədəyişib.Alternativvəbərpa
olunanenerjinininkişafı,yaşıl
texnologiyalardanistifadə,ətraf
mühitinmühafizəsienerjitəhlü-
kəsizliyisahəsindəyeniiqtisadi
perspektivləryaradacaq.
MilliMəclisinsədritədbirişti-

rakçılarınındiqqətinəçatdırdıki,
Azərbaycanın2030-cuiləqədər
yenisosial-iqtisadiinkişafstrate-
giyasınınbeşprioritetsahəsindən
biritəmizətrafmühitvəyaşılinki-

şafdır.Bugünölkəmizdəgünəşvə
küləkelektrikstansiyasılayihələri
həyatakeçirilir.Hazırdaölkəmizin
ümumienerjitutumundabərpa
olunanmənbələrinpayı17faiztəş-
kiledir.Hədəf2030-cuiləqədərbu
rəqəmin30faizəçatdırılmasıdır.
SahibəQafarovatəəssüfəvur-

ğuladıki,2020-ciildəErmənistan
tərəfindən30iləyaxındavamedən
işğaldanazadolunanAzərbaycan
əraziləriərzaqvəenerjitəhlükəsiz-
liyibaxımındanmühüməhəmiyyət
kəsbetsədə,buyerlərdəekosistem,
meşəörtüyü,biomüxtəlifik,su
ehtiyatlarıişğalındağıdıcıtəsirlə-
rinəməruzqalıb.Həminərazilərə
Ermənistanınçoxlusaydamina
basdırmasıbutorpaqlardaaparılan
genişmiqyaslıbərpavəyenidənqur-
maişlərinəciddimaneçiliktörədir.
Bunabaxmayaraq,Azərbaycan
kəndtəsərrüfatıvəbərpaolunan
enerjilayihələriiləbuərazilərin
inkişafınıdavametdirir.Azad
edilmişərazilər“yaşılenerji”zo-
nasıelanolunubvəburada“ağıllı
kənd”və“ağıllışəhər”konsepsi-
yasıəsasındagenişyenidənqurma
işlərihəyatakeçirilir.
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beynəlxalqtəşkilatlartərəfindəniş-
ğalçıdövlətəqarşıheçbirsanksiya
tətbiqedilməmişdir.
AzərbaycanBMTTəhlükəsizlik
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SpikerSahibəQafarovadiqqətə
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müddətlisülhvəsabitliyintəmin
edilməsiistiqamətindəsəylərini
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imzalanmasınıtəklifedib.Lakin
Ermənistanregiondasülhvəsabit-
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məkdir.Çünkibu,regiondauzun-
müddətlisülhvəsabitliyintəmin
olunmasınınyeganəyoludur.
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imkanverib.
SpikerAzərbaycanparlamen-

tinindəqidatəhlükəsizliyinintə-
miniistiqamətindəlazımihüquqi
addımlaratdığını,cariilinmay
ayındabusahəninhüquqitənzim-

lənməsiiləbağlıyeniqanunqəbul
etdiyinibildirdi.
ÇıxışındaMilliMəclisinsədri

enerjitəhlükəsizliyiiləbağlıfikir-
lərinidəbölüşdüvəbusahənin
beynəlxalqgündəminəsasçağı-
rışlarındanbiriolduğunubildirdi.
Vurğulandıki,neftvəqazisteh-
salçısıolanAzərbaycanözenerji
təhlükəsizliyinitamtəminedib
vətərəfdaşlarınınenerjitəhlü-
kəsizliyinintəminedilməsində
dəmühümroloynayır.Onildən
artıqdırki,Azərbaycanbeynəlxalq
bazarlarınetibarlıneftvəqaztəda-
rükçüsüdür.Ölkəmizintəşəbbüsü
iləhəyatakeçirilənenerjilayihələri
Avropanınenerjixəritəsinitama-
milədəyişib.Alternativvəbərpa
olunanenerjinininkişafı,yaşıl
texnologiyalardanistifadə,ətraf
mühitinmühafizəsienerjitəhlü-
kəsizliyisahəsindəyeniiqtisadi
perspektivləryaradacaq.
MilliMəclisinsədritədbirişti-

rakçılarınındiqqətinəçatdırdıki,
Azərbaycanın2030-cuiləqədər
yenisosial-iqtisadiinkişafstrate-
giyasınınbeşprioritetsahəsindən
biritəmizətrafmühitvəyaşılinki-

şafdır.Bugünölkəmizdəgünəşvə
küləkelektrikstansiyasılayihələri
həyatakeçirilir.Hazırdaölkəmizin
ümumienerjitutumundabərpa
olunanmənbələrinpayı17faiztəş-
kiledir.Hədəf2030-cuiləqədərbu
rəqəmin30faizəçatdırılmasıdır.
SahibəQafarovatəəssüfəvur-

ğuladıki,2020-ciildəErmənistan
tərəfindən30iləyaxındavamedən
işğaldanazadolunanAzərbaycan
əraziləriərzaqvəenerjitəhlükəsiz-
liyibaxımındanmühüməhəmiyyət
kəsbetsədə,buyerlərdəekosistem,
meşəörtüyü,biomüxtəlifik,su
ehtiyatlarıişğalındağıdıcıtəsirlə-
rinəməruzqalıb.Həminərazilərə
Ermənistanınçoxlusaydamina
basdırmasıbutorpaqlardaaparılan
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Mil  li Məc  li  sin səd  ri Sam  mi  t
çər  çi  və  sin  də bir sı  ra 
gö  rüş  lər ke  çir  di
MilliMəclisinsədriSahibə

QafarovanınCakartaşəhərindəke-
çirilən“Böyükiyirmilik”ölkələri
ParlamentSədrlərinin8-ciSammiti
çərçivəsindəçoxsaylıgörüşləribaş
tutdu.
SpikerParlamentlərarasıİt-

tifaqınPrezidentiDuartePaçe-
ko,İndoneziyaRespublikasının
NümayəndələrPalatasınınsədri
PuanMaharani,AvstraliyaNüma-
yəndələrPalatasınınspikeriMilton
Dik,UkraynaAliRadasısədrinin
müaviniOlenaKondratiukvə
Kambocaparlamentnümayən-
dəheyətininrəhbəriSuosYarailə
keçirdiyigörüşlərdəAzərbaycan
Prezidentinintəşəbbüsüiləya-
radılanQoşulmamaHərəkatının
ParlamentŞəbəkəsininfəaliyyəti,
təşkilatınqarşısındaduranvə-
zifələrhaqqındagenişməlumat
verdi.Görüşlərdəölkələrimizin
qanunvericilikorqanlarıarasında
əməkdaşlıq,parlamenttəşkilatla-
rıiləəlaqələringenişləndirilməsi
mövzularındafikirmübadiləsi
aparıldı.

*  *  *

MilliMəclisinsədriSahibəQa-
farovaİndoneziyayaişgüzarsəfəri
çərçivəsindəpaytaxtCakartada
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
(TBMM)sədriMustafaŞentopilə
görüşdü.MilliMəclisinsədriilə
növbətidəfəgörüşməkdənməm-
nunluğunuifadəedənTBMM
sədriErmənistanıntəxribatları
nəticəsindəşəhidolmuşhərbiqul-
luqçularımızlabağlıbaşsağlığıver-
di.MustafaŞentopregiondadaimi
sülhvətəhlükəsizliyinzəruriliyini,
Ermənistanınsülhmüqaviləsini
imzalamalıolduğunuvəsabitlik
üçünişğalçıölkəninbaşqayolu
olmadığınıdiləgətirdi.
O,Azərbaycanınişğaldanazad

edilmişərazilərindəhəyatakeçir-

diyiböyükyenidənqurmavəbər-
paişlərindəndanışdı,mədəniyyət
paytaxtıŞuşanınvəbütövlükdə
Qarabağıntambərpasıistiqamə-
tindəgörülənişlərinuğurladavam
etdirilməsindənməmnunluğunu
bildirdi.MustafaŞentopLaçının
ZabuxvəSuskəndlərininvətənə
qaytarılmasınagörəçoxsevindik-
ləriniifadəetdi.
ÖznövbəsindəSahibəQafarova

ölkələrimizvəxalqlarımızarasın-
damövcudolansarsılmazdostluq
vəqardaşlıqmünasibətlərininbu
günbütündövlətlərüçünörnək
təşkiletdiyiniməmnunluqlavur-
ğuladı.O,buəlaqələrindahada
inkişafındavəgenişlənməsində
dövlətbaşçılarımızınxüsusiro-
lunuqeydetdi.SahibəQafarova
sentyabrın15-dəÖzbəkistanın
Səmərqəndşəhərindəkeçirilən
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatına
üzvölkələrinSammitiçərçivəsində
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli-
yevvəTürkiyəPrezidentiRəcəb
TayyibƏrdoğanarasındagörüşü
xatırladaraq,bugörüşünvəümu-
milikdəprezidentlərimizarasında
keçirilənçoxsaylıgörüşlərinqar-
daşlığımızındahadamöhkəmlən-
məsinəxidmətetdiyinisöylədi.
GörüşdəMilliMəclisinsəd-

ridiqqətəçatdırdıki,2023-cüil
həmqardaşTürkiyədə,həmdə
Azərbaycandatarixiyubileylər-
ləzəngindir.Qarşıdangələnildə

AzərbaycanxalqınınÜmummilli
Lideri,müstəqilAzərbaycandöv-
lətininqurucusu,görkəmlisiyasi
vədövlətxadimiHeydərƏliyevin
anadanolmasının100ilitamam
olur.Həmçinin2023-cüilTürkiyə
Respublikasınınyaranmasının100-
cüildönümününqeydedilməsiilə
dəəlamətdardır.O,hərikitarixi
hadisəiləbağlıqardaşölkələrimiz-
dəgeniştədbirlərinkeçirilməsinin
planlaşdırıldığınıvurğuladı.
GörüşdəMilliMəclisvə

TBMM-inparlamentlərarasımü-
nasibətlərininbütünformatlarda
uğurlahəyatakeçirilməsindən,
beynəlxalqqurumvəplatformalar
çərçivəsindəsəmərəliəməkdaşlıq-
dansöhbətaçıldı.

*  *  *

CakartadaMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaCənubiAfrika
RespublikasıMilliAssambleyası-
nınsədriNosiviveMapisa-Nqaku-
lailəgörüşdü.
SədrcariildəQoşulmamaHə-

rəkatıParlamentŞəbəkəsininBakı-
dakeçirilənkonfransıçərçivəsində
NosiviveMapisa-Nqakulailəolan
görüşünüxatırlatdıvəMilliAs-
sambleyasədrininhəmintədbirdə
iştirakınıyüksəkqiymətləndirdi.
SpikerParlamentŞəbəkəsininnöv-
bətikonfransındatəşkilatıninstitu-
sionalinkişafıbaxımındanmühüm
məsələlərinmüzakirəsininnəzər-

dətutulduğunuqeydetdivəbu
təşkilatçərçivəsindəəməkdaşlığın
önəminidiqqətəçatdırdı.
CənubiAfrikaRespublikası

MilliAssambleyasınınsədriNosi-
viveMapisa-NqakulaParlament
ŞəbəkəsininBakıkonfransının
yüksəksəviyyədətəşkilolunduğu-
nu,ölkəmizdənxoştəəssüratlarla
ayrıldığınıbildirdi.O,təşkilatın
Manamadakeçiriləcəknövbəti
konfransındadaiştirakedəcəklə-
rinidedi.QoşulmamaHərəkatının
CənubiAfrikaRespublikasıüçün
mühümbirplatformaolduğunu
söyləyənAssambleyasədriŞəbə-
kəninfəaliyyətinəhərcürdəstək

göstərməyəhazırolduqlarınıbil-
dirdi.
Görüşdəparlamentlərarasıəla-

qələringenişləndirilməsiimkanları
barədəmüzakirələraparıldı.

*  *  *

İndoneziyayaişgüzarsəfəri
çərçivəsindəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaBirləşmişKrallıq
ParlamentininİcmalarPalatasının
sədriSerLindsiHoyliləgörüşdü.
SpikercariiliniyulayındaBir-

ləşmişKrallığarəsmisəfərinixatır-
ladaraqsəfərçərçivəsindəaparılan
müzakirələrinvəkeçiriləngörüşlə-
rinparlamentlərarasıəməkdaşlığın

gələcəkperspektivləribaxımından
mühüməhəmiyyətdaşıdığınıde-
di.AzərbaycanınBirləşmişKral-
lıqlaəlaqələrəböyükəhəmiyyət
verdiyi,bumünasibətlərinikitərəf-
liəməkdaşlığınmüxtəlifsahələrin-
dədinamikşəkildəinkişafetdiyi
bildirildi.
GörüşdəSahibəQafarova

AzərbaycanRespublikasının
Londondakısəfirliyinəhücum-
labağlınarahatlığınısöyləyərək,
buradaəsasməqsədinölkələrimiz
arasındayüksəksəviyyəlimü-
nasibətlərəxələlgətirməkcəhdi
olduğunuvurğuladı.Butəxribatın
hərtərəfiaraşdırılmalıolduğunu,
səfirliyimizin,diplomatlarımızın
qarşılıqlılıqprinsipiəsasındatəh-
lükəsizliyinintəminolunmasının
zəruriliyiniqeydetdi.
Regiondamövcudolanvəziyyət

barədədədanışanspikerbildirdi
ki,Azərbaycanbölgədəuzunmüd-
dətlisülhvəsabitliyintəminedil-
məsiistiqamətindəsəylərinidavam
etdirir.AzərbaycanErmənistana
münasibətlərinormallaşdırmağı
vəbeynəlxalqhüququn5prinsipi
əsasındasülhsazişiimzalamağı
təklifedib.Suverenliyinvəərazi
bütövlüyününqarşılıqlıtanın-
ması,sərhədlərindelimitasiyası
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keçirdiyigörüşlərdəAzərbaycan
Prezidentinintəşəbbüsüiləya-
radılanQoşulmamaHərəkatının
ParlamentŞəbəkəsininfəaliyyəti,
təşkilatınqarşısındaduranvə-
zifələrhaqqındagenişməlumat
verdi.Görüşlərdəölkələrimizin
qanunvericilikorqanlarıarasında
əməkdaşlıq,parlamenttəşkilatla-
rıiləəlaqələringenişləndirilməsi
mövzularındafikirmübadiləsi
aparıldı.

*  *  *

MilliMəclisinsədriSahibəQa-
farovaİndoneziyayaişgüzarsəfəri
çərçivəsindəpaytaxtCakartada
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin
(TBMM)sədriMustafaŞentopilə
görüşdü.MilliMəclisinsədriilə
növbətidəfəgörüşməkdənməm-
nunluğunuifadəedənTBMM
sədriErmənistanıntəxribatları
nəticəsindəşəhidolmuşhərbiqul-
luqçularımızlabağlıbaşsağlığıver-
di.MustafaŞentopregiondadaimi
sülhvətəhlükəsizliyinzəruriliyini,
Ermənistanınsülhmüqaviləsini
imzalamalıolduğunuvəsabitlik
üçünişğalçıölkəninbaşqayolu
olmadığınıdiləgətirdi.
O,Azərbaycanınişğaldanazad

edilmişərazilərindəhəyatakeçir-

diyiböyükyenidənqurmavəbər-
paişlərindəndanışdı,mədəniyyət
paytaxtıŞuşanınvəbütövlükdə
Qarabağıntambərpasıistiqamə-
tindəgörülənişlərinuğurladavam
etdirilməsindənməmnunluğunu
bildirdi.MustafaŞentopLaçının
ZabuxvəSuskəndlərininvətənə
qaytarılmasınagörəçoxsevindik-
ləriniifadəetdi.
ÖznövbəsindəSahibəQafarova

ölkələrimizvəxalqlarımızarasın-
damövcudolansarsılmazdostluq
vəqardaşlıqmünasibətlərininbu
günbütündövlətlərüçünörnək
təşkiletdiyiniməmnunluqlavur-
ğuladı.O,buəlaqələrindahada
inkişafındavəgenişlənməsində
dövlətbaşçılarımızınxüsusiro-
lunuqeydetdi.SahibəQafarova
sentyabrın15-dəÖzbəkistanın
Səmərqəndşəhərindəkeçirilən
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatına
üzvölkələrinSammitiçərçivəsində
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli-
yevvəTürkiyəPrezidentiRəcəb
TayyibƏrdoğanarasındagörüşü
xatırladaraq,bugörüşünvəümu-
milikdəprezidentlərimizarasında
keçirilənçoxsaylıgörüşlərinqar-
daşlığımızındahadamöhkəmlən-
məsinəxidmətetdiyinisöylədi.
GörüşdəMilliMəclisinsəd-

ridiqqətəçatdırdıki,2023-cüil
həmqardaşTürkiyədə,həmdə
Azərbaycandatarixiyubileylər-
ləzəngindir.Qarşıdangələnildə

AzərbaycanxalqınınÜmummilli
Lideri,müstəqilAzərbaycandöv-
lətininqurucusu,görkəmlisiyasi
vədövlətxadimiHeydərƏliyevin
anadanolmasının100ilitamam
olur.Həmçinin2023-cüilTürkiyə
Respublikasınınyaranmasının100-
cüildönümününqeydedilməsiilə
dəəlamətdardır.O,hərikitarixi
hadisəiləbağlıqardaşölkələrimiz-
dəgeniştədbirlərinkeçirilməsinin
planlaşdırıldığınıvurğuladı.
GörüşdəMilliMəclisvə

TBMM-inparlamentlərarasımü-
nasibətlərininbütünformatlarda
uğurlahəyatakeçirilməsindən,
beynəlxalqqurumvəplatformalar
çərçivəsindəsəmərəliəməkdaşlıq-
dansöhbətaçıldı.

*  *  *

CakartadaMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaCənubiAfrika
RespublikasıMilliAssambleyası-
nınsədriNosiviveMapisa-Nqaku-
lailəgörüşdü.
SədrcariildəQoşulmamaHə-

rəkatıParlamentŞəbəkəsininBakı-
dakeçirilənkonfransıçərçivəsində
NosiviveMapisa-Nqakulailəolan
görüşünüxatırlatdıvəMilliAs-
sambleyasədrininhəmintədbirdə
iştirakınıyüksəkqiymətləndirdi.
SpikerParlamentŞəbəkəsininnöv-
bətikonfransındatəşkilatıninstitu-
sionalinkişafıbaxımındanmühüm
məsələlərinmüzakirəsininnəzər-

dətutulduğunuqeydetdivəbu
təşkilatçərçivəsindəəməkdaşlığın
önəminidiqqətəçatdırdı.
CənubiAfrikaRespublikası

MilliAssambleyasınınsədriNosi-
viveMapisa-NqakulaParlament
ŞəbəkəsininBakıkonfransının
yüksəksəviyyədətəşkilolunduğu-
nu,ölkəmizdənxoştəəssüratlarla
ayrıldığınıbildirdi.O,təşkilatın
Manamadakeçiriləcəknövbəti
konfransındadaiştirakedəcəklə-
rinidedi.QoşulmamaHərəkatının
CənubiAfrikaRespublikasıüçün
mühümbirplatformaolduğunu
söyləyənAssambleyasədriŞəbə-
kəninfəaliyyətinəhərcürdəstək

göstərməyəhazırolduqlarınıbil-
dirdi.
Görüşdəparlamentlərarasıəla-

qələringenişləndirilməsiimkanları
barədəmüzakirələraparıldı.

*  *  *

İndoneziyayaişgüzarsəfəri
çərçivəsindəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaBirləşmişKrallıq
ParlamentininİcmalarPalatasının
sədriSerLindsiHoyliləgörüşdü.
SpikercariiliniyulayındaBir-

ləşmişKrallığarəsmisəfərinixatır-
ladaraqsəfərçərçivəsindəaparılan
müzakirələrinvəkeçiriləngörüşlə-
rinparlamentlərarasıəməkdaşlığın

gələcəkperspektivləribaxımından
mühüməhəmiyyətdaşıdığınıde-
di.AzərbaycanınBirləşmişKral-
lıqlaəlaqələrəböyükəhəmiyyət
verdiyi,bumünasibətlərinikitərəf-
liəməkdaşlığınmüxtəlifsahələrin-
dədinamikşəkildəinkişafetdiyi
bildirildi.
GörüşdəSahibəQafarova

AzərbaycanRespublikasının
Londondakısəfirliyinəhücum-
labağlınarahatlığınısöyləyərək,
buradaəsasməqsədinölkələrimiz
arasındayüksəksəviyyəlimü-
nasibətlərəxələlgətirməkcəhdi
olduğunuvurğuladı.Butəxribatın
hərtərəfiaraşdırılmalıolduğunu,
səfirliyimizin,diplomatlarımızın
qarşılıqlılıqprinsipiəsasındatəh-
lükəsizliyinintəminolunmasının
zəruriliyiniqeydetdi.
Regiondamövcudolanvəziyyət

barədədədanışanspikerbildirdi
ki,Azərbaycanbölgədəuzunmüd-
dətlisülhvəsabitliyintəminedil-
məsiistiqamətindəsəylərinidavam
etdirir.AzərbaycanErmənistana
münasibətlərinormallaşdırmağı
vəbeynəlxalqhüququn5prinsipi
əsasındasülhsazişiimzalamağı
təklifedib.Suverenliyinvəərazi
bütövlüyününqarşılıqlıtanın-
ması,sərhədlərindelimitasiyası
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vədemarkasiyasıistənilənsülh
sazişininəsasınıtəşkiletməlidir.
Təəssüfki,Ermənistanbeynəl-
xalqsəylərləaparılandanışıqlarda
destruktivmövqenümayişetdirir,
hərbitəxribatlarıiləregiondakom-
munikasiyavənəqliyyatyollarının
açılmasıprosesinəəngəlləryaradır.
Ermənistanözsilahlıqüvvələrini
Azərbaycanərazisindəntamçıxar-
mayıb,hələdəminalarıyerləşdir-
məkdədavamedir.
SahibəQafarovaBöyükBritani-

yaparlamentindəAzərbaycanüzrə
dostluqqrupununrəhbəriBob
BlekmanınErmənistanıntörətdi-
yitəxribatlarıpisləyənbəyanatını
yüksəkqiymətləndirdi.
BirləşmişKrallıqParlamenti-

ninİcmalarPalatasınınsədriSer
LindsiHoylölkəsininAzərbay-
canlaəlaqələrininkişafınaböyük
əhəmiyyətverdiyinidedi.Onun
sözlərinəgörə,ikiölkəarasında
uğurludialoqmövcuddur.Birləş-
mişKrallıqAzərbaycanlamünasi-
bətlərindahadadərinləşməsində
maraqlıdır.
AzərbaycanRespublikasının

Londondakısəfirliyinəhücumla
bağlıməlumatlardantəəssüfünü
bildirənİcmalarPalatasınınsədri
buhadisəiləəlaqədarməsələni
birdahaqaldıracağını,səfirliyin
binasınınvəəməkdaşlarınıntəh-
lükəsizliyiistiqamətindəgörülən
işlərləmaraqlanacağınısöylədi.

*  *  *

Cakartaşəhərinəişgüzarsəfər
çərçivəsindəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanınBirləşmişƏrəb
ƏmirlikləriFederalMilliŞurasının
sədriSaqrQobaşiləgörüşükeçi-
rildi.
AzərbaycanınBirləşmişƏrəb

Əmirlikləriilədostluqvəəmək-
daşlıqəlaqələrinəböyükəhəmiy-
yətverdiyinibildirənMilliMəcli-
sinsədridediki,builölkələrimiz
arasındadiplomatikmünasibət-
lərinqurulmasının30illiyiqeyd
olunur.Spikerinsözlərinəgörə,

ikitərəfimünasibətlərininkişa-
fındayüksəksəviyyəliqarşılıqlı
səfərlərinmüstəsnaroluvar.
Əməkdaşlığımızıngenişlənmə-

sindəqanunvericilikorqanlarının
mühümrolunudiqqətəçatdıran
SahibəQafarovasöylədiki,par-
lamentlərimizölkələrimizarasın-
daəlaqələrininkişafınamüsbət
töhfələrverir.Vurğulandıki,hər
ikiölkəparlamentindədostluq
qruplarıfəaliyyətgöstərirvəbu,
parlamentlərimizarasındakörpü
rolunuoynayır.MilliMəclisinsədri
ölkələrimizinbeynəlxalqparlament
təşkilatlarındauğurluəməkdaşlığı-
nımüsbətqiymətləndirdi.
BirləşmişƏrəbƏmirlikləri

FederalMilliŞurasınınsədriSaqr
Qobaşqanunvericilikorqanları
arasındamünasibətlərininkişa-
fınınikiölkəarasındaəlaqələrin
dinamikasınamüsbəttəsirini
vurğuladıvəbusahədəqarşılıqlı
fəaliyyətingenişləndirilməsinin
vacibliyinibildirdi.O,BƏƏ-nin
QoşulmamaHərəkatıParlament
Şəbəkəsiiləəlaqələringenişləndi-
rilməsinəhərcürdəstəkverməyə
hazırolduğunusöylədi.

*  *  *

SəfərçərçivəsindəMilliMəcli-
sinsədriSahibəQafarovaİndone-
ziyaRespublikasınınNümayəndə-
lərPalatasınınsədrixanımPuan
Maharaniiləgörüşdü.

SahibəQafarovaG20ölkələri
ParlamentSədrlərinin8-ciSammi-
tindəhəmAzərbaycanRespubli-
kasıparlamentininspikeri,həmdə
QoşulmamaHərəkatıParlament
Şəbəkəsininsədrikimiiştiraketdi-
yinivurğuladı.
BuilAzərbaycanlaİndoneziya

arasındadiplomatikmünasibətlə-
rinqurulmasının30illiyininqeyd
olunduğunusöyləyənsədrmüxtə-
lifsəviyyələrdəqarşılıqlısəfərlərin
ikidövlətarasındamünasibətlərin
inkişafınatəkanverəcəyinidedi.
Dövlətlərimizinbirsıramötəbər
beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsində
qarşılıqlıfaydalıəməkdaşlığından
danışanSahibəQafarovabumü-
nasibətlərininkişafındaparlament-
lərarasıəlaqələrinönəmliroloyna-
dığınıqeydetdi.O,qanunvericilik
orqanlarınınsəmərəliəməkdaşlı-
ğınındahadagenişləndirilməsin-
dənvəparlamentlərarasıdostluq
qruplarısəviyyəsindəəlaqələrin
əhəmiyyətindənsözaçdı.
SpikerərazilərimizinErmə-

nistantərəfindənişğalıdövründə
İndoneziyanınBMTBaşAssamble-
yasının,İslamƏməkdaşlıqTəşki-
latıvəQoşulmamaHərəkatının
qəbuletdiyiqətnamələrəqoşuldu-
ğunu,QoşulmamaHərəkatında
Azərbaycanıntəşəbbüslərinidəs-
təklədiyiniyüksəkqiymətləndirdi.
İndoneziyaRespublikasınınNü-

mayəndələrPalatasınınsədrixanım

PuanMaharaniMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanıölkəsindəgör-
məkdənməmnunluğunubildirdi.
O,söylədiki,Azərbaycanınİndo-
neziyadakısəfirliyiCənubŞərqi
Asiyadaaçılmışilksəfirlikdir.Puan
Maharaniölkələrimizvəparlament-
lərimizarasındaikitərəfiəlaqələrin
hazırkıinkişafınınməmnunluqdo-
ğurduğunu,buəlaqələrindahada
inkişafedəcəyinəümidvarolduğu-
nubildirdi.PuanMaharanionuda
diqqətəçatdırdıki,QoşulmamaHə-
rəkatıParlamentŞəbəkəsihərəkatın
ruhuna,qarşısınaqoyduğuhədəfə-
rəuyğundur,platformabütünüzv
ölkələrüçünolduqcafaydalıdırvə
İndoneziyaŞəbəkəninfəaliyyətini
tamdəstəkləyir.
Söhbətzamanıdövlətlərarası

əlaqələrinmöhkəmləndirilməsində
hərikiölkəninparlamentlərinin
rolu,dostluqqruplarıçərçivəsində
əlaqələrintəcrübəvəinformasiya
mübadiləsibaxımındanvacibliyi,
beynəlxalqtəşkilatlardaqarşılıq-
lıdəstəyindavametdirilməsinin
əhəmiyyətivurğulandı.

*  *  *

MilliMəclisinsədriSahibə
QafarovanınCakartadaNamibiya
RespublikasıMilliŞurasınınsədri
LukasSinimboMuhailədəgörüşü
keçirildi.
SpikerAzərbaycaniləNamibi-

yaarasındaikitərəfimünasibət-

lərinqısatarixəmalikolmasına
baxmayaraq,qarşılıqlıfaydalı
əməkdaşlıqüçünböyükpotensial
olduğunudedi.
MilliMəclisinsədri2019-cuilin

23-26oktyabrtarixlərindəBakıda
keçirilənQoşulmamaHərəkatına
üzvölkələrinDövlətvəHökumət
Başçılarının18-ciZirvəToplantısı
çərçivəsindəNamibiyaRespublika-
sınınPrezidentiHageQotfridGein-
qobunrəhbərliketdiyinümayəndə
heyətininiştirakınıxatırlatdıvə
AzərbaycanınQoşulmamaHərəka-
tınınParlamentŞəbəkəsininyaradıl-
masıiləbağlıtəşəbbüsünədəstə-
yiniyüksəkdəyərləndirdi.Spiker
NamibiyatəmsilçilərininParlament
Şəbəkəsinin2021-ciilinnoyabrında
Madriddəkeçiriləntəsisiclasında
vəqurumunBakıKonfransında
iştirakındanməmnunluğunuifadə
etdi.SahibəQafarovaQoşulmama

HərəkatınınParlamentŞəbəkəsinin
sədrikimiBakıkonfransınınnəti-
cələri,təşkilatınqarşısındaduran
vəzifələr,planlaşdırılantədbirlər
barədəməlumatverdi.
NamibiyaRespublikasıMil-

liŞurasınınsədriLukasSinimbo
MuhaölkəsininAzərbaycanla
əlaqələringenişləndirilməsində
maraqlıolduğunuvurğuladıvəbu
kontekstdəqanunvericilikorqan-
larıarasındaəməkdaşlığınrolunu
qeydetdi.LukasSinimboMuha
beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsində
əməkdaşlıqdansözaçaraqBMT,
Parlamentlərarasıİtifaq,Qoşul-
mamaHərəkatınınParlament
Şəbəkəsikiminüfuzluqurumlarda
əlaqələrinonunölkəsiüçünolduq-
cavacibolduğunudiləgətirdi.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu-

randigərməsələlərətrafındada
fikirmübadiləsiaparıldı.
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vədemarkasiyasıistənilənsülh
sazişininəsasınıtəşkiletməlidir.
Təəssüfki,Ermənistanbeynəl-
xalqsəylərləaparılandanışıqlarda
destruktivmövqenümayişetdirir,
hərbitəxribatlarıiləregiondakom-
munikasiyavənəqliyyatyollarının
açılmasıprosesinəəngəlləryaradır.
Ermənistanözsilahlıqüvvələrini
Azərbaycanərazisindəntamçıxar-
mayıb,hələdəminalarıyerləşdir-
məkdədavamedir.
SahibəQafarovaBöyükBritani-

yaparlamentindəAzərbaycanüzrə
dostluqqrupununrəhbəriBob
BlekmanınErmənistanıntörətdi-
yitəxribatlarıpisləyənbəyanatını
yüksəkqiymətləndirdi.
BirləşmişKrallıqParlamenti-

ninİcmalarPalatasınınsədriSer
LindsiHoylölkəsininAzərbay-
canlaəlaqələrininkişafınaböyük
əhəmiyyətverdiyinidedi.Onun
sözlərinəgörə,ikiölkəarasında
uğurludialoqmövcuddur.Birləş-
mişKrallıqAzərbaycanlamünasi-
bətlərindahadadərinləşməsində
maraqlıdır.
AzərbaycanRespublikasının

Londondakısəfirliyinəhücumla
bağlıməlumatlardantəəssüfünü
bildirənİcmalarPalatasınınsədri
buhadisəiləəlaqədarməsələni
birdahaqaldıracağını,səfirliyin
binasınınvəəməkdaşlarınıntəh-
lükəsizliyiistiqamətindəgörülən
işlərləmaraqlanacağınısöylədi.

*  *  *

Cakartaşəhərinəişgüzarsəfər
çərçivəsindəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanınBirləşmişƏrəb
ƏmirlikləriFederalMilliŞurasının
sədriSaqrQobaşiləgörüşükeçi-
rildi.
AzərbaycanınBirləşmişƏrəb

Əmirlikləriilədostluqvəəmək-
daşlıqəlaqələrinəböyükəhəmiy-
yətverdiyinibildirənMilliMəcli-
sinsədridediki,builölkələrimiz
arasındadiplomatikmünasibət-
lərinqurulmasının30illiyiqeyd
olunur.Spikerinsözlərinəgörə,

ikitərəfimünasibətlərininkişa-
fındayüksəksəviyyəliqarşılıqlı
səfərlərinmüstəsnaroluvar.
Əməkdaşlığımızıngenişlənmə-

sindəqanunvericilikorqanlarının
mühümrolunudiqqətəçatdıran
SahibəQafarovasöylədiki,par-
lamentlərimizölkələrimizarasın-
daəlaqələrininkişafınamüsbət
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*  *  *
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*  *  *
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SƏFƏR SƏFƏR

Bu,MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovanınbaşçılığıiləparlament
nümayəndəheyətininqardaşTaci-
kistanailkrəsmisəfəriidi.
AzərbaycanRespublikasıilə

TacikistanRespublikasıarasında
diplomatikəlaqələr1992-ciilma-
yın29-dayaradılmışdır.2007-ci
ildəölkəmizinTacikistanRespubli-
kasında,2008-ciildəisəTacikistan

RespublikasınınAzərbaycandasə-
firliyiaçılmışdır.2007-ciilmartın
15-dəAzərbaycanRespublikasıvə
TacikistanRespublikasıarasında
tarixidostluqvəəməkdaşlıqhaq-
qındaMüqaviləimzalanmışdır.
2018-ciilsentyabr27-dəAzər-

baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevMDBDövlət
BaşçılarıŞurasınıntoplantısın-

daiştiraketməküçünTacikistan
Respublikasındaişgüzarsəfərdə
olmuşdur.Eləhəminilinavqus-
tundaTacikistanPrezidenticənab
EmoməliRahmondaölkəmizə
rəsmisəfəretmişdir.
AzərbaycanRespublikasının

MilliMəclisindəAzərbaycan-Ta-

cikistanparlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupufəaliyyətgöstərir.
TacikistanRespublikasınınAli
Məclisiikipalatalıdır.Tacikistan
RespublikasınınAliMəclisinin
NümayəndələrPalatasındafəaliy-
yətgöstərənTacikistan-Azərbay-
canparlamentlərarasıdostluq

qrupununsədriCamşedMurtaza-
zodadır.İndiyəqədərikiölkəara-
sında57sənədimzalanmışdır.
SəfərçərçivəsindəMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovaDüşənbədə
TacikistanRespublikasınınPrezi-
dentiEmoməliRəhmon,Tacikistan
AliMəclisiMilliMəclisininsədri

Parlament sədrinin tacikistan səfəri

Aydın Mirzəzadə
MilliMəclisindeputatı

Sent yab rın 11-12-də Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro-
va nın baş çı lı ğı ilə par la ment nü ma yən də he yə ti Ta ci kis tan 
Res pub li ka sın da rəs mi sə fər də ol du. Nü ma yən də he yə ti-
nin tər ki bi nə Mil li Məc li sin Azər bay can-Ta ci kis tan par la-
ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun üzv lə rin dən  
Azər Ba da mov, Ana to liy Ra failov və mən da xil idik.
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SƏFƏR SƏFƏR

RüstəmEmoməlivəTacikistanAli
MəclisiNümayəndələrPalatasının
sədriMahmadtoirZokirzodailə
görüşdü.
TacikistanRespublikasının

PrezidentiEmoməliRəhmonlagö-
rüşdəMilliMəclisinsədriSahibə
QafarovaPrezidentİlhamƏliye-
vinsalamlarınıvəxoşarzularını
qardaşölkənindövlətbaşçısına
çatdırdı.GörüşdəAzərbaycanın

vəTacikistanınbirçoxistiqamət-
lərdəqarşılıqlıfaydalıəlaqələrin-
dənbəhsedildi.Spikerölkələrimiz
arasındamünasibətlərinyüksək
səviyyədəinkişafetməsindədövlət
başçılarınınönəmlirolunu,xalq-
larımızarasındaəlaqələrindərin-
ləşməsindəqarşılıqlısəfərlərin
əhəmiyyətinivurğuladı.O,tərəfər
arasındaimzalanansənədləriniki-
tərəfiəməkdaşlığıninkişafıüçün

möhkəmtəməlləryaratdığınıqeyd
etdi.
MilliMəclisinsədriSahibə

QafarovasəfərçərçivəsindəTaci-
kistanparlamentininhərikipalata
sədrləriiləgörüşlərindəölkələri-
mizarasındamöhkəmdostluqvə
tərəfdaşlıqəlaqələrininolduğunu
diqqətəçatdırdı.Azərbaycanilə
Tacikistanarasındamövcuddiplo-
matikmünasibətlərin30iliərzində
siyasi,iqtisadi,mədəni,humanitar
sahələrdəəlaqələrinuğurlainkişaf
etdiyivurğulandı.
Spikerölkələrimizarasında

münasibətlərininkişafındaqanun-
vericilikorqanlarınınönəmlirol
oynadığınıbildirdivəbuəlaqələrin
dahadamöhkəmlənməsiiləbağlı
arzularınısöylədi.Cariilinmart
ayındaRüstəmEmoməlininölkə-
mizəsəfəriçərçivəsindəAzərbay-
canRespublikasınınMilliMəclisi
iləTacikistanAliMəclisininMilli
MəclisiarasındaƏməkdaşlıqhaq-
qındaSazişinimzalanmasınıniki
ölkəarasındamünasibətlərəmüs-

bəttəsiretdiyidiləgətirildi.Qeyd
edildiki,AzərbaycanvəTacikistan
parlamentnümayəndələribirsıra
beynəlxalqparlamenttəşkilatların-
dadauğurlaəməkdaşlıqedirlər.
MilliMəclisinsədrikeçirdiyi

görüşlərdə44günlükVətənmü-
haribəsinəticəsindəAzərbaycanın
özərazibütövlüyünübərpaetmə-
sindən,hazırdaregiondamövcud
olanvəziyyətdənsözaçdı,ölkəmi-
zinişğaldanazadetdiyişəhərvə
rayonlarımızdahəyatakeçirdiyi
böyükquruculuqişləri,bərpavə
yenidənqurmaprosesibarədəət-
rafıməlumatverdi.
SpikerTacikistanasəfəriza-

manıoradakütləviinformasiya
vasitələrinəgenişmüsahibəverdi.
O,dostölkədəkeçirdiyigörüşlər,
AzərbaycanlaTacikistanarasında
münasibətlər,parlamentlərara-
sıəməkdaşlıqvədigərmövzular
barədəjurnalistlərinsuallarını
cavablandırdı.
MilliMəclisinsədriSahibə

Qafarovanınbaşçılıqetdiyiparla-
mentnümayəndəheyətiTacikistan

Respublikasınarəsmisəfəriçərçi-
vəsində“KoxiNavruz”komplek-
sindəvəTacikistanMilliMuze-
yindəoldu.Tacikxalqınınqədim
tarixi,mədəniyyətihaqqındanadir
eksponatlarnümayəndəheyətinin
üzvləriniheyranetdi.
SədrTacikistanRespublikasına

rəsmisəfəriçərçivəsindəAzər-
baycanınbuölkədəkisəfirliyinə
dəbaşçəkdivəoradaÜmummilli
LiderHeydərƏliyevinbüstünün
önünəgüldəstələridüzdü.Sahi-
bəQafarovasəfirliyinfəaliyyəti,
keçiriləntədbirlər,əməkdaşların
vəziyyətiiləyaxındanmaraqlandı.
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yindəoldu.Tacikxalqınınqədim
tarixi,mədəniyyətihaqqındanadir
eksponatlarnümayəndəheyətinin
üzvləriniheyranetdi.
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rəsmisəfəriçərçivəsindəAzər-
baycanınbuölkədəkisəfirliyinə
dəbaşçəkdivəoradaÜmummilli
LiderHeydərƏliyevinbüstünün
önünəgüldəstələridüzdü.Sahi-
bəQafarovasəfirliyinfəaliyyəti,
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ZƏFƏR

SəfərzamanıMilliMəclisin
sədriölkəPrezidentiŞavkatMir-
ziyoyevləgörüşdü.Səmimiqəbula
görədərinminnətdarlığınıbildirən
sədrAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinsalamla-
rınıvəxoşarzularınıÖzbəkistanın
dövlətbaşçısınaçatdırdı.
Görüşdəölkələrimizarasında

yüksəksəviyyəliəlaqələrininkişa-
fındahərikiölkəninprezidentləri-
ninxüsusiroluvurğulandı,Azər-
baycanPrezidentiİlhamƏliyevin
cariiliniyunayındaÖzbəkistana
tarixisəfərininsəmərəlinəticələri
qeydolundu.
ÖznövbəsindəÖzbəkistan

RespublikasınınPrezidentiŞavkat
Mirziyoyevonundasalamları-
nıvəxoşarzularınıAzərbaycan
Prezidentinəçatdırmağıxahişetdi,
ikiölkəarasındamünasibətlə-

rininkişafındaparlamentlərarası
əməkdaşlığınrolunuqeydedərək
buistiqamətdəəlaqələrindahada
genişləndirilməsininvacibliyini
vurğuladı.
GörüşdənsonraMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovaÖzbəkis-
tanteleviziyasınamüsahibəverdi,
Azərbaycan-Özbəkistanəlaqələ-
rininbugünüvəgələcəkinkişaf
perspektivləribarədəfikirlərini
bölüşdü.
SəfərçərçivəsindəMilliMəcli-

sinsədriSahibəQafarovaölkənin
AliMəclisiSenatının(OlıyMəclisi
Senatı)sədriTənziləNarbayevailə
görüşdü.Görüşdəsenatsədriöl-
kələrimizarasındamünasibətlərin
yüksəksəviyyədəolmasındanvə
əlaqələrimizininkişafındadövlət
başçılarınınrolundandanışdı.Par-
lamentlərimizarasındakımövcud

əlaqələrdənməmnunluğunubil-
dirdi.ÖzbəkistanAliMəclisiSena-
tınınsədriazərbaycanlıhəmkarına
tədbirdəiştirakınagörətəşəkkür
etdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovamünasi-
bətlərimizininkişafındadövlət
başçılarınınrolunuvəqarşılıqlı
səfərləriniqeydedərəkvurğuladı
ki,AzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevincariildəÖzbəkis-
tanadövlətsəfərivəimzalanmış
sənədlərikiölkəarasındastrateji
əməkdaşlığıninkişafıbaxımından
böyükəhəmiyyətəmalikdir.Sahi-
bəQafarovaAzərbaycanPreziden-
tininÖzbəkistanasəfəriçərçi-
vəsindəDaşkəndinmərkəzində
ÜmummilliLiderHeydərƏliyevin
abidəsinin,onunadınıdaşıyan
meydanınvəparkınaçılışınıAzər-

baycanxalqınasevginintəzahürü
kimiqiymətləndirdi.
MilliMəclisinsədriparlament-

lərimizarasındaəməkdaşlığın
dövlətlərimizvəxalqlarımızara-
sındayüksəksəviyyəliəlaqələrin
ruhunauyğunolaraqdinamikin-
kişafetdiyinibildirdi.O,cariildə
özününÖzbəkistana,TənziləNar-
bayevanınisəAzərbaycanasəfər-
lərini,həmçininmüxtəlifbeynəl-
xalqtədbirlərçərçivəsindətərəfər
arasındakeçiriləngörüşlərixatır-
ladaraqəlavəetdiki,“Azərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisiilə
ÖzbəkistanRespublikasınınAli
MəclisininSenatıarasındaəmək-
daşlıqhaqqındaSaziş”in,habelə
parlamentlərarasıəməkdaşlığın
inkişafınadair“Yolxəritəsi”nin
imzalanmasıtərəfərinqarşılıqlı
əlaqələrininkişafınaverdiyiönə-
minbarizgöstəricisidir”.
Azərbaycanınişğaldanazad

olunmuşərazilərindəhəyatake-
çirdiyiquruculuqişləribarədə
məlumatverənMilliMəclisinsədri
bildirdiki,Azərbaycanhazırdaöz
imkanlarıhesabınaənmüasirtex-
nologiyalarıtətbiqedərəkhəmin
əraziləriyenidənqurur.Bugün
ŞuşaAzərbaycanınmədəniyyət
paytaxtıkiminüfuzlubeynəlxalq

tədbirlərəuğurlaevsahibliyiedir.
SpikerŞuşaşəhərivəQarabağın
digərbölgələrihaqqındaxoşsöz-
lərinəgörəTənziləNarbayevaya
təşəkküretdi,həmçininişğaldan
azadolunmuşFüzulişəhərində
Özbəkistantərəfindənortaməktə-
bininşaedilməsinəgörəminnət-
darlığınıbildirdi.
Sentyabrın8-dəQadınParla-

mentSədrlərinin“Parlamentrəh-
bərliyi:davamlılığınvərifahındaha

efektivtəminedilməsiüçünrisk-
lərinqarşısınınalınması”mövzu-
sunahəsrolunmuş14-cüSammiti
özişinəbaşladı.MilliMəclisinsədri
SahibəQafarovasammitinbirinci
sessiyasında“Pandemiyadanson-
rakıqlobalbərpayadairrisklərin
aradanqaldırılması”mövzusun-
daçıxışetdi.MilliMəclisinspikeri
sammitdəiştirakedənparlament
nümayəndəheyətlərinisalamlaya-
raq,bugünparlamentlərinqadın

Sentyabrın7-dəMilliMəclisinsədriSahibəQafarovaQadınParlamentSədrlərinin14-cüSammi-
tindəiştiraketməküçünÖzbəkistanRespublikasınınDaşkəndşəhərinəişgüzarsəfəretdi.

Sahibə Qafarova Qadın Parlament 
Sədrlərinin 14-cü Sammitində iştirak etdi
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SƏFƏR SƏFƏR

spikerlərininqlobaləhəmiyyətli
məsələlərimüzakirəetməkimkanı-
namalikolduqlarınıbildirdi.
Azərbaycanparlamentininsədri

COVID-19pandemiyasınındünya
birliyinəhərcəhətdəndağıdıcıtəsir
göstərdiyini,sosialədalət,bərabər
iqtisadiimkanlarvəgenderbəra-
bərliyisahəsindəbəzinöqsanları
üzəçıxardığınısöylədi.O,qeyd
etdiki,artıqdünyabirliyipostpan-
demiyadövrünəqədəmqoyurvə
bugünbizbirgəhərəkətetməliyik,
iqtisadiyyatınbərpaedilməsində
bərabərhüquqlara,imkanlaravə
təhlükəsizliyəəsaslananmexa-
nizmlərigücləndirməliyik.Spiker
SahibəQafarovabildirdiki,parla-
mentlərhökumətlərvəcəmiyyətlər
arasındakörpüolaraqbukontekst-
dəönəmliroloynayırlar.
MilliMəclisinsədriqeydetdiki,

COVID-19pandemiyasınınmü-
hümdərslərindənbiririsklərin
erkənaşkarlanmasınınvəqabaq-
layıcıtədbirləringörülməsininva-
cibliyindənibarətdir.Bugüniqlim
dəyişiklikləriartıqdövrümüzün
ənkəskinçağırışlarındanbirinə
çevrilir.Buproblemləciddiməşğul

olmaqlazımdır.Günümüzündigər
tələbiyaşıltexnologiyalardangeniş
istifadəetməkdir.Bizbuistiqa-
mətlərdəadekvatşəkildəhərəkət
etməliyik.
SahibəQafarovavurğuladıki,

COVID-19pandemiyasınınortaya
çıxardığıdigərmühümbirməsələ
odurki,qlobalproblemləronların
qlobalhəllinitələbedir.Kollektiv
səylərvəbirgətədbirlərsondərəcə
vacibdir.Parlamentinspikeribu-
nunlabağlıAzərbaycanRespubli-
kasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
təşəbbüslərihaqqındasöhbətaçdı.
Diqqətəçatdırdıki,cənabPrezi-
dentİlhamƏliyevinQoşulmama
Hərəkatınınsədrikimiirəlisürdü-
yütəşəbbüslərhəmpandemiyanın
mənfinəticələrininaradanqaldı-
rılmasına,həmdəpandemiyanın
bitməsindənsonraqlobalbərpa
məsələlərinəyönəlib.
MilliMəclisinsədribildirdi

ki,Azərbaycanparlamentlərarası
əməkdaşlığınqlobalmiqyasdaəhə-
miyyətinihərzamanqəbuledib.
QoşulmamaHərəkatınınsədrikimi
Azərbaycanbutəşkilatınparla-
mentölçüsününinkişafetdirilməsi

təşəbbüsünüirəlisürübvəbeləlik-
lə,2021-ciilinnoyabrındaMadrid-
dəQoşulmamaHərəkatınınParla-
mentŞəbəkəsitəsisedilib.Sahibə
Qafarovasöylədiki,Qoşulmama
HərəkatınınParlamentŞəbəkəsi
ümumiməqsədlərənailolunması
istiqamətindəöztöhfəsinivermə-
yəhazırdırvəqlobaləhəmiyyətli
məsələlərinhəlliyollarınınaxtarışı
üçünParlamentlərarasıİtifaqla,
digərparlamenttəşkilatlarıiləfəal
əməkdaşlıqetməkniyyətindədir:
“MənParlamentŞəbəkəsininsədri
kimibuiliniyunayındakeçirilən
Bakıkonfransındabumövqeyibil-
dirdim”.
Spikeröznitqindəsöylədiki,

sülhvətəhlükəsizlikolmadan
davamlıinkişafvərifahhaqqında
danışmaqmümkündeyil.Mil-
liMəclisinsədriAzərbaycanın
beynəlxalqaləmdətanınmışəra-
zilərinin20faizinin30ilərzində
Ermənistantərəfindənişğalaltında
saxlanılması,buərazilərdəkibü-
tünşəhərlərimizin,kəndlərimi-
zin,tarixi,mədəniyyətvədini
abidələrimizinməhvedilməsi,1
milyonqaçqınvəməcburiköçkün

vəziyyətinədüşmüşəhalimizin
52faizininqadınolduğubarədə
genişməlumatverdi,həyatakeçi-
rilənquruculuqişlərindəndanış-
dı.Spikertəəssüfəqeydetdiki,
Ermənistanınhəminərazilərdə
basdırdığıminalarbuprosesəcid-
dimaneələrtörədir.Parlamentin
sədriparlamentlərarasıdialoqda
buməsələlərədiqqətyetirilməsi-
ninvacibliyinisöylədi.
SahibəQafarovasentyabrın

9-dasammitinikincigünündəke-
çirilənmüzakirələrdəçıxışetdi.O,
çıxışındabildirdiki,ictimaihəyatın
bütünsahələrindəqadınlarınişti-
rakıolmadangüclü,sabitdövləti
təsəvvüretməkmümkündeyil.
Bubaxımdanqadınspikerlərin
üzərinəmühümvəzifələrdüşürki,
parlamentlərimizgenderməsələ-
sinədahahəssasyanaşmaortaya
qoysun.
Qadınlarınməşğulluqsahəsin-

dəüzləşdiyiproblemlərdəndanı-
şanMilliMəclisinsədribildirdiki,
məşğulluqdaqeyri-bərabərliyin,
genderləbağlıproblemlərinəsas
səbəblərindənbiritəhsildir.Bugün
hamınıəhatəedəninklüzivcəmiy-
yətinyaradılmasındandanışırıqsa,
təhsilingücləndirilməsinəvəbu
sahədəbərabərimkanlarınhüquqi
əsaslarınıntəminedilməsinədaha
çoxdiqqətyönəldilməlidir.
SpikerSahibəQafarovaçıxışın-

daAzərbaycandahəyatakeçirilən
gendersiyasətininuğurlarıbarə-
dəməlumatverərəkbildirdiki,
ölkəmizdəməşğuləhalininümumi
tərkibindəqadınlarınxüsusiçəkisi
48faizdənartıqdır.Dövlətqullu-
ğundaqadınlarınxüsusiçəkisiisə
28faizəyaxındır.
Onunsözlərinəgörə,parla-

mentlərinnəinkigenderproblem-
lərininhəllinəyönəlmişqanun-
larqəbuletmək,həmdəonların
icrasınıntəminedilməsindərol
oynamaqüçünkifayətqədərsəla-
hiyyətlərivar.Məhzbuməqamda
parlamentləhökumətinəməkdaşlı-
ğımühüməhəmiyyətkəsbedir.

QadınParlamentSədrlərinin
14-cüSammitiDaşkəndBəyanna-
məsininqəbuluiləbaşaçatdı.
Qeydedəkki,işgüzarsəfər

çərçivəsindəMilliMəclisinsədri
tədbirdəiştirakedənölkələrinpar-
lamentsədrləriiləbirsıramühüm
görüşlərkeçirdi.Parlamentlərarası
İtifaqın(İPU)prezidentiDuarte
PaçekoiləgörüşənSahibəQafaro-
vaölkəmizinbutəşkilatlaəmək-

daşlığaböyükəhəmiyyətverdiyini
dedi,qurumunparlamentlərarası
əlaqələrinvəqlobalparlamentdip-
lomatiyasınıninkişafındakırolunu
yüksəkqiymətləndirdi.
MilliMəclisinsədridiqqətəçat-

dırdıki,AzərbaycanQoşulmama
HərəkatınınsədrikimiİPU-nun 
parlamentölçüsünüinkişafetdir-
məktəklifiniirəlisürübvə2021-ci
ildəAzərbaycanPrezidentiİlham
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spikerlərininqlobaləhəmiyyətli
məsələlərimüzakirəetməkimkanı-
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Azərbaycanparlamentininsədri

COVID-19pandemiyasınındünya
birliyinəhərcəhətdəndağıdıcıtəsir
göstərdiyini,sosialədalət,bərabər
iqtisadiimkanlarvəgenderbəra-
bərliyisahəsindəbəzinöqsanları
üzəçıxardığınısöylədi.O,qeyd
etdiki,artıqdünyabirliyipostpan-
demiyadövrünəqədəmqoyurvə
bugünbizbirgəhərəkətetməliyik,
iqtisadiyyatınbərpaedilməsində
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mentlərhökumətlərvəcəmiyyətlər
arasındakörpüolaraqbukontekst-
dəönəmliroloynayırlar.
MilliMəclisinsədriqeydetdiki,

COVID-19pandemiyasınınmü-
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QoşulmamaHərəkatınınsədrikimi
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9-dasammitinikincigünündəke-
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hiyyətlərivar.Məhzbuməqamda
parlamentləhökumətinəməkdaşlı-
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İtifaqın(İPU)prezidentiDuarte
PaçekoiləgörüşənSahibəQafaro-
vaölkəmizinbutəşkilatlaəmək-
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dırdıki,AzərbaycanQoşulmama
HərəkatınınsədrikimiİPU-nun 
parlamentölçüsünüinkişafetdir-
məktəklifiniirəlisürübvə2021-ci
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ƏliyevintəşəbbüsüiləQoşulmama
HərəkatınınParlamentŞəbəkəsi
təsisolunub.SahibəQafarovaPar-
lamentŞəbəkəsinintəsisiclasında
iştirakınavəBakıdakeçirilənbirinci
konfransamüraciətinəgörəDuarte
Paçekoyatəşəkkürünübildirdi.Spi-
kerbuilin30iyun-1iyultarixlərin-
dəAzərbaycanınpaytaxtıBakışə-
hərində40ölkəninvə8beynəlxalq
parlamenttəşkilatınınparlament
nümayəndəheyətlərininiştirakıilə

QoşulmamaHərəkatınınParlament
Şəbəkəsininilkkonfransınınkeçi-
rildiyinivəyekundaqəbulolunan
BakıBəyannaməsininmühüməhə-
miyyətkəsbetdiyinivurğuladı.
Parlamentlərarasıİtifaqın

prezidentiDuartePaçekoAzər-
baycanıntəmsiletdiyitəşkilatın
fəalüzvlərindənbiriolmasından
məmnunluğunuqeydetdi,ölkəmi-
zinİPU-nunüzvükimiəhəmiyyətli
rolunuvurğuladı.

GörüşdəParlamentlərarası
İtifaqlaQoşulmamaHərəkatı-
nınParlamentŞəbəkəsiarasında
əməkdaşlıqlabağlıbirsıraməsə-
lələrətrafındadafikirmübadiləsi
aparıldı.
MilliMəclisinsədriSahibə

QafarovaÖzbəkistanRespubli-
kasınaişgüzarsəfəriçərçivəsində
ZimbabveSenatınınsədriMeybl
Çinomona,BəhreynNümayəndə-
lərŞurasınınsədriFavziyabint
AbdullahZeynal,BanqladeşXalq
Respublikasıparlamentininsədri
ŞirinŞarminÇaudhuriilədətəkbə-
təkgörüşlərkeçirdi.Xariciparla-
mentlərinrəhbərləriiləsöhbətdə
spikerAzərbaycanınQoşulmama
Hərəkatınınsədrikimihərəkatın
parlamentölçüsünüinkişafetdir-
məktəşəbbüsüiləçıxışetdiyini
xatırlatdı.Parlamentnümayəndə
heyətlərininötənilinnoyabrında
MadriddəkeçirilmişQoşulmama
HərəkatınınParlamentŞəbəkə-
sininilkyığıncağındaiştirakını
yüksəkqiymətləndirdi.Builin30
iyun-1iyultarixlərindəkeçirilən
BakıKonfransınıxatırladaraqqeyd
etdiki,toplantıda40ölkəninvə8
beynəlxalqparlamenttəşkilatının
nümayəndəheyətlərininiştirakı
iləqəbuledilənBakıBəyannaməsi
təmsilçilərinmövqevəbaxışlarını
taməksetdirir.HəmçininQoşul-
mamaHərəkatıParlamentŞəbə-
kəsininİşQaydalarının,təşkilatın
rəsmiloqosuvəbayrağınıntəsdiq
olunması,qurumunsədrivəsədr
müavinlərininseçilməsiParlament
Şəbəkəsinininstitusionalinkişafı
baxımındanmühüməhəmiyyət
kəsbedir.
Qurumaüzvdövlətlərbeynəl-

xalqtəşkilatlar,xüsusilədəBirləş-
mişMillətlərTəşkilatı,Qoşulmama
Hərəkatı,İslamƏməkdaşlıqTəşki-
latıçərçivəsindəsəmərəliəməkdaş-
lıqedirlər.
Spikerparlamentlərarasımüna-

sibətlərinölkələrarasındaikitərəfi
vəçoxtərəfiəlaqələrinmühüm
tərkibhissələriolduğunudiqqətə

çatdırdı.Keçiriləngöruşlərdəsədr
QoşulmamaHərəkatıParlament
Şəbəkəsininqlobalparlamentinsti-
tutunaçevriləcəyinəinamınıifadə
etdi.
SəfərçərçivəsindəMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovanınbaşçılıq
etdiyinümayəndəheyətisentyab-
rın9-daDaşkənddəHeydərƏliyev
Meydanındaoldu.Spikervənü-
mayəndəheyətininüzvləri,Özbə-
kistanparlamentininnümayəndə-
ləri,buölkədəyaşayanAzərbaycan
icmasınıntəmsilçilərimeydanda
ucaldılanHeydərƏliyevinabidə-
siniziyarətetdilər,abidəninönünə
güldəstələridüzdülər.
Sentyabrın10-dasammitdəişti-

rakedənnümayəndəheyətləriÖz-
bəkistanınSəmərqəndşəhərində
oldular.MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarova,ÖzbəkistanAliMəclisi
SenatınınsədriTənziləNarbayeva,
Parlamentlərarasıİtifaqınbaşka-
tibiMartinÇunqonq,sammitdəiş-
tirakedənparlamentrəhbərlərivə
onlarınbaşçılıqetdiklərinümayən-
dəheyətləriSəmərqəndintarixivə
mədəniyerlərinigəzdilər.Burada
MilliMəclisinsədriSahibəQafaro-
vaÖzbəkistanınkütləviinformasi-
yavasitələrinəmüsahibəverdi.
İşgüzarsəfərsentyabrın10-da

başaçatdı.



32  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2022    SENTYABR-OKTYABR, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  33

SƏFƏR SƏFƏR

ƏliyevintəşəbbüsüiləQoşulmama
HərəkatınınParlamentŞəbəkəsi
təsisolunub.SahibəQafarovaPar-
lamentŞəbəkəsinintəsisiclasında
iştirakınavəBakıdakeçirilənbirinci
konfransamüraciətinəgörəDuarte
Paçekoyatəşəkkürünübildirdi.Spi-
kerbuilin30iyun-1iyultarixlərin-
dəAzərbaycanınpaytaxtıBakışə-
hərində40ölkəninvə8beynəlxalq
parlamenttəşkilatınınparlament
nümayəndəheyətlərininiştirakıilə

QoşulmamaHərəkatınınParlament
Şəbəkəsininilkkonfransınınkeçi-
rildiyinivəyekundaqəbulolunan
BakıBəyannaməsininmühüməhə-
miyyətkəsbetdiyinivurğuladı.
Parlamentlərarasıİtifaqın

prezidentiDuartePaçekoAzər-
baycanıntəmsiletdiyitəşkilatın
fəalüzvlərindənbiriolmasından
məmnunluğunuqeydetdi,ölkəmi-
zinİPU-nunüzvükimiəhəmiyyətli
rolunuvurğuladı.

GörüşdəParlamentlərarası
İtifaqlaQoşulmamaHərəkatı-
nınParlamentŞəbəkəsiarasında
əməkdaşlıqlabağlıbirsıraməsə-
lələrətrafındadafikirmübadiləsi
aparıldı.
MilliMəclisinsədriSahibə

QafarovaÖzbəkistanRespubli-
kasınaişgüzarsəfəriçərçivəsində
ZimbabveSenatınınsədriMeybl
Çinomona,BəhreynNümayəndə-
lərŞurasınınsədriFavziyabint
AbdullahZeynal,BanqladeşXalq
Respublikasıparlamentininsədri
ŞirinŞarminÇaudhuriilədətəkbə-
təkgörüşlərkeçirdi.Xariciparla-
mentlərinrəhbərləriiləsöhbətdə
spikerAzərbaycanınQoşulmama
Hərəkatınınsədrikimihərəkatın
parlamentölçüsünüinkişafetdir-
məktəşəbbüsüiləçıxışetdiyini
xatırlatdı.Parlamentnümayəndə
heyətlərininötənilinnoyabrında
MadriddəkeçirilmişQoşulmama
HərəkatınınParlamentŞəbəkə-
sininilkyığıncağındaiştirakını
yüksəkqiymətləndirdi.Builin30
iyun-1iyultarixlərindəkeçirilən
BakıKonfransınıxatırladaraqqeyd
etdiki,toplantıda40ölkəninvə8
beynəlxalqparlamenttəşkilatının
nümayəndəheyətlərininiştirakı
iləqəbuledilənBakıBəyannaməsi
təmsilçilərinmövqevəbaxışlarını
taməksetdirir.HəmçininQoşul-
mamaHərəkatıParlamentŞəbə-
kəsininİşQaydalarının,təşkilatın
rəsmiloqosuvəbayrağınıntəsdiq
olunması,qurumunsədrivəsədr
müavinlərininseçilməsiParlament
Şəbəkəsinininstitusionalinkişafı
baxımındanmühüməhəmiyyət
kəsbedir.
Qurumaüzvdövlətlərbeynəl-

xalqtəşkilatlar,xüsusilədəBirləş-
mişMillətlərTəşkilatı,Qoşulmama
Hərəkatı,İslamƏməkdaşlıqTəşki-
latıçərçivəsindəsəmərəliəməkdaş-
lıqedirlər.
Spikerparlamentlərarasımüna-

sibətlərinölkələrarasındaikitərəfi
vəçoxtərəfiəlaqələrinmühüm
tərkibhissələriolduğunudiqqətə

çatdırdı.Keçiriləngöruşlərdəsədr
QoşulmamaHərəkatıParlament
Şəbəkəsininqlobalparlamentinsti-
tutunaçevriləcəyinəinamınıifadə
etdi.
SəfərçərçivəsindəMilliMəclisin

sədriSahibəQafarovanınbaşçılıq
etdiyinümayəndəheyətisentyab-
rın9-daDaşkənddəHeydərƏliyev
Meydanındaoldu.Spikervənü-
mayəndəheyətininüzvləri,Özbə-
kistanparlamentininnümayəndə-
ləri,buölkədəyaşayanAzərbaycan
icmasınıntəmsilçilərimeydanda
ucaldılanHeydərƏliyevinabidə-
siniziyarətetdilər,abidəninönünə
güldəstələridüzdülər.
Sentyabrın10-dasammitdəişti-

rakedənnümayəndəheyətləriÖz-
bəkistanınSəmərqəndşəhərində
oldular.MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarova,ÖzbəkistanAliMəclisi
SenatınınsədriTənziləNarbayeva,
Parlamentlərarasıİtifaqınbaşka-
tibiMartinÇunqonq,sammitdəiş-
tirakedənparlamentrəhbərlərivə
onlarınbaşçılıqetdiklərinümayən-
dəheyətləriSəmərqəndintarixivə
mədəniyerlərinigəzdilər.Burada
MilliMəclisinsədriSahibəQafaro-
vaÖzbəkistanınkütləviinformasi-
yavasitələrinəmüsahibəverdi.
İşgüzarsəfərsentyabrın10-da
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Sentyabrın30-daspikerSahibə
QafarovanınsədrliyiiləMilliMəclisin
2022-ciilpayızsessiyasınınilkplenar
iclasıkeçirildi.
Sədrpayızsessiyasınıaçıqelan

etdikdənsonraAzərbaycanRespublika-
sınınDövlətHimnisəsləndirildi.Sahibə
Qafarovadeputatlarapayızsessiyasının
başlanmasımünasibətiilətəbriklərini
çatdırdıvəsəmərəlifəaliyyətarzuladı.
Sonraspikersentyabrayının13-də

ErmənistansilahlıqüvvələrininAzər-
baycandövlətsərhədininLaçın,Kəl-
bəcər,Daşkəsən,GədəbəyvəZəngilan
istiqamətlərindəgenişmiqyaslıtəxribat-
lartörətməsi,AzərbaycanOrdusunun
bölmələritərəfindənbutəxribatların
qarşısınınqətiyyətləalınmasıbarədəfi-
kirlərinidiqqətəçatdırdı.Qeydolundu
ki,düşməntərəfcanlıqüvvəvəhərbi
texnikasarıdanböyükitkilərəməruz
qoyulub,onlarınhəminbölgədəkiəsas
hərbiinfrastrukturudarmadağınedi-
lib.Başvermiştəxribatlaravəçoxsaylı
itkilərəgörəbütünməsuliyyətErmənis-

tanınhərbi-siyasirəhbərliyininüzərinə
düşür.İşğalçıölkəninbucürtəxribatlar-
daəsasməqsədisülhprosesinipozmaq,
azadedilmişərazilərdəhəyatakeçirilən
bərpavəquruculuqişlərinəmaneol-
maqdır.
SahibəQafarovavurğuladıki,döv-

lətimizinərazibütövlüyünəvəsuveren-
liyinəqarşıyönələnsilahlıhücumundəf
edilməsizamanı,təəssüfki,Azərbaycan
Ordusununşəxsiheyətiarasındada
itkilərolub.
Spikerintəklifiiləsentyabrayının

13-dədüşməntəxribatlarınınqarşısı-
nınalınmasızamanı,eləcədəBirinci
vəİkinciQarabağmüharibələrindəvə
digərdöyüşəməliyyatlarındavətən
yolundacanındankeçmişşəhidlərimi-
zinəzizxatirəsi1dəqiqəliksükutlayad
edildi.MilliMəclisinsədrişəhidlərimi-
zəAllahdanrəhmət,qazilərimizəmöh-
kəmcansağlığı,yaralıhərbçilərimizə
şəfadilədi.
SonraSahibəQafarovaxatırlatdıki,

dünən-sentyabrın29-daAzərbaycan

RespublikasınınPrezidenticənabİlham
Əliyev2023-cüilin“HeydərƏliyevİli”
elanedilməsihaqqındaSərəncamimza-
layıb.SpikerHeydərƏliyevinAzər-
baycanxalqınınyetişdirdiyiənböyük
şəxsiyyətlərdənbiriolduğunu,Azər-
baycanınənyenitarixinin35iləyaxın
dövrününməhzUluÖndərinyorul-
mazfəaliyyətiiləbilavasitəbağlılığını,
ÜmummilliLiderinsayəsindəxalqımı-
zındövlətmüstəqilliyininmöhkəmtə-
məliniyaratdığını,onuqoruyubsaxlaya
vəardıcılinkişafyolunaçıxarabildiyini
diləgətirdi.O,vurğuladıki,UluÖn-
dərinbaşladığımöhtəşəmişlərbugün
onunlayiqlisiyasivarisiİlhamƏliyev
tərəfindəndəyişəndövrüntələblərinə
uyğunşəkildədavametdirilir.Heydər
Əliyevinvəsiyyətiniyerinəyetirməklə
Qarabağın30illikişğaldanazadedil-
məsiisəbudahişəxsiyyətinxatirəsinə
ənböyükehtiramıntəcəssümüdür.
SahibəQafarova2023-cüilin“Hey-

dərƏliyevİli”elanedilməsiniUlu
Öndərinmisilsizxidmətlərinəverilən

yüksəkdəyərinbarizifadəsikimiqiy-
mətləndirdi.
İclasdaVətənmüharibəsininbaşla-

masınınildönümümünasibətiləMilli
Məclisinbəyanatınınqəbulolunacağı
vurğulandıvəiclasın30məsələdəniba-
rətolangündəliyitəsdiqləndi.
Gündəlikdəkiməsələlərinmüzaki-

rəsinəbaşlamazdanəvvəlspikerdiqqə-
təçatdırdıki,ikiilbundanəvvəl- 
2020-ciilsentyabrın27-dəbaşlanan44
günlükVətənmüharibəsindəAzərbay-
canRespublikasınınPrezidenti,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
AzərbaycanSilahlıQüvvələriqəhrə-
manlıqtariximizəyenişanlısəhifələr
yazdılar.Döyüşmeydanlarındaşəhid-
lərinvəqazilərincanıvəqanıbahasına
əldəedilənhərbiqələbəxalqımızınbu
günüvəgələcəyiiləbağlıolantaleyük-
lübirməsələninhəllinitəminetdi.Həm
tarixi,həmdəhüquqibaxımdanAzər-
baycanaməxsusolantorpaqların30illik
işğalınasonqoyuldu,dünyanizamına
vəbeynəlxalqnormalarameydanoxu-
yan,regionaltəhlükəsizlikarxitekturası
üçündaimitəhdidtörədənermənifa-
şizminəsarsıdıcızərbəendirildi.
BöyükZəfərinAzərbaycan,Ermə-

nistanvəRusiyarəhbərlərinin2020-ciil

10noyabrtarixliÜçtərəfiBəyanatıilə
siyasi-diplomatikmüstəvidədətəsbit
edilməsiCənubiQafqazdageosiyasi
vəziyyətihəmişəlikdəyişdirdi.Azər-
baycandövlətininərazibütövlüyü
təminedildikdənsonrabölgədəsivil
dövlətlərarasımünasibətlərqurulma-
sıüçünrealimkanlaryarandı.Artıq
münaqişətarixdəqalıbvəQafqazın
bubölgəsindəmüharibədəndeyil,
sülhdəndanışmaqzamanıdır.Postmü-
naqişədövrününtələblərinidüzgün
qiymətləndirənAzərbaycanErmənis-
tanlasülhmüqaviləsininimzalanması
üçün,bildiyinizkimi,5məlumprinsip
təklifedib.
Təəssüfki,Ermənistantərəfinin

havadarlarınagüvənərəksərgilədiyi
məntiqsizdavranışvəhərəkətləronun
Vətənmüharibəsindəaldığıdərsdən
lazıminəticələrçıxarmadığını,bölgədə
sülhprosesinəhazırolmadığını,hələdə
qisasçılıqniyyətiiləyaşadığınıgöstə-
rir.Lakinhamıbilməlidirki,pozucu-
luqfəaliyyəti,vaxtuzatmaqtaktikası
Ermənistanınözüüçünağırnəticələr
törədəcəkdir.
MilliMəclisinsədriçıxışınınsonun-

daAzərbaycanRespublikasınınPre-
zidenticənabİlhamƏliyevinsözlərini

xatırladaraqbildirdiki,dövlətbaşçısı
sentyabrın21-dəLaçınşəhərindəAzər-
baycanBayrağınıucaldarkəndemişdir:
“BugünErmənistanyaxşıfikirləşməli-
dir.Bizimləheçkimultimatumdiliilə
danışabilməz...
Mənbirdahademəkistəyirəmki,

biziheçkimvəheçnədayandırabil-
məz.Bizhaqqın,ədalətin,beynəlxalq
hüququntərəfdarıyıqvəözərazibü-
tövlüyümüzüqoruyuruq,qorumuşuq,
bərpaetmişik.
Bütündünyayagöstərəbilmişikki,

nəyəqadirik,torpaqlarımızıgücyoluilə
azadetmişikvəbununlafəxredirik”.
SonradeputatSoltanMəmmədov

ölkədəVətənmüharibəsininbaşlanma-
sınınildönümüiləəlaqədarAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininBəyanatı-
nısəsləndirdi.Bəyanatsəsəqoyularaq
qəbuledildi.
Dahasonrahərsessiyanınəvvə-

lindəolduğukimiMilliMəclisin10
bənddənibarət2022-ciilpayızsessiya-
sınınqanunvericilikişləriplanımüzaki-
rəedildi,buhaqdaMilliMəclisinqərar
layihəsitəsdiqolundu.İclasdaparla-
mentingündəliyindəkidigərməsələlər
dəardıcıllıqlamüzakirəedilərəksəsə
qoyulduvəqəbulolundu.

Milli Məclisin 2022-ci ildə payız 
sessiyasının ilk iclası  keçirildi 
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Sentyabrın30-daspikerSahibə
QafarovanınsədrliyiiləMilliMəclisin
2022-ciilpayızsessiyasınınilkplenar
iclasıkeçirildi.
Sədrpayızsessiyasınıaçıqelan

etdikdənsonraAzərbaycanRespublika-
sınınDövlətHimnisəsləndirildi.Sahibə
Qafarovadeputatlarapayızsessiyasının
başlanmasımünasibətiilətəbriklərini
çatdırdıvəsəmərəlifəaliyyətarzuladı.
Sonraspikersentyabrayının13-də

ErmənistansilahlıqüvvələrininAzər-
baycandövlətsərhədininLaçın,Kəl-
bəcər,Daşkəsən,GədəbəyvəZəngilan
istiqamətlərindəgenişmiqyaslıtəxribat-
lartörətməsi,AzərbaycanOrdusunun
bölmələritərəfindənbutəxribatların
qarşısınınqətiyyətləalınmasıbarədəfi-
kirlərinidiqqətəçatdırdı.Qeydolundu
ki,düşməntərəfcanlıqüvvəvəhərbi
texnikasarıdanböyükitkilərəməruz
qoyulub,onlarınhəminbölgədəkiəsas
hərbiinfrastrukturudarmadağınedi-
lib.Başvermiştəxribatlaravəçoxsaylı
itkilərəgörəbütünməsuliyyətErmənis-

tanınhərbi-siyasirəhbərliyininüzərinə
düşür.İşğalçıölkəninbucürtəxribatlar-
daəsasməqsədisülhprosesinipozmaq,
azadedilmişərazilərdəhəyatakeçirilən
bərpavəquruculuqişlərinəmaneol-
maqdır.
SahibəQafarovavurğuladıki,döv-

lətimizinərazibütövlüyünəvəsuveren-
liyinəqarşıyönələnsilahlıhücumundəf
edilməsizamanı,təəssüfki,Azərbaycan
Ordusununşəxsiheyətiarasındada
itkilərolub.
Spikerintəklifiiləsentyabrayının

13-dədüşməntəxribatlarınınqarşısı-
nınalınmasızamanı,eləcədəBirinci
vəİkinciQarabağmüharibələrindəvə
digərdöyüşəməliyyatlarındavətən
yolundacanındankeçmişşəhidlərimi-
zinəzizxatirəsi1dəqiqəliksükutlayad
edildi.MilliMəclisinsədrişəhidlərimi-
zəAllahdanrəhmət,qazilərimizəmöh-
kəmcansağlığı,yaralıhərbçilərimizə
şəfadilədi.
SonraSahibəQafarovaxatırlatdıki,

dünən-sentyabrın29-daAzərbaycan

RespublikasınınPrezidenticənabİlham
Əliyev2023-cüilin“HeydərƏliyevİli”
elanedilməsihaqqındaSərəncamimza-
layıb.SpikerHeydərƏliyevinAzər-
baycanxalqınınyetişdirdiyiənböyük
şəxsiyyətlərdənbiriolduğunu,Azər-
baycanınənyenitarixinin35iləyaxın
dövrününməhzUluÖndərinyorul-
mazfəaliyyətiiləbilavasitəbağlılığını,
ÜmummilliLiderinsayəsindəxalqımı-
zındövlətmüstəqilliyininmöhkəmtə-
məliniyaratdığını,onuqoruyubsaxlaya
vəardıcılinkişafyolunaçıxarabildiyini
diləgətirdi.O,vurğuladıki,UluÖn-
dərinbaşladığımöhtəşəmişlərbugün
onunlayiqlisiyasivarisiİlhamƏliyev
tərəfindəndəyişəndövrüntələblərinə
uyğunşəkildədavametdirilir.Heydər
Əliyevinvəsiyyətiniyerinəyetirməklə
Qarabağın30illikişğaldanazadedil-
məsiisəbudahişəxsiyyətinxatirəsinə
ənböyükehtiramıntəcəssümüdür.
SahibəQafarova2023-cüilin“Hey-

dərƏliyevİli”elanedilməsiniUlu
Öndərinmisilsizxidmətlərinəverilən

yüksəkdəyərinbarizifadəsikimiqiy-
mətləndirdi.
İclasdaVətənmüharibəsininbaşla-

masınınildönümümünasibətiləMilli
Məclisinbəyanatınınqəbulolunacağı
vurğulandıvəiclasın30məsələdəniba-
rətolangündəliyitəsdiqləndi.
Gündəlikdəkiməsələlərinmüzaki-

rəsinəbaşlamazdanəvvəlspikerdiqqə-
təçatdırdıki,ikiilbundanəvvəl- 
2020-ciilsentyabrın27-dəbaşlanan44
günlükVətənmüharibəsindəAzərbay-
canRespublikasınınPrezidenti,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
AzərbaycanSilahlıQüvvələriqəhrə-
manlıqtariximizəyenişanlısəhifələr
yazdılar.Döyüşmeydanlarındaşəhid-
lərinvəqazilərincanıvəqanıbahasına
əldəedilənhərbiqələbəxalqımızınbu
günüvəgələcəyiiləbağlıolantaleyük-
lübirməsələninhəllinitəminetdi.Həm
tarixi,həmdəhüquqibaxımdanAzər-
baycanaməxsusolantorpaqların30illik
işğalınasonqoyuldu,dünyanizamına
vəbeynəlxalqnormalarameydanoxu-
yan,regionaltəhlükəsizlikarxitekturası
üçündaimitəhdidtörədənermənifa-
şizminəsarsıdıcızərbəendirildi.
BöyükZəfərinAzərbaycan,Ermə-

nistanvəRusiyarəhbərlərinin2020-ciil

10noyabrtarixliÜçtərəfiBəyanatıilə
siyasi-diplomatikmüstəvidədətəsbit
edilməsiCənubiQafqazdageosiyasi
vəziyyətihəmişəlikdəyişdirdi.Azər-
baycandövlətininərazibütövlüyü
təminedildikdənsonrabölgədəsivil
dövlətlərarasımünasibətlərqurulma-
sıüçünrealimkanlaryarandı.Artıq
münaqişətarixdəqalıbvəQafqazın
bubölgəsindəmüharibədəndeyil,
sülhdəndanışmaqzamanıdır.Postmü-
naqişədövrününtələblərinidüzgün
qiymətləndirənAzərbaycanErmənis-
tanlasülhmüqaviləsininimzalanması
üçün,bildiyinizkimi,5məlumprinsip
təklifedib.
Təəssüfki,Ermənistantərəfinin

havadarlarınagüvənərəksərgilədiyi
məntiqsizdavranışvəhərəkətləronun
Vətənmüharibəsindəaldığıdərsdən
lazıminəticələrçıxarmadığını,bölgədə
sülhprosesinəhazırolmadığını,hələdə
qisasçılıqniyyətiiləyaşadığınıgöstə-
rir.Lakinhamıbilməlidirki,pozucu-
luqfəaliyyəti,vaxtuzatmaqtaktikası
Ermənistanınözüüçünağırnəticələr
törədəcəkdir.
MilliMəclisinsədriçıxışınınsonun-

daAzərbaycanRespublikasınınPre-
zidenticənabİlhamƏliyevinsözlərini

xatırladaraqbildirdiki,dövlətbaşçısı
sentyabrın21-dəLaçınşəhərindəAzər-
baycanBayrağınıucaldarkəndemişdir:
“BugünErmənistanyaxşıfikirləşməli-
dir.Bizimləheçkimultimatumdiliilə
danışabilməz...
Mənbirdahademəkistəyirəmki,

biziheçkimvəheçnədayandırabil-
məz.Bizhaqqın,ədalətin,beynəlxalq
hüququntərəfdarıyıqvəözərazibü-
tövlüyümüzüqoruyuruq,qorumuşuq,
bərpaetmişik.
Bütündünyayagöstərəbilmişikki,

nəyəqadirik,torpaqlarımızıgücyoluilə
azadetmişikvəbununlafəxredirik”.
SonradeputatSoltanMəmmədov

ölkədəVətənmüharibəsininbaşlanma-
sınınildönümüiləəlaqədarAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininBəyanatı-
nısəsləndirdi.Bəyanatsəsəqoyularaq
qəbuledildi.
Dahasonrahərsessiyanınəvvə-

lindəolduğukimiMilliMəclisin10
bənddənibarət2022-ciilpayızsessiya-
sınınqanunvericilikişləriplanımüzaki-
rəedildi,buhaqdaMilliMəclisinqərar
layihəsitəsdiqolundu.İclasdaparla-
mentingündəliyindəkidigərməsələlər
dəardıcıllıqlamüzakirəedilərəksəsə
qoyulduvəqəbulolundu.

Milli Məclisin 2022-ci ildə payız 
sessiyasının ilk iclası  keçirildi 
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Azərbaycanınəzəlitarixitorpaqlarınıqəsbetməyişovinistmilliideologiyasının
əsashədəfərindənbirinə çevirmişerməni faşizmininağırməğlubiyyəti ilənəti-
cələnənVətənmüharibəsininbaşlanmasınınikiilitamamolmuşdur.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrinAliBaşKomandanıİlhamƏliyevin
rəhbərliyiilə44günlükVətənmüharibəsindəəldəedilənmöhtəşəmZəfərAzər-
baycanRespublikasınınərazibütövlüyününbərpasınıtəminetmiş,sonikiyüzilə
yaxındövrdəxalqımızınməruzqaldığıtorpaqitkilərivəetniktəmizləmələrsilsilə-
sinəsonqoymuş,tarixidüşmənəqarşıçoxəsrlikmübarizədəməğlubiyyətsindro-
munuaradanqaldırmışdır.QarabağınvəŞərqiZəngəzurun30illikişğaldanazad
edilməsiAzərbaycanınmüstəqilliktarixindəyenidövraçmışdır.
AzərbaycandövlətiBMTTəhlükəsizlikŞurasının1993-cüildəqəbuletdiyi822,

853,874və884nömrəliqətnamələrin,eləcədəBMTBaşMəclisinin2008-ciildəqə-
buletdiyi62/243nömrəliqətnamənin,birsıradigərnüfuzlubeynəlxalqtəşkilat-
larınaktlarınınicrasınıözgücüilətəminetmişdir.Vətənmüharibəsinəticəsində
yarananyenireallıqAzərbaycan,ErmənistanvəRusiyaliderlərinin2020-ciilno-
yabrın10-daimzaladıqlarıÜçtərəfiBəyanatdatəsbitolunmuşdur.
Ermənistanüçünfaktikikapitulyasiyaaktıolanbubeynəlxalqsənədlətərəfər

üzərlərinəmüəyyənöhdəliklərgötürmüşlər.Müharibədənsonrakıdövrdəbuöh-
dəliklərinbirqismiyerinəyetirilsədə,ermənisilahlıqüvvələrininQarabağdanta-
mamiləçıxarılması,bölgədəbütüniqtisadivənəqliyyatəlaqələrininbərpaedilməsi,
AzərbaycanınqərbrayonlarıiləNaxçıvanMuxtarRespublikasıarasındanəqliyyat
əlaqəsinintəhlükəsizliyinəzəmanətverilməsivəyeninəqliyyatkommunikasiyala-
rınıninşasıiləbağlıöhdəliklərErmənistanıntəqsiriucbatındanindiyədəkyerinə
yetirilməmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq,Azərbaycan tərəfi postmünaqişə dövrünün real-

lıqlarını,bölgədəuzunmüddətlivədayanıqlısülhvəsabitlikyaradılmasızərurə-
tininəzərəalaraq,ErmənistanRespublikası iləmünasibətlərinnormallaşmasıvə
sülhsazişininhazırlanmasıüçün5təməlprinsiptəklifetmişdir.Ermənistantərəfi
buprinsiplərisözdəqəbuletsədə,aparılandanışıqlardaəldəedilənrazılaşmaları
pozmaqüçünmüxtəlifəməllərəəlatmışdır.
Builsentyabrayının13-dəErmənistansilahlıqüvvələridövlətsərhədininde-

limitasiyavədemarkasiyaolunmamasındanistifadəedərəkAzərbaycanınLaçın,

Kəlbəcər,Daşkəsən,Gədəbəy vəZəngilan rayonları istiqamətində genişmiqyas-
lı silahlı təxribat törətmişlər.AzərbaycanOrdusununbölmələri tərəfindəngörü-
ləntədbirlərnəticəsindəbutəxribatınqarşısıqətiyyətləalınmış,Ermənistansilahlı
qüvvələrinənövbətiağırzərbəendirilmişdir.Aydınməsələdirki,Ermənistanınre-
vanşizmniyyətindənirəligələnbuhərəkətiikidövlətarasındasivilmünasibətlər
qurulmasıüçüngöstərilənsəyləripozmağa,azadedilmişərazilərdəaparılanbərpa
vəquruculuqişlərinəmaneçiliktörətməyəyönəlmişdir.
Ermənistanın törətdiyi təxribat barəsində bəzi yüksək səviyyəli xarici dövlət

rəsmilərininobyektivlikdənuzaq,qərəzli,həta təhrikedicifikirlərsəsləndirməsi
təəssüfdoğurur.Beləaçıqlamalarınermənitəbliğatınıntəsirialtındavəyasiyasi
dividendlərəldəetməkniyyətiiləverildiyinəşübhəyoxdur.
BugünAzərbaycanın30illikişğaldövründəvandalcasınaviranqoyulmuştor-

paqlarındayaşayışməntəqələrininbərpasılayihələrihəyatakeçirilir,infrastruktur
obyektləriqurulur,havalimanları,yollar,körpülər,tunellər,digərobyektlərinşa
olunur,elektrik,suxətləriçəkilir.Məcburiköçkünlərinmümkünqədərtezmüd-
dətdədoğmayurdlarınaqayıtmasıüçünşəraityaradılır.Artıqonlarınbirhissəsi-
ninyurdhəsrətinəsonqoyulmuşdur.
Təəssüfki,ErmənistantərəfininişğaldövründəvəmüharibədənsonraAzərbay-

canərazilərindəbasdırdığıyüzminlərcətankvəpiyadaəleyhinəminalarbərpavə
quruculuqişlərininsürətləaparılmasınaimkanvermir.Hərbiəməliyyatlarınbaşa
çatmasındansonrakıdövrdə200nəfərdənçoxmülkişəxsvəhərbçiminalarınpart-
lamasınəticəsindəhəlakolmuşvəyayaralanmışlar.
Lakin heç kəsin şübhəsi olmasın ki, törədilən bütünmaneələrə baxmayaraq,

Azərbaycanxalqıərazibütövlüyününkeşiyindəayıq-sayıqdayanmışdır,şəhidlə-
rininhəyatıbahasınaişğaldanazadedilmişərazilərinyenidənqurulmasına,yerlə
biredilmişşəhərvəkəndlərintambərpasınanailolacaq,QarabağıvəŞərqiZən-
gəzuruçiçəklənəndiyarlaraçevirəcəkdir.
AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisiümidetdiyinibildirirki,Ermənistan

Respublikasıözməsuliyyətinidərkedərək,XXIəsrəyaraşmayandavranışvəhə-
rəkətlərdənəlçəkəcək,Azərbaycanlasivildövlətlərarasımünasibətlərqurulması,
bölgəxalqlarınınəmin-amanlığaqovuşdurulmasıüçünyaranmıştarixiimkanıbir
dahanəzərdənkeçirəcəkdir.AzərbaycanRespublikasıCənubiQafqazınmünaqişə
vəmüharibələrdənazadolan,bütünxalqlarınnümayəndələrininqarşılıqlıişbirli-
yişəraitindədinamikinkişafedənbirməkanaçevrilməsiüçünözündənasılıolan
bütüntədbirlərigörməyəhazırdır.

(BəyanatAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
2022ciil30sentyabrtarixliiclasındaqəbuledilmişdir)

AzərbaycanxalqınınVətənmüharibəsinin
başlanmasınınildönümüiləəlaqədar
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RƏSMİ QƏBULLAR

Oktyabrın31-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmiz-
dəsəfərdəolanSankt-Peterburq
QanunvericilikMəclisininsədri
AleksandrBelskininbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
GörüşdəcariildəAzərbaycan

vəRusiyaarasındadiplomatik
münasibətlərinqurulmasının30-
cuildönümününtamamolduğu
xatırlandı,ikiölkəarasındaəmək-
daşlığıninkişafındadövlətbaşçı-
larınınşəxsimünasibətlərininrolu
vurğulandı.
Söhbətzamanıqarşılıqlımüna-

sibətlərdəsiyasi,iqtisadi,huma-
nitar,parlamentlərarasıəməkdaş-
lığın,AzərbaycanvəRusiyanın 
regionlarıarasındamünasibətlərin
əhəmiyyətiqeydolundu.
GörüşdəMilliMəclisinhəm

FederasiyaŞurası,həmdəDövlət
Dumasıiləqarşılıqlımünasibətləri,
beynəlxalqparlamenttəşkilatları
çərçivəsindəəməkdaşlıq,parla-
mentlərarasıdostluqqruplarının
fəaliyyətibarədəfikirmübadiləsi
aparıldı.
TədbirdəAzərbaycan-Rusiya

parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriNizamiSəfərov,

MilliMəclisAparatınınrəhbəriFə-
ridHacıyev,AzərbaycanRespub-
likasınınSankt-Peterburqdakıbaş
konsuluSultanQasımovvədigər
rəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaBöyükBrita-
niyavəŞimaliİrlandiyaBirləşmiş
Krallığınınölkəmizdəyenitəyin
olunmuşfövqəladəvəsəlahiy-
yətlisəfiriFerqusOuldlagörüş-
dü.Qonağafəaliyyətindəuğurlar
arzulayanspikerbirneçəgünöncə
onunAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevəetimadnaməsinitəqdim
edərkənAzərbaycandilindəçıxış
etməsiniyüksəkqiymətləndirdivə
bununxalqımızındilinə,mədəniy-
yətinəböyükhörmətingöstəricisi
olduğunudiqqətəçatdırdı.
AzərbaycanvəBirləşmişKrallıq

arasındamünasibətlərininkişafın-
dandanışanparlamentsədriqeyd
etdiki,cariildəikiölkəarasında
diplomatikəlaqələrinqurulması-
nın30-cuildönümütamamolub.
Buillərərzindəikiölkəarasında
siyasi,iqtisadi,humanitarvədigər

sahələrdəqarşılıqlıetimadavə
dəstəyəəsaslananəməkdaşlıqdi-
namikinkişafedib.Vurğulandıki,
iqtisadiəlaqələrölkələrimizara-
sındaikitərəfimünasibətlərinəsas
tərkibhissələrindənbiridir.Sahibə
Qafarovasöylədiki,Azərbaycanın
əsasticarəttərəfdaşlarındanbiri
olanBirləşmişKrallıqiqtisadiyya-
tımızaənçoxinvestisiyayatıran
ölkədir.BirləşmişKrallığın“BP”
şirkətienerjisahəsindəAzərbay-
canınetibarlıtərəfdaşlarından
biridir.
Parlamentlərarasıəlaqələrin

ölkələrimizarasındaikitərəfivə
çoxtərəfimünasibətlərinmü-
hümhissələrindənbiriolduğunu
diqqətəçatdıranMilliMəclisin
sədriqeydetdiki,qanunvericilik
orqanlarımızarasındasıxəlaqələr
qurulub.O,cariiliyulun12-13-də
BirləşmişKrallığasəfərinixatırla-
daraq,səfərçərçivəsindəkeçirilən
görüşlərbarədəqonağaətrafımə-
lumatverdi.
SahibəQafarovaparlamentlər-

arasıəlaqələrininkişafındadost-
luqqruplarınınmühümrolunu
daqeydedərəkdiqqətəçatdırdı
ki,dostluqqruplarımüntəzəm

təmaslar,dialoqvəfikirmübadilə-
siiləparlamentlərarasındakörpü
rolunuoynayırlar.
Azərbaycanınərazibütövlüyü-

nübərpaetdikdənsonraregionda
yaranmışvəziyyətbarədəsəfirə
məlumatverənMilliMəclisinsədri
diqqətəçatdırdıki,hazırdamü-
naqişədənsonrakıdövrdəAzər-
baycanınəsasprioritetiişğaldan
azadedilmişərazilərinbərpasıvə
tikintisi,məcburiköçkünləringeri
qayıtmasınıntəminedilməsidir.O,
ərazilərimizinminalardanvədigər
partlamamışhərbisursatlardantə-
mizlənməsində,həmçininbərpavə
yenidənqurmaişlərindəBirləşmiş
Krallıqtərəfindəngöstəriləndəs-
təyəgörəminnətdarlığınıbildirdi.
SahibəQafarovanəzərəçatdırdıki,
işğaldanzərərçəkəndövlətolması-
navəözgücünətorpaqlarınıazad
etməsinəbaxmayaraq,sonikiildə
regiondauzunmüddətlisülhvə
sabitliyintəminolunmasıistiqa-
mətindəsəylərinidavametdirən
dəAzərbaycandır.Tərəfimizdən
Ermənistanamünasibətlərinor-
mallaşdırmaqvəbeynəlxalqhüqu-
qun5prinsipiəsasındasülhsazişi
imzalamaqtəklifedilib.LakinEr-
mənistantəxribatçıhərəkətlərdən
hələdəəlçəkmir.
Səmimiqəbulavəətrafıməlu-

matagörəminnətdarlığınıbildirən
BöyükBritaniyavəŞimaliİrlandi-
yaBirləşmişKrallığınınölkəmiz-
dəkisəfiriFerqusOuldAzərbay-
candafəaliyyətəbaşladıqdansonra
keçirdiyigörüşlərbarədəMilli
Məclisinsədrinəməlumatverdi,
PrezidentİlhamƏliyevləolangö-
rüşünondaböyüktəəssüratyarat-
dığınıxüsusivurğuladı.
SəfirAzərbaycanınAvropanın

enerjitəhlükəsizliyinintəminolun-
masındamühümroloynadığını
bildirdi.O,ölkəmizinalternativ
vəbərpaolunanenerjilayihələri-
ninreallaşdırılmasındasəylərinin
vacibliyinivurğuladıvəqeydetdi
ki,bu,əlaqələrimizinmühümbir
hissəsidir.

FerqusOuldAzərbaycanMilli
MəclisininsədriSahibəQafarova-
nınBirləşmişKrallığarəsmisəfə-
riniparlamentlərarasıəlaqələrin
inkişafetdirilməsiistiqamətində
mühümaddımkimiqiymətləndi-
rərəkspikerinkraliçaIIElizabetin
vidamərasimindəiştirakından
məmnunluğunubildirdi.
FerqusOuldregiondasülhvə

təhlükəsizliyinəhəmiyyətiiləbağlı
fikirlərinibölüşərək,Azərbaycanla
Ermənistanarasındasülhmüqavi-
ləsininimzalanmasınınvacibliyini
vurğuladı.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaTürkmənis-
tanınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriQurbanmammet
Elyasovlagörüşdü.

Sədrsəfiriölkəmizdədiploma-
tikfəaliyyətəbaşlamasımünasibə-
tilətəbriketdi.O,diqqətəçatdırdı
ki,AzərbaycanıqardaşTürkmə-
nistanlaortaqmədəniyyət,tarix,
dilvəxalqlarımızarasındaəlaqələr
birləşdirir.AzərbaycanTürkmə-
nistanlabütünsahələrdəəlaqələrin
inkişafınaböyükəhəmiyyətverir
vəbuildiplomatikmünasibətlə-
rimizinyaradılmasının30illiyini
qeydetdik.
SahibəQafarovaölkələrimiz

arasındaəlaqələrininkişafında
yüksəksəviyyəliqarşılıqlısəfərlə-
rinböyükroloynadığınıqeydetdi.
O,bildirdiki,ölkələrimizarasında
imzalanmış100-dənçoxdövlət-
lərarasıvəhökumətlərarasısənəd
münasibətlərimizinhüquqibazası-
nıformalaşdırıb.Busənədlərara-
sında“AzərbaycanRespublikası
iləTürkmənistanarasındaStrateji

RƏSMİ QƏbULLaR
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regionlarıarasındamünasibətlərin
əhəmiyyətiqeydolundu.
GörüşdəMilliMəclisinhəm

FederasiyaŞurası,həmdəDövlət
Dumasıiləqarşılıqlımünasibətləri,
beynəlxalqparlamenttəşkilatları
çərçivəsindəəməkdaşlıq,parla-
mentlərarasıdostluqqruplarının
fəaliyyətibarədəfikirmübadiləsi
aparıldı.
TədbirdəAzərbaycan-Rusiya

parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriNizamiSəfərov,

MilliMəclisAparatınınrəhbəriFə-
ridHacıyev,AzərbaycanRespub-
likasınınSankt-Peterburqdakıbaş
konsuluSultanQasımovvədigər
rəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaBöyükBrita-
niyavəŞimaliİrlandiyaBirləşmiş
Krallığınınölkəmizdəyenitəyin
olunmuşfövqəladəvəsəlahiy-
yətlisəfiriFerqusOuldlagörüş-
dü.Qonağafəaliyyətindəuğurlar
arzulayanspikerbirneçəgünöncə
onunAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevəetimadnaməsinitəqdim
edərkənAzərbaycandilindəçıxış
etməsiniyüksəkqiymətləndirdivə
bununxalqımızındilinə,mədəniy-
yətinəböyükhörmətingöstəricisi
olduğunudiqqətəçatdırdı.
AzərbaycanvəBirləşmişKrallıq

arasındamünasibətlərininkişafın-
dandanışanparlamentsədriqeyd
etdiki,cariildəikiölkəarasında
diplomatikəlaqələrinqurulması-
nın30-cuildönümütamamolub.
Buillərərzindəikiölkəarasında
siyasi,iqtisadi,humanitarvədigər

sahələrdəqarşılıqlıetimadavə
dəstəyəəsaslananəməkdaşlıqdi-
namikinkişafedib.Vurğulandıki,
iqtisadiəlaqələrölkələrimizara-
sındaikitərəfimünasibətlərinəsas
tərkibhissələrindənbiridir.Sahibə
Qafarovasöylədiki,Azərbaycanın
əsasticarəttərəfdaşlarındanbiri
olanBirləşmişKrallıqiqtisadiyya-
tımızaənçoxinvestisiyayatıran
ölkədir.BirləşmişKrallığın“BP”
şirkətienerjisahəsindəAzərbay-
canınetibarlıtərəfdaşlarından
biridir.
Parlamentlərarasıəlaqələrin

ölkələrimizarasındaikitərəfivə
çoxtərəfimünasibətlərinmü-
hümhissələrindənbiriolduğunu
diqqətəçatdıranMilliMəclisin
sədriqeydetdiki,qanunvericilik
orqanlarımızarasındasıxəlaqələr
qurulub.O,cariiliyulun12-13-də
BirləşmişKrallığasəfərinixatırla-
daraq,səfərçərçivəsindəkeçirilən
görüşlərbarədəqonağaətrafımə-
lumatverdi.
SahibəQafarovaparlamentlər-

arasıəlaqələrininkişafındadost-
luqqruplarınınmühümrolunu
daqeydedərəkdiqqətəçatdırdı
ki,dostluqqruplarımüntəzəm

təmaslar,dialoqvəfikirmübadilə-
siiləparlamentlərarasındakörpü
rolunuoynayırlar.
Azərbaycanınərazibütövlüyü-

nübərpaetdikdənsonraregionda
yaranmışvəziyyətbarədəsəfirə
məlumatverənMilliMəclisinsədri
diqqətəçatdırdıki,hazırdamü-
naqişədənsonrakıdövrdəAzər-
baycanınəsasprioritetiişğaldan
azadedilmişərazilərinbərpasıvə
tikintisi,məcburiköçkünləringeri
qayıtmasınıntəminedilməsidir.O,
ərazilərimizinminalardanvədigər
partlamamışhərbisursatlardantə-
mizlənməsində,həmçininbərpavə
yenidənqurmaişlərindəBirləşmiş
Krallıqtərəfindəngöstəriləndəs-
təyəgörəminnətdarlığınıbildirdi.
SahibəQafarovanəzərəçatdırdıki,
işğaldanzərərçəkəndövlətolması-
navəözgücünətorpaqlarınıazad
etməsinəbaxmayaraq,sonikiildə
regiondauzunmüddətlisülhvə
sabitliyintəminolunmasıistiqa-
mətindəsəylərinidavametdirən
dəAzərbaycandır.Tərəfimizdən
Ermənistanamünasibətlərinor-
mallaşdırmaqvəbeynəlxalqhüqu-
qun5prinsipiəsasındasülhsazişi
imzalamaqtəklifedilib.LakinEr-
mənistantəxribatçıhərəkətlərdən
hələdəəlçəkmir.
Səmimiqəbulavəətrafıməlu-

matagörəminnətdarlığınıbildirən
BöyükBritaniyavəŞimaliİrlandi-
yaBirləşmişKrallığınınölkəmiz-
dəkisəfiriFerqusOuldAzərbay-
candafəaliyyətəbaşladıqdansonra
keçirdiyigörüşlərbarədəMilli
Məclisinsədrinəməlumatverdi,
PrezidentİlhamƏliyevləolangö-
rüşünondaböyüktəəssüratyarat-
dığınıxüsusivurğuladı.
SəfirAzərbaycanınAvropanın

enerjitəhlükəsizliyinintəminolun-
masındamühümroloynadığını
bildirdi.O,ölkəmizinalternativ
vəbərpaolunanenerjilayihələri-
ninreallaşdırılmasındasəylərinin
vacibliyinivurğuladıvəqeydetdi
ki,bu,əlaqələrimizinmühümbir
hissəsidir.

FerqusOuldAzərbaycanMilli
MəclisininsədriSahibəQafarova-
nınBirləşmişKrallığarəsmisəfə-
riniparlamentlərarasıəlaqələrin
inkişafetdirilməsiistiqamətində
mühümaddımkimiqiymətləndi-
rərəkspikerinkraliçaIIElizabetin
vidamərasimindəiştirakından
məmnunluğunubildirdi.
FerqusOuldregiondasülhvə

təhlükəsizliyinəhəmiyyətiiləbağlı
fikirlərinibölüşərək,Azərbaycanla
Ermənistanarasındasülhmüqavi-
ləsininimzalanmasınınvacibliyini
vurğuladı.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaTürkmənis-
tanınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriQurbanmammet
Elyasovlagörüşdü.

Sədrsəfiriölkəmizdədiploma-
tikfəaliyyətəbaşlamasımünasibə-
tilətəbriketdi.O,diqqətəçatdırdı
ki,AzərbaycanıqardaşTürkmə-
nistanlaortaqmədəniyyət,tarix,
dilvəxalqlarımızarasındaəlaqələr
birləşdirir.AzərbaycanTürkmə-
nistanlabütünsahələrdəəlaqələrin
inkişafınaböyükəhəmiyyətverir
vəbuildiplomatikmünasibətlə-
rimizinyaradılmasının30illiyini
qeydetdik.
SahibəQafarovaölkələrimiz

arasındaəlaqələrininkişafında
yüksəksəviyyəliqarşılıqlısəfərlə-
rinböyükroloynadığınıqeydetdi.
O,bildirdiki,ölkələrimizarasında
imzalanmış100-dənçoxdövlət-
lərarasıvəhökumətlərarasısənəd
münasibətlərimizinhüquqibazası-
nıformalaşdırıb.Busənədlərara-
sında“AzərbaycanRespublikası
iləTürkmənistanarasındaStrateji

RƏSMİ QƏbULLaR
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tərəfdaşlıqhaqqındaBəyannamə”
ölkələrimizinhərtərəfiəməkdaşlı-
ğınındahadainkişafıbaxımından
xüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
Azərbaycan-Türkmənistanmü-

nasibətlərinininkişafındahəriki
ölkəninparlamentlərininrolundan
sözaçanSahibəQafarovacariilin
iyunayındaQoşulmamaHərəka-
tınınParlamentŞəbəkəsininBakı
Konfransındaiştiraketməküçün
ölkəmizdəsəfərdəolanTürkmə-
nistanMilliQenqeşi(parlament)
MəclisininsədriGülşatMəmmə-
dovailəgörüşünüməmnunluqla 
xatırladı.O,qanunvericilikorqanla-
rınınmünasibətlərinininkişafında
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qruplarınınfəaliyyətininəhəmiyyə-
tinivurğuladı.
MilliMəclisinsədriAzərbayca-

nın44günlükVətənmüharibəsi
nəticəsindətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsivəbununladaBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınqətnamə-
lərininicrasınıntəminolunması,
beynəlxalqmünasibətlərsistemin-
dəkiikilistandartlar,Azərbayca-
nınsülhsəylərivəErmənistanın
uğursuztəxribatlarıbarədədanış-
dı.Bildirildiki,Azərbaycantezlik-

ləErmənistanlasülhmüqaviləsi-
ninimzalanmasınıntərəfdarıdır.
LakinErmənistanıntəxribatları
sülhprosesinəmaneolurvəonu
yubadır.
SəfirQurbanmammetElyasov

spikerintəbrikinəgörətəşəkkür
etdivəikiölkəninqanunvericilik
orqanlarıarasındakıəməkdaşlığı
yüksəkqiymətləndirdi.O,Şuşaya
səfərininondayaratdığıtəəssüratla-
rıbölüşdü.
Qonaqbildirdiki,Türkmənistan

qardaşAzərbaycanlamünasibət-
lərindahadainkişafetdirilməsinə
böyükönəmverir.Buəlaqələrinin-
kişafındaparlamentlərarasımünasi-
bətlərdəmühümroloynayır.
Səfirxalqlarımızıdərintarixi

köklərin,mənəvivəmədənidəyər-
lərinbirləşdirdiyini,ölkəmizdədip-
lomatikfəaliyyətgöstərdiyimüd-
dətdəqarşılıqlıəlaqələrindahada
inkişafetməsiüçünbütünsəylərini
səfərbəredəcəyinisöylədi.
SöhbətzamanıMilliMəclisin

sədrisəfirinAzərbaycandilində
danışmasınıyüksəkqiymətləndirdi,
bununAzərbaycanmədəniyyətinə
vədilinəböyüksevginingöstəricisi
olduğunudiqqətəçatdırdı.

Oktyabrın10-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanMoldovaRespublika-
sınınBaşnaziriNataliyaQavrilitsa
iləgörüşdü.
SpikerMoldovaRespublikası-

nınBaşnazirinəölkələrimizara-
sındaənənəvidostluqvəqardaş-
lıqəlaqələrininhazırkısəviyyəsi
haqqındadanışdı,buildiplomatik
münasibətlərimizinyaradılmasının
30-cuildönümünüqeydetdiyimizi
diqqətəçatdırdı.SahibəQafaro-
vamüxtəlifsahələrdəəməkdaşlıq
əlaqələrinininkişafındadövlətbaş-
çılarısəviyyəsindəhəyatakeçirilən
qarşılıqlısəfərlərinvəgörüşlərin
əhəmiyyətinixüsusivurğuladı.
Azərbaycanınenerjisiyasəti-

nətoxunanMilliMəclisinsədri
bildirdiki,ölkəmizöztərəfdaşla-
rınınenerjitəhlükəsizliyinintəmin
olunmasındavacibroloynayır.
Azərbaycanınbuistiqamətdə
reallaşdırdığılayihələr,cariilin
iyulayındaAzərbaycaniləAvropa
İtifaqıarasındaimzalanmışenerji
sahəsindəStratejiTərəfdaşlığadair

AnlaşmaMemorandumubunun
bariznümunəsidir.
Spikerikiölkəarasındaparla-

mentlərarasımünasibətlərətoxun-
duvəikitərəfiəlaqələrininkişa-
fındaqanunvericilikorqanlarının
özünəməxsusrolundandanışdı.
Parlamentdostluqqruplarının
fəaliyyətinivədeputatlarımızın
beynəlxalqtəşkilatlardakıəmək-
daşlığınıyüksəkqiymətləndirdi,
qanunvericilikorqanlarımızın
komitələriarasındaəməkdaşlı-
ğıninkişafıüçünyaxşıimkanların
mövcudolduğunudedi.
MilliMəclisinsədriAzərbay-

canın44günlükVətənmüharibəsi
nəticəsindətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsibarədədanışdı.Bildi-
rildiki,AliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfər
ordumuzunşücaətisayəsində
ərazilərimizinErmənistantərəfin-
dən30illikişğalınasonqoyuldu.
Təəssüfki,beynəlxalqmünasibət-
lərdəmövcudolanikilistandartlar
səbəbindənBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiuzunillər
ərzindəicraolunmadı,Azərbay-
canbusənədlərinicrasınıözgücü
hesabınatəminetdi.
SpikerErmənistanınişğalaltın-

dasaxladığışəhərvəkəndlərimizi
tamamilədağıtdığınıbildirərək,
moldovalıhəmkarıİqorQrosunun
Azərbaycanınmədəniyyətpaytax-
tıŞuşayavəişğaldanazadedilmiş
ərazilərimizəsəfərizamanıbu
reallıqlarınbilavasitəşahidioldu-
ğunudiqqətəçatdırdı.
MilliMəclisinsədri30iləyaxın

işğaldanəziyyətçəkən,müharibə-
dəqələbəqazanmışAzərbaycanın
Ermənistanasülhmüqaviləsinin
imzalanmasınıtəklifetdiyinisöy-
ləyərəkümidvarolduğunubildirdi
ki,oktyabrın6-daPraqadakeçi-
rilmişdördtərəfigörüşdənsonra
tezlikləikiölkəarasındasülhmü-
qaviləsiimzalanacaq.
Azərbaycanailkrəsmisəfərin-

dənvəMilliMəclisdəolmaqdan
məmnunluğunuifadəedənMol-

dovaRespublikasınınBaşnaziri
NataliyaQavrilitsasonbirilyarım
ərzindəAzərbaycanlaMoldova
arasındayüksəksəviyyədəolan
münasibətlərindahadainten-
sivləşdiyinibildirdi.O,ölkəsinin
Azərbaycanladostluqmünasibət-
ləriniyüksəkqiymətləndirdiyini
diqqətəçatdırdı,Prezidentİlham
Əliyevləgörüşübarədətəəssürat-
larınıbölüşdü.
QonaqMoldovailəAzərbaycan

arasındaiqtisadiəlaqələrədətoxu-
naraqbusahədəHökumətlərarası
Komissiyanınfəaliyyətininmü-
hümrolunuqeydetdi,ölkələrimiz
arasındaiqtisadi-ticarət,nəqliyyat,
enerjitəhlükəsizliyivədigərsahə-
lərdəsəmərəliəməkdaşlığıninki-
şafperspektivlərindəndanışdı.
Görüşdətərəfərimaraqlandı-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

Avqustun24-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanKoreyaRespublikası
Prezidentininxüsusinümayəndə-
si,Busanşəhərinin“Expo2030”
ÜmumdünyaSərgisinəevsahib-
liyinindəstəklənməsiüzrəXüsusi
Komitəninsədri,Koreya-Azər-
baycanparlamentlərarasıdostluq
qrupununsədriSoByonq-Sunun
rəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
iləgörüşdü.
SahibəQafarovabusəfərin

qarşılıqlımünasibətlərininkişafına
öztöhfəsiniverəcəyinəinandığı-
nı,ölkələrimizarasındamüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlıqəlaqələrinin
inkişafetdiyinidedi.Spikerbu
ilölkələrimizarasındadiploma-
tikmünasibətlərinyaradılmasının
30-cuildönümününtamamoldu-
ğunusöylədi,xalqlarımızarasında
əlaqələrindərinləşməsindədövlət
başçılarınınqarşılıqlısəfərlərinin
əhəmiyyətindəndanışdı,Prezident
İlhamƏliyevinKoreyayasəfərlərini
xüsusivurğuladı.

SöhbətzamanıMilliMəclisin
sədriVətənmüharibəsindənsonra
işğaldanazadedilmişərazilərimiz-
dəPrezidentİlhamƏliyevintəşəb-
büsüilə“ağıllışəhər”,“ağıllıkənd”,
ocümlədən“yaşılenerjizonaları”
konsepsiyalarınınhəyatakeçirildi-
yinivəbusahələrdəAzərbaycanın
Koreyaşirkətləriiləəməkdaşlıqda
maraqlıolduğunudiqqətəçatdırdı.
Parlamentlərarasıəlaqələrindöv-

lətlərarasımünasibətlərinmühüm
hissəsinitəşkiletdiyinideyənSahibə
Qafarovahərikiölkəninqanunve-
ricilikorqanlarındadostluqqrup-
larınınfəaliyyətgöstərməsindən,
deputatlarınqarşılıqlıəməkdaşlı-
ğındanməmnunluğunubildirdi,bu
əlaqələrindahadainkişafetdirilmə-
sininvacibliyindəndanışdı.
GörüşdəMilliMəclisinsədri44

günlükVətənmüharibəsinəticə-
sindəAzərbaycanınöztorpaqlarını
işğaldanazadetməsivəregionda
davamlısülhünyaradılmasıisti-
qamətindəgöstərdiyisəylərhaqda
məlumatverdi.O,hazırdaAzər-
baycanınərazilərininErmənistan
tərəfindən30illikişğalınınağır
nəticələrininaradanqaldırılmasıilə
məşğulolduğunuvəhəminyerlərə
yeninəfəsgəldiyiniqeydetdi.
ÖznövbəsindəKoreyaRespub-

likasıPrezidentininxüsusinüma-
yəndəsivəKoreya-Azərbaycan
parlamentlərarasıdostluqqrupu-
nunsədriSoByonq-Su2009-cuildə
Azərbaycandaolduğunuvəötən
dövrərzindəPrezidentİlhamƏliye-
vinrəhbərliyiiləölkəmizinsürətli
inkişafından,başvermişdəyişik-
liklərdənolduqcatəsirləndiyinivə
bundanfəxrduyduğunudiqqətə
çatdırdı.
QonaqKoreyaRespublikasının

Azərbaycanaböyükönəmverdiyi-
nivəbütünsahələrdəbuəlaqələrin
dahadadərinləşdirilməsindəma-
raqlıolduğunusöylədi.SoByonq-
SuKoreyahökumətininxüsusilə
ekologiya,iqlimdəyişikliyivə
“ağıllışəhər”layihələrininhəyata
keçirilməsinəmarağınıifadəetdi.
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tərəfdaşlıqhaqqındaBəyannamə”
ölkələrimizinhərtərəfiəməkdaşlı-
ğınındahadainkişafıbaxımından
xüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
Azərbaycan-Türkmənistanmü-

nasibətlərinininkişafındahəriki
ölkəninparlamentlərininrolundan
sözaçanSahibəQafarovacariilin
iyunayındaQoşulmamaHərəka-
tınınParlamentŞəbəkəsininBakı
Konfransındaiştiraketməküçün
ölkəmizdəsəfərdəolanTürkmə-
nistanMilliQenqeşi(parlament)
MəclisininsədriGülşatMəmmə-
dovailəgörüşünüməmnunluqla 
xatırladı.O,qanunvericilikorqanla-
rınınmünasibətlərinininkişafında
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qruplarınınfəaliyyətininəhəmiyyə-
tinivurğuladı.
MilliMəclisinsədriAzərbayca-

nın44günlükVətənmüharibəsi
nəticəsindətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsivəbununladaBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınqətnamə-
lərininicrasınıntəminolunması,
beynəlxalqmünasibətlərsistemin-
dəkiikilistandartlar,Azərbayca-
nınsülhsəylərivəErmənistanın
uğursuztəxribatlarıbarədədanış-
dı.Bildirildiki,Azərbaycantezlik-

ləErmənistanlasülhmüqaviləsi-
ninimzalanmasınıntərəfdarıdır.
LakinErmənistanıntəxribatları
sülhprosesinəmaneolurvəonu
yubadır.
SəfirQurbanmammetElyasov

spikerintəbrikinəgörətəşəkkür
etdivəikiölkəninqanunvericilik
orqanlarıarasındakıəməkdaşlığı
yüksəkqiymətləndirdi.O,Şuşaya
səfərininondayaratdığıtəəssüratla-
rıbölüşdü.
Qonaqbildirdiki,Türkmənistan

qardaşAzərbaycanlamünasibət-
lərindahadainkişafetdirilməsinə
böyükönəmverir.Buəlaqələrinin-
kişafındaparlamentlərarasımünasi-
bətlərdəmühümroloynayır.
Səfirxalqlarımızıdərintarixi

köklərin,mənəvivəmədənidəyər-
lərinbirləşdirdiyini,ölkəmizdədip-
lomatikfəaliyyətgöstərdiyimüd-
dətdəqarşılıqlıəlaqələrindahada
inkişafetməsiüçünbütünsəylərini
səfərbəredəcəyinisöylədi.
SöhbətzamanıMilliMəclisin

sədrisəfirinAzərbaycandilində
danışmasınıyüksəkqiymətləndirdi,
bununAzərbaycanmədəniyyətinə
vədilinəböyüksevginingöstəricisi
olduğunudiqqətəçatdırdı.

Oktyabrın10-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanMoldovaRespublika-
sınınBaşnaziriNataliyaQavrilitsa
iləgörüşdü.
SpikerMoldovaRespublikası-

nınBaşnazirinəölkələrimizara-
sındaənənəvidostluqvəqardaş-
lıqəlaqələrininhazırkısəviyyəsi
haqqındadanışdı,buildiplomatik
münasibətlərimizinyaradılmasının
30-cuildönümünüqeydetdiyimizi
diqqətəçatdırdı.SahibəQafaro-
vamüxtəlifsahələrdəəməkdaşlıq
əlaqələrinininkişafındadövlətbaş-
çılarısəviyyəsindəhəyatakeçirilən
qarşılıqlısəfərlərinvəgörüşlərin
əhəmiyyətinixüsusivurğuladı.
Azərbaycanınenerjisiyasəti-

nətoxunanMilliMəclisinsədri
bildirdiki,ölkəmizöztərəfdaşla-
rınınenerjitəhlükəsizliyinintəmin
olunmasındavacibroloynayır.
Azərbaycanınbuistiqamətdə
reallaşdırdığılayihələr,cariilin
iyulayındaAzərbaycaniləAvropa
İtifaqıarasındaimzalanmışenerji
sahəsindəStratejiTərəfdaşlığadair

AnlaşmaMemorandumubunun
bariznümunəsidir.
Spikerikiölkəarasındaparla-

mentlərarasımünasibətlərətoxun-
duvəikitərəfiəlaqələrininkişa-
fındaqanunvericilikorqanlarının
özünəməxsusrolundandanışdı.
Parlamentdostluqqruplarının
fəaliyyətinivədeputatlarımızın
beynəlxalqtəşkilatlardakıəmək-
daşlığınıyüksəkqiymətləndirdi,
qanunvericilikorqanlarımızın
komitələriarasındaəməkdaşlı-
ğıninkişafıüçünyaxşıimkanların
mövcudolduğunudedi.
MilliMəclisinsədriAzərbay-

canın44günlükVətənmüharibəsi
nəticəsindətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsibarədədanışdı.Bildi-
rildiki,AliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfər
ordumuzunşücaətisayəsində
ərazilərimizinErmənistantərəfin-
dən30illikişğalınasonqoyuldu.
Təəssüfki,beynəlxalqmünasibət-
lərdəmövcudolanikilistandartlar
səbəbindənBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiuzunillər
ərzindəicraolunmadı,Azərbay-
canbusənədlərinicrasınıözgücü
hesabınatəminetdi.
SpikerErmənistanınişğalaltın-

dasaxladığışəhərvəkəndlərimizi
tamamilədağıtdığınıbildirərək,
moldovalıhəmkarıİqorQrosunun
Azərbaycanınmədəniyyətpaytax-
tıŞuşayavəişğaldanazadedilmiş
ərazilərimizəsəfərizamanıbu
reallıqlarınbilavasitəşahidioldu-
ğunudiqqətəçatdırdı.
MilliMəclisinsədri30iləyaxın

işğaldanəziyyətçəkən,müharibə-
dəqələbəqazanmışAzərbaycanın
Ermənistanasülhmüqaviləsinin
imzalanmasınıtəklifetdiyinisöy-
ləyərəkümidvarolduğunubildirdi
ki,oktyabrın6-daPraqadakeçi-
rilmişdördtərəfigörüşdənsonra
tezlikləikiölkəarasındasülhmü-
qaviləsiimzalanacaq.
Azərbaycanailkrəsmisəfərin-

dənvəMilliMəclisdəolmaqdan
məmnunluğunuifadəedənMol-

dovaRespublikasınınBaşnaziri
NataliyaQavrilitsasonbirilyarım
ərzindəAzərbaycanlaMoldova
arasındayüksəksəviyyədəolan
münasibətlərindahadainten-
sivləşdiyinibildirdi.O,ölkəsinin
Azərbaycanladostluqmünasibət-
ləriniyüksəkqiymətləndirdiyini
diqqətəçatdırdı,Prezidentİlham
Əliyevləgörüşübarədətəəssürat-
larınıbölüşdü.
QonaqMoldovailəAzərbaycan

arasındaiqtisadiəlaqələrədətoxu-
naraqbusahədəHökumətlərarası
Komissiyanınfəaliyyətininmü-
hümrolunuqeydetdi,ölkələrimiz
arasındaiqtisadi-ticarət,nəqliyyat,
enerjitəhlükəsizliyivədigərsahə-
lərdəsəmərəliəməkdaşlığıninki-
şafperspektivlərindəndanışdı.
Görüşdətərəfərimaraqlandı-

randigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

Avqustun24-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanKoreyaRespublikası
Prezidentininxüsusinümayəndə-
si,Busanşəhərinin“Expo2030”
ÜmumdünyaSərgisinəevsahib-
liyinindəstəklənməsiüzrəXüsusi
Komitəninsədri,Koreya-Azər-
baycanparlamentlərarasıdostluq
qrupununsədriSoByonq-Sunun
rəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
iləgörüşdü.
SahibəQafarovabusəfərin

qarşılıqlımünasibətlərininkişafına
öztöhfəsiniverəcəyinəinandığı-
nı,ölkələrimizarasındamüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlıqəlaqələrinin
inkişafetdiyinidedi.Spikerbu
ilölkələrimizarasındadiploma-
tikmünasibətlərinyaradılmasının
30-cuildönümününtamamoldu-
ğunusöylədi,xalqlarımızarasında
əlaqələrindərinləşməsindədövlət
başçılarınınqarşılıqlısəfərlərinin
əhəmiyyətindəndanışdı,Prezident
İlhamƏliyevinKoreyayasəfərlərini
xüsusivurğuladı.

SöhbətzamanıMilliMəclisin
sədriVətənmüharibəsindənsonra
işğaldanazadedilmişərazilərimiz-
dəPrezidentİlhamƏliyevintəşəb-
büsüilə“ağıllışəhər”,“ağıllıkənd”,
ocümlədən“yaşılenerjizonaları”
konsepsiyalarınınhəyatakeçirildi-
yinivəbusahələrdəAzərbaycanın
Koreyaşirkətləriiləəməkdaşlıqda
maraqlıolduğunudiqqətəçatdırdı.
Parlamentlərarasıəlaqələrindöv-

lətlərarasımünasibətlərinmühüm
hissəsinitəşkiletdiyinideyənSahibə
Qafarovahərikiölkəninqanunve-
ricilikorqanlarındadostluqqrup-
larınınfəaliyyətgöstərməsindən,
deputatlarınqarşılıqlıəməkdaşlı-
ğındanməmnunluğunubildirdi,bu
əlaqələrindahadainkişafetdirilmə-
sininvacibliyindəndanışdı.
GörüşdəMilliMəclisinsədri44

günlükVətənmüharibəsinəticə-
sindəAzərbaycanınöztorpaqlarını
işğaldanazadetməsivəregionda
davamlısülhünyaradılmasıisti-
qamətindəgöstərdiyisəylərhaqda
məlumatverdi.O,hazırdaAzər-
baycanınərazilərininErmənistan
tərəfindən30illikişğalınınağır
nəticələrininaradanqaldırılmasıilə
məşğulolduğunuvəhəminyerlərə
yeninəfəsgəldiyiniqeydetdi.
ÖznövbəsindəKoreyaRespub-

likasıPrezidentininxüsusinüma-
yəndəsivəKoreya-Azərbaycan
parlamentlərarasıdostluqqrupu-
nunsədriSoByonq-Su2009-cuildə
Azərbaycandaolduğunuvəötən
dövrərzindəPrezidentİlhamƏliye-
vinrəhbərliyiiləölkəmizinsürətli
inkişafından,başvermişdəyişik-
liklərdənolduqcatəsirləndiyinivə
bundanfəxrduyduğunudiqqətə
çatdırdı.
QonaqKoreyaRespublikasının

Azərbaycanaböyükönəmverdiyi-
nivəbütünsahələrdəbuəlaqələrin
dahadadərinləşdirilməsindəma-
raqlıolduğunusöylədi.SoByonq-
SuKoreyahökumətininxüsusilə
ekologiya,iqlimdəyişikliyivə
“ağıllışəhər”layihələrininhəyata
keçirilməsinəmarağınıifadəetdi.



42  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2022

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Sentyabrın26-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
rəsmisəfərdəolanRusiyaFederasi-
yasıFederalMəclisiDövlətDuma-
sınınsədriVyaçeslavVolodinlə
görüşdü.Əvvəlcətərəfərarasında
təkbətəkgörüşkeçirildi.Görüş-
dəölkələrimizvəqanunvericilik
orqanlarımızarasındaəlaqələrin
müxtəlifaspektlərinədairfikir
mübadiləsiaparıldı.Sonragörüş
nümayəndəheyətlərininiştirakıilə
geniştərkibdədavametdirildi.
Qonağıvəonunbaşçılıqetdiyi

nümayəndəheyətinisalamlayan
MilliMəclisinsədribildirdiki,
ölkələrimizarasında1992-ciildə
diplomatikmünasibətlərinqurul-
masındanötən30ilərzindəaktiv
siyasidialoqsayəsindəticarət-iqti-
sadi,nəqliyyat,energetika,humani-
tarvədigərsahələrdəəlaqələrimiz
yüksəksəviyyəyəçatıb.Qarşılıqlı
münasibətlərininkişafındadövlət
başçılarıİlhamƏliyevinvəVladi-
mirPutininqarşılıqlıetibaraəsas-
lananmünasibətlərivəmütəmadi
görüşlərimühümroloynayır.Bu

günədəkikiölkəarasındageniş
spektrli250-dənçoxdövlətlərarası
vəhökumətlərarasısənədimza-
lanıb.BusahədəPrezidentİlham
ƏliyevincariilinfevralındaRusiya
Federasiyasınarəsmisəfərizamanı
imzalanmışAzərbaycanRespubli-
kasıvəRusiyaFederasiyasıarasın-
damütəfiqlikqarşılıqlıfəaliyyəti
haqqındaBəyannaməmünasibətlə-
rimiziyenisəviyyəyəyüksəldib.Bu
bəyannaməparlamentlərarasıəla-
qələrdədaxilolmaqla,deməkolar
ki,ölkələrimizinbütünsahələrdəki
əməkdaşlığınıözündəehtivaedir.
SpikerSahibəQafarovaqeyd

etdiki,ölkələrimizarasındamöv-
cudolaniqtisadimünasibətlərin
inkişafdinamikasıdaqənaətbəxş-
dir.Ocümlədən,humanitarsahədə
əməkdaşlıqdamühüməhəmiyyət
kəsbedir.AzərbaycanınBirinci
vitse-prezidentiMehribanxanım
ƏliyevanınrəhbərliketdiyiHeydər
ƏliyevFondunundəstəyiiləcari
ilinmartayındaMoskvadakeçiril-
mişAzərbaycanMədəniyyətigün-
lərixalqımızınirsinintanıdılmasına

böyüktöhfəoldu.
SöhbətzamanıspikerSahibə

Qafarovaikitərəfimünasibətlərin
inkişafındaAzərbaycanvəRusi-
yaparlamentlərininrolunuqeyd
edərəkbildirdiki,ölkələrimizin
beynəlxalqparlamenttəşkilatların-
dauğurluəməkdaşlığı,MilliMəclis
iləFederalMəclisarasındadaimi
ikitərəfiparlamentlərarasıkomis-
siyanınmövcudluğuqarşılıqlımü-
nasibətlərimizinyüksəksəviyyədə
olmasındanxəbərverir.
MilliMəclisinsədriqeydetdi

ki,ölkələrimizarasındaikitərəfi
münasibətlərininkişafındare-
gionlararasıəməkdaşlıqxüsusirol
oynayır.HazırdaRusiyaFedera-
siyasının70-dənçoxsubyektinin
müəssisələriAzərbaycanlaxarici
ticarətsahəsindəəməkdaşlıqedir,
Rusiyanın20-yəyaxınregionuilə
ticarət-iqtisadi,elmi-texnikivəmə-
dəniəməkdaşlıqhaqqındamüvafiq
sazişlərimzalanıb.
GörüşdəAzərbaycanın44gün-

lükVətənmüharibəsiilətorpaqla-
rınıişğaldanazadetməsi,Üçtərəfi

Rusiya Dövlət Dumasının sədri  
Vyaçeslav Volodin ölkəmizdə səfərdə oldu
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Bəyannaməninhəyatakeçirilməsi,
Ermənistanınuğursuztəxribatları
barədədəfikirmübadiləsiaparıldı.
SahibəQafarovaxatırlatdıki,2020-
ciildəAzərbaycanözərazilərinin
Ermənistantərəfindən30iləyaxın
davamedənişğalınasonqoydu.44
günlükVətənmüharibəsinəticəsin-
dəölkəmiztarixiqələbəqazandı,
ərazibütövlüyünübərpaedərək,öz
gücühesabınaBMTTəhlükəsizlik
Şurasının1993-cüildəqəbuletdiyi
Ermənistansilahlıqüvvələrinin
Azərbaycanınişğalolunmuşərazi-
lərindəndərhal,tamvəqeyd-şərt-
sizçıxarılmasınıtələbedəndörd
qətnaməninicrasınıtəminetdi.
MilliMəclisinsədrisöylədiki,

torpaqlarımızişğaldanazadedil-
dikdəndərhalsonraölkəmizöz
vəsaitihesabınahəminərazilərdə
genişmiqyaslıbərpavəqurucu-
luqişlərinəbaşlayıb.Azərbaycan
regiondasülhüntəminolunması
üçünüzərinəgötürdüyübütün
öhdəlikləriyerinəyetirir.Lakinçox
təəssüfki,Ermənistan10noyabr
2020-ciiltarixliÜçtərəfiBəyan-
namənintələblərinitamşəkildə
yerinəyetirməkdənboyunqaçırır
vəsülhprosesinipozmağaçalışır.
SahibəQafarovaxüsusiləErmə-
nistantərəfindəncariilsentyabrın
12-dətörədiləntəxribatlarıdiqqətə
çatdıraraqvurğuladıki,butəxri-
batlarınməsuliyyətiErmənistanın
siyasi-hərbirəhbərliyininüzərinə
düşür.MilliMəclisinsədribildirdi
ki,regiondadaimisülhvəsabitliyin

təminedilməsiüçünErmənistanöz
öhdəlikləriniyerinəyetirməlidir.
Səmimigörüşəgörətəşəkkü-

rünübildirənRusiyaFederasiyası
FederalMəclisiDövlətDumasının
sədriVyaçeslavVolodinölkələri-
mizarasındaəlaqələrindinamik
inkişafındandanışdı.O,ticarət,
humanitar,təhsilsahələrindəəla-
qələrinbugünküvəziyyətindən
məmnunluğunubildirdi.
Parlamentlərarasıəlaqələrin

inkişafperspektivləribarədəfikir-
lərinibölüşənVyaçeslavVolodin
ikiölkəninqanunvericilikorqanları
arasındamünasibətlərindahada
inkişafetdirilməsininvacibliyini
qeydetdi.O,MütəfiqlikQarşılıqlı
FəaliyyətiHaqqındaBəyannamə-

ninstratejitərəfdaşlıqəsasındaəldə
edilmişçoxciddisəviyyəolduğunu
söyləyərək,buistiqamətdəparla-
mentlərarasıəlaqələrininkişafının
davacibliyinidiqqətəçatdırdı.
VyaçeslavVolodinparlamentlər-
arasıqarşılıqlıfəaliyyətingenişlən-
dirilməsindəgörüşlərin,dialoqun,
kommunikasiyanınmühüməhə-
miyyətinivurğuladı.
SöhbətzamanıDumanınsədri

2020-ciildəölkəmizinqələbəsiilə
başaçatan44günlükVətənmüha-
ribəsinəyekunvuranAzərbaycan,
RusiyavəErmənistanrəhbərlərinin
imzaladığıÜçtərəfiBəyannamənin
həyatakeçirilməsibarədədəfikirlə-
rinibölüşdü.
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MilliMəclisinsədriSahibəQafarovasentyabrın18-dəBöyükBritaniyavə
ŞimaliİrlandiyaKraliçasıÜlyahəzrətIIElizabetinvidamərasimindəiştirak
etməküçünLondondaoldu.
Londonun“Luton”BeynəlxalqHavaLimanındaMilliMəclisinsədrini

AzərbaycanınBirləşmişKrallıqdakısəfiriElinSüleymanovvədigərrəsmi
şəxslərqarşıladılar.
HəmingünspikerBöyükBritaniyavəŞimaliİrlandiyanınKralıƏlahəzrət

IIIÇarlzadındantəşkilolunanrəsmiqəbuldaiştiraketdi.
Sentyabrın19-daSahibəQafarovaKraliçaÜlyahəzrətIIElizabetinVest-

minsterAbbatlığındakeçirilən,dünyanınmüxtəlifölkələrinindövlətvə
hökumətbaşçılarının,parlamenttəmsilçilərinin,görkəmlisiyasiliderlərin,
ictimaixadimlərinvəKralailəüzvlərininiştiraketdiyividamərasiminəqa-
tıldı.KraliçaÜlyahəzrətIIElizabetincənazəsiVellinqtonTağınadaşınaraq,
VindzordşəhərindəhəyatyoldaşıŞahzadəFilipinyanındatorpağatapşırıldı.
MilliMəclisinsədriSahibəQafarovamərasimdəiştirakedəndənsonra

matəmkitabınaürəksözləriniyazdı.

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova  
böyük britaniya və Şimali İrlandiya 

Kraliçasının vida mərasimində iştirak etdi
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Sentyabrın24-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaTÜRKPAKatib-
liyindəoldu.TÜRKPA-nınBaşkatibi
SüreyyaErtərəfindənqarşılanansədr
Katibliyininzibatibinasıilətanışlıq
zamanıburadayaradılanişşəraitiilə
maraqlandı.Katibliyinkollektiviilə
görüşənSahibəQafarovaAzərbaycan
MilliMəclisininTÜRKPAyarandığı
dövrdənbutəşkilatlaəməkdaşlığa
xüsusiönəmverdiyini,qurumun
fəaliyyətinədiqqətvəqayğıgöstərdi-
yinivurğuladı.Onunsözlərinəgörə,
TÜRKPA-nınfəaliyyətidövlətlərimiz
vəxalqlarımızarasındamövcudolan
dostluqvəqardaşlıqmünasibətlərinin
dərinləşməsinəxidmətedir.
AzərbaycanparlamentiiləTÜRK-

PAarasındamünasibətlərinyüksək
səviyyədəinkişafetməsindənməm-
nunluğunubildirənspikerdediki,
MilliMəclistəşkilataüzvolanölkələ-
rinqanunvericilikorqanlarıiləgeniş
əməkdaşlıqəlaqələrinəmalikdir.
Qeydedildiki,qurumdaölkələrimizi

maraqlandıranmüxtəlifmövzulara
həsredilmişseminarlarınkeçirilməsi,
modelqanunlarınişlənibhazırlan-
ması,seçkivəreferendummüşahidə
missiyalarınıntəşkilisəmərəliəmək-
daşlığımızınmühümgöstəriciləridir.
Azərbaycanparlamentininsədri

MilliMəclisintəşkilatçılığıilədəfə-
lərləTÜRKPA-nınkomissiyaiclas-
larının,seminarların,konfransvə
görüşlərinkeçirilməsinitəqdirəla-
yiqhalkimidiqqətəçatdırdı.Qeyd
edildiki,üzvparlamentlərinnüma-
yəndələriölkəmizin44günlükVətən
müharibəsinəticəsindəişğaldanazad
edilmişərazilərinə,ocümlədənAzər-
baycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşa
şəhərinəsəfərediblər.Qardaşölkə-
lərinparlamentüzvləriErmənistanın
işğalıdövründətörədilmişvəhşiliklə-
rinvədağıntılarınşahidiolmaqlaya-
naşı,işğaldanazadedilmişərazilərdə
ölkəmiztərəfindənhəyatakeçirilən
genişmiqyaslıbərpavəyenidənqur-
maişləriilədətanışolublar.

Qeydedildiki,TÜRKPAçərçivə-
sindəmodelqanunlarıntəqdimolun-
masıiləbağlıMilliMəclisAparatında
müsbətəməkdaşlıqtəcrübəsiforma-
laşıb.Qurumdaqəbuledilən7model
qanundan5-ninilkinlayihəsiMilli
Məclistərəfindəntəqdimolunub.Mil-
liMəclistəşkilataüzvolanölkələrin
parlamentləriiləqanunvericiliktəcrü-
bəsininbölüşməsindəmaraqlıdır.
SədrKatiblikdəçalışanheyətin

fəaliyyətinimüsbətqiymətləndirdi.
O,təşkilatdaəlverişliişgüzarmühi-
tinyaradıldığınıqeydetdi,burada
çalışanəməkdaşlarıntəcrübə,bilik
vəbacarıqlarınıbundansonradatəş-
kilatınsəmərəlifəaliyyətinəyönəldə-
cəklərinəinamınıdiləgətirdi.
ÖznövbəsindəTÜRKPA-nınBaş

katibiSüreyyaErgöstərilənyüksək
diqqətəvətəşkilataveriləndəstəyə
görəMilliMəclisinsədriSahibəQafa-
rovayaminnətdarlığınıbildirdi,ona
Katibliyinfəaliyyətihaqqındageniş
məlumatverdi.

Milli Məclisin sədri tÜRKPa Katibliyinin 
fəaliyyəti ilə tanış oldu
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Sentyabrın27-siAzərbaycanərazisindəVətənmüharibəsindəqəhrəmancasınadöyüşmüş,
ölkəmizinərazibütövlüyüuğrundacanlarınıfədaetmişşəhidlərimizinAnımgünükimiqeyd
olunur.Onlarınölməzxatirəsihəryerdəbirdəqiqəliksükutlayadedilir.
Həmingünsaat12.00-daMilliMəclisinsədriSahibəQafarova,sədrinbirincimüaviniƏli

Hüseynli,sədrmüavinləriAdilƏliyev,Fəzailİbrahimli,deputatlar,parlamentAparatınınvə
İşlərİdarəsininkollektivləridəparlamentininzibatibinasınınönünətoplaşaraqVətənmüha-
ribəsindəböyükrəşadətgöstərərəkşəhidlikzirvəsinəucalmışqəhrəmanlarımızınəzizxatirəsi-
nibirdəqiqəliksükutlayadetdilər.
Allahdanbütünşəhidlərimizərəhmətdiləyirik.

Milli Məclisdə şəhidlərin  
xatirəsi yad edildi
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MilliMəclisininzibatibinasının
foyesində“ZəfərGuşəsi”yaradılıb.
Noyabrın4-dəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovaqırmızılentikəsərək
“ZəfərGuşəsi”ninaçılışınıetdi.
GuşəninyuxarıhissəsindəAzər-

baycanPrezidenti,AliBaşKomandan
İlhamƏliyevin“QarabağAzərbaycan-
dır!”ifadəsiözəksinitapıb.Lövhənin
ortasındaVətənmüharibəsindəqaza-
nılmışZəfərmünasibətiiləMilliMəc-
lisdətəsisolunmuşordenvəmedallar
sərgilənir.Hərikitərəfdəmüharibədə
şəhidolmuşvətənövladlarınınadları
qızılıhərfərləhəkkolunub.Burada
nümayişetdirilənfotoşəkillərdəişğal
dövründədağıdılmış,talanolun-
muşmilli-mədəniabidələrvəyaşayış
məskənləri,eləcədəhazırdahəmin
yerlərdəaparılanmöhtəşəmqurucu-
luq-bərpaişləriözəksinitapıb.
“ZəfərGuşəsi”ninaçılışınatop-

laşanlarlövhəninönünətərçiçəklər
düzdülər,Vətənmüharibəsindəşəhid
olmuşqəhrəmanövladlarımızınxati-
rəsinidərinehtiramlayadetdilər.

Milli Məclisdə “Zəfər Guşəsi”
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Oktyabrın31-dəŞuşadaMilliMəc-
lisinElmvətəhsil,Mədəniyyətkomi-
tələrininbirgəiclasıkeçirildi.
Müzakirələrdənəvvəlhərikiko-

mitəsədriBəxtiyarƏliyevvəQənirə
Paşayevaiclasiştirakçılarınıazad
ŞuşadaşanlıZəfərgünününildönü-
müərəfəsindəsalamlamaqdanqürur
duyduqlarınıbildirdilər,MilliMəc-
lisinkomitəiclaslarınınvədinləmə-
lərinburadakeçirilməsininənənəyə
çevrilməsiniəlamətdarhadisəkimi
dəyərləndirdilər.İclasda44günlük
VətənmüharibəsindəŞuşaşəhərinin
azadedilməsindən,böyükZəfərin
tarixiəhəmiyyətindənsöhbətaçıldı,
bugünləribizəbəxşedənmüzəfər
AliBaşKomandan,Prezidentcə-
nabİlhamƏliyevinrəhbərliketdiyi
rəşadətliordumuza,şəhidlərimizə,
qazilərimizəborcluolduğumuzvur-
ğulandı.Komitəsədrləribuiclasların
keçirilməsinəyaratdığışəraitəgörə
MilliMəclisinsədriSahibəQafarovaya
təşəkkürlərinibildirdilər.SonraAzər-
baycanınərazibütövlüyüuğrunda
canlarındankeçmişşəhidlərimizinxa-
tirəsibirdəqiqəliksükutlayadedildi.

Dahasonrakomitələrtərəfindən
müzakirəyətəqdimedilən“Alitəhsil
haqqında”qanunlayihəsihaqqında
və“İşğaldanazadolunmuşərazilər-
dətarixi-mədəniabidələrinbərpası
sahəsindətədbirlər”mövzusuətra-
fındafikirmübadiləsiaparıldı.Elm
vətəhsilkomitəsininsədriBəxtiyar
Əliyev“Alitəhsilhaqqında”qanun
layihəsibarədəməlumatverdi.Azər-
baycandailkdəfəalitəhsilhaqqında
qanunhazırlandığınıdiqqətəçatdıran
komitəsədrisənədinhazırlanması
prosesindən,yaradılanişçiqrupunun
ötənmüddətərzindəgördüyüişlər-
dəndanışdı.Müxtəlifplatformalarda
aparılanmüzakirələrzamanıəlaqədar
təşkilatların,mütəxəssislərinfikirləri-
nin,irəlisürdükləritəklifərinqanun
layihəsindənəzərəalındığınıbildirdi.
GündəliyinikinciməsələsiniMə-

dəniyyətkomitəsininsədriQənirə
Paşayevaşərhetdi.O,Azərbaycan
xalqınaməxsustarixivədiniabidə-
lərə,mədəniirsəqarşıErmənistanın
yürütdüyüvandalizmsiyasətindən
sözaçdıvəbutorpaqlardayerlə-
şənmədəni-tarixiəhəmiyyətəmalik

yüzlərlənadirabidəninyerləyeksan
olunduğunusöylədi.
Komitəsədriişğaldanazadedilmiş

ərazilərdətarixi-mədəniabidələrin
bərpasısahəsindəgörüləntədbirlər
barədəməlumatverdivəbuişlərin
cənabPrezidentİlhamƏliyevinvəBi-
rincivitse-prezidentMehribanxanım
Əliyevanınbirbaşanəzarətiiləhəyata
keçirildiyinixüsusilədiqqətəçatdır-
dı.Sonraiclasdakomitələrinsədr
müavinləriMusaQasımlı,FazilMus-
tafa,deputatlarEldarQuliyev,Etibar
Əliyev,CeyhunMəmmədov,Ülviyyə
HəmzəyevaçıxışedərəkAzərbaycan
şəhidlərininqanıiləyoğrulanŞuşa
torpağınınAzərbaycanxalqınınta-
rixində,mədəniyyətində,təhsilində
tutduğuönəmliyerdəndanışdılar,bu
qalaşəhərimizdəkeçirdiklərihiss-
lərinivətəəssüratlarınıbölüşdülər,
gündəlikdəkiməsələlərləbağlıfikirvə
təklifərinisəsləndirdilər.
İclasda“Alitəhsilhaqqında”

qanunlayihəsiirəlisürülənrəyvətək-
lifərnəzərəalınmaqlaElmvətəhsil
komitəsininiclasındayenidənbaxıl-
mağaməqbulsayıldı.

Milli Məclisin komitələrinin  
birgə iclası Şuşada keçirildi
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MilliMəclisinsədriSahibəQafarovatərəfindənParlamentlərarasıİtifaqın
prezidentinəvəbaşkatibinə,AvropaParlamentinə,ATƏTPA-ya,MDBPA-ya,
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatınınParlamentAssambleyasına,İqtisadiƏməkdaşlıq
TəşkilatınınParlamentAssambleyasına,AsiyaParlamentAssambleyasına,Qara
DənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatınınParlamentAssambleyasına,GUAMPA-ya
ünvanlanmışməktublardabildirilirki,12sentyabr2022-ciiltarixindəgecəsaatla-
rındanetibarənErmənistanAzərbaycanaqarşınövbətihərbitəxribatabaşlamışdır.
ErmənistansilahlıqüvvələriAzərbaycan-ErmənistandövlətsərhədininDaşkəsən,
KəlbəcərvəLaçınrayonlarıistiqamətindəAzərbaycanOrdusununmövqelərini
intensivatəşətutmuşdur.ErmənistantərəfininbutəxribatınacavabolaraqAzər-
baycantərəfindəncavabtədbirlərigörülmüşdür.Təxribatınqarşısınınalınması
zamanı50nəfərhərbçimizşəhidolmuşdur.
MilliMəclisinsədridiqqətəçatdırıbki,Ermənistanüçtərəfibəyanatların

müddəalarınıvəəldəolunmuşrazılıqlarıkobudşəkildəpozaraqözsilahlıbir-
ləşmələriniAzərbaycanərazisindəntamçıxarmamış,Azərbaycanınərazilərinin
minalanmasınıdavametdirmiş,bölgəyəağırtexnikavəmüxtəliftiplisilahlaryer-
ləşdirərək,sərhədboyumövqelərimiziatəşətutmuşdur.
Müraciətdəvurğulanıbki,Azərbaycanınregiondauzunmüddətlisülhvəsa-

bitliyintəminolunmasıistiqamətindəsəylərinəvətəklifərinəziddolaraq,Ermə-
nistannormallaşmaprosesinimüxtəlifbəhanələrlələngidir,beynəlxalqsəylərlə
aparılandanışıqlardadestruktivmövqenümayişetdirir,regiondakommunika-
siyalarınvənəqliyyatmarşrutlarınınaçılmasıprosesinəmaneələryaradır.Bütün
bunlarErmənistanınsülhprosesindəmaraqlıolmadığınıvəprosesəzərbəvurul-
masıməqsədlərininümayişetdirir.
Sənəddəqeydolunurki,hazırdaAzərbaycanişğaldanazadedilmişərazilə-

rindəküllimiqdardasərmayələrhesabınagenişmiqyaslıbərpavəyenidənqurma
işlərihəyatakeçirir.Artıqbuərazilərəbirqrupməcburiköçkünailələriningeri
qayıtmasıprosesinəbaşlanmışdır.Ermənistanöztəxribatlarıiləbuprosesəəngəl
törədir.
Bildirilirki,Azərbaycanvəziyyətinsabitləşdirilməsivəgərginliyinaradanqal-

dırılmasıüçünzəruriaddımlaratmasınabaxmayaraq,Ermənistanəldəolunmuş
atəşkəsipozmağadavamedir.Başvermiştəxribat,qarşıdurmavəitkilərəgörə
bütünməsuliyyətErmənistanınsiyasi-hərbirəhbərliyininüzərinədüşür.
Spikerinmüraciətindəqeydolunurki,Azərbaycantərəfibeynəlxalqictimaiyyə-

tiErmənistanınregiondauzunmüddətlisülhvəsabitliyintəminolunmasıistiqa-
mətindəkisəylərəqarşıyönəlmişbuaddımlarınıqınamağaçağırır.

Milli Məclisin sədri azərbaycan-Ermənistan  
dövlət sərhədində törədilən təxribatla  

bağlı beynəlxalq təşkilatlara  
müraciət ünvanlayıb
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ta  ri  xən bö  yük ma  raq  la  rın 
kə  siş  di  yi mə  kan - 
Cə  nu  bi Qaf  qaz    
HazırdamüasirAzərbaycanın

yerləşdiyiərazivəümuməntarixi
torpaqlarımızinsanpotensialına,
coğrafimövqeyinəvətəbiisərvətlə-
rinəgörəhərzamanböyükmaraq-
larıntoqquşduğuməkanolmuşdur.

Əsrləröncəhətaeynidili,dini,
ortaqmədəniyyətibölüşənSəfəvi
vəOsmanlıimperiyalarıarasında
beləkənartəsirlərnəticəsindəma-
raqlartoqquşur,müharibələrbaş
verirdi.XVIIIəsrdənbaşlayaraqisə
artıqçarRusiyasınındabubölgəyə
artanmarağıAzərbaycanxanlıqları
dadaxilolmaqlaCənubiQafqazın
Rusiyaimperiyasınabirləşdirilmə-
sinəgətiribçıxardı.İlkinmərhələdə
Azərbaycanxanlıqlarının,sonraisə
bütövlükdəQafqazınmüsəlman
xalqlarınınçarRusiyasınaqarşı
mübarizəsiXIXəsrinsonunaqədər
davametmişdir.
Qafqazavaxtiləxristianmis-

sionerlərikimiköçetmişerməni-
lərisəbütünbutarixihadisələr
zamanıCənubiQafqazuğrunda
mübarizəaparanim-
periyalaramüxtəlif
formalardayarınmaqla
sünisurətdəsaylarının
çoxalmasınanailolmuş
vəgeosiyasivəziyyətlər-
dənbəhrələnməküçün
fürsətgüdmüşlər.Birinci
Dünyamüharibəsinin
nəticələrindənbirikimi
çarRusiyasısüqutetdi
vətarixiAzərbaycan

ərazisindəqondarmaErmənistan
dövlətiyaradıldı.
OtarixişəraitdəCənubiQaf-

qazdahəmdəsülhənailolmaq
üçünAzərbaycanXalqCümhuriy-
yətiqurucularınınİrəvanıermə-
nilərəgüzəştəgetməsitəhlükəli
presedentyaratdı.Sonrakıtarixi
mərhələlərdəgüzəştamiliözmən-
fitəsirinigöstərdivənəticədə,bu
azmışkimi,ermənilərdəQarabağ
vəZəngəzurbölgələriniələke-
çirməyəhəvəsyaratdı.Prezident
İlhamƏliyevbutarixi-siyasihadi-
səyəsiyasiqiymətverərkənsöylə-
mişdir:“...AzərbaycanDemokra-
tikRespublikasıtərəfindənqərar
qəbuledilibki,İrəvanErmənistana
bağışlanılsın,verilsin.Bunuunut-
maqolmazvəbunubağışlamaqda

olmaz.Hərkəsbunubilsin.Guya
ki,bundansonraErmənistanAzər-
baycanaqarşıdigəriddialarından
əlçəkəcəkdi.Ammaəlçəkdimi?
Yox!”
CənubiQafqazdatəsirdairəsi-

ningenişlənməsiuğrundaimpe-
riyalarınmübarizəsivəgeosiyasi
maraqlarıAzərbaycandövlətçiliyi
vəxalqıüçünağırtarixi-siyasinəti-
cələrəsəbəbolub.Əgər1828-ciildə
Rusiyavəİranimperiyalarıara-
sındaimzalanmış“Türkmənçay”
müqaviləsiAzərbaycantorpaqları-
nıikiyerəbölmüşdüsə,İrəvanıner-
mənilərinxeyrinəAzərbaycandan
qopardılmasınəticəsindəTürkiyə
iləAzərbaycanarasındabuferer-
mənidövlətiyaranmışoldu.
Onudanəzərəalmaqlazımdır

ki,1917-ciildənbaşlayaraqbolşe-
vikRusiyasının,BöyükBritaniya-
nın,Almaniyanınvədigərmərkəz-
lərinCənubiQafqazuğrundaqanlı
mübarizəsixalqımızıməşəqqətlərə
məruzqoyub.Bu,onugöstərirki,

sülhütəminetməkodövrdənəqə-
dərçətinolub.

Cə  nu  bi Qaf  qaz sər  həd  lə  ri 
ta  ri  xi-coğ  ra  fi real  lı  ğın 
po  zul  ma  sı kon  teks  tin  də
Sovetquruculuğununilkillə-

rindəQərbiZəngəzurundaErmə-
nistanabirləşdirilməsinəticəsində
AzərbaycanınNaxçıvanvəTürki-
yəiləcoğrafibağlantısıpozuldu.
Üstəlikbuməsələdəermənilər
siyasimanipulyasiyalaredərək
növbətiillərdəhəminbölgədən

yeniərazilərələkeçir-
məyənailoldular.Ulu
ÖndərHeydərƏliyevin
xatirələrindəAzərbay-
cantarixinəağrılıbir
səhifəkimiyazılmış
buhadisələrintəfər-
rüatlarıyeralıb:“...Bizi
Naxçıvandanayıran
dəmiryoluilə40-46km
məsafə-Ermənistanı
İranabağlayanməsafə,
hətaZəngəzurErmə-

nistanaverilənzamandaoqədər
deyildi...oməsafətəxminən10km
olubdur!”
SovetlərBirliyininsonrakıdöv-

ründəümumənyürüdüləndüzgün
millisiyasətCənubiQafqazdaxalq-
larınsülhşəraitindəbirgəyaşayışı
üçünmühümamilidi.Lakinhəta
həminillərdədəermənilərzaman-
zamanqatıseparatizmmeyilləri
nümayişetdirirdilər.1960-1980-ci
illərdəHeydərƏliyevəvvəlcə
DTK-daçalışdığıdövrdə,dahason-

İlham Əliyevin 
sülh konsepsiyası: 

regionda sabitlik və əməkdaşlığa doğru

Əli Hüseynli 
MilliMəclissədrininbirinci

müavini,Hüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsininsədri

CənubiQafqazdünyadamövcudolaneləhəssasbölgələrdəndirki,onunəhatədairəsindəbaşverəngeosiyasi
proseslərregionaltəhlükəsizliyəbilavasitətəsiredir.Onagörədəburegiondasülhvəsabitliyintəminedilməsi
təkcəbuərazidəyaşayanxalqlarüçündeyil,bütövlükdəAvrasiyaməkanındaböyükəhəmiyyətkəsbedir.

GÜNDƏM

“SS  Rİ bö  yük döv  lət qis  min  də düz  gün 
apa  rı  lan mil  li si  ya  sət he  sa  bı  na möv  cud 
ol  du. Am  ma 1985-ci il  dən SS  Rİ-yə rəh -
bər  lik edən şəxs  lər ya öz mə  su  liy  yət  lə  ri  ni 
ba  şa düş  mür  dü  lər, ya da bi  lə  rək  dən zə  rər  li 
ad  dım  lar atır  dı  lar ki, bun  la  rın ara  sın  da 
se  pa  rat  çı  la  rın vaxt  lı-vax  tın  da cə  za  lan  dı  rıl -
ma  ma  sı da var idi”. 

Prezident İlham Əliyev

“...Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı 
tə  rə  fin  dən qə  rar qə  bul edi  lib ki, İrə  van 
Er  mə  nis  ta  na ba  ğış  la  nıl  sın, ve  ril  sin. Bu  nu 
unut  maq ol  maz və bu  nu ba  ğış  la  maq 
da ol  maz. Hər kəs bu  nu bil  sin. Gu  ya ki, 
bun  dan son  ra Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  na 
qar  şı di  gər id  diala  rın  dan əl çə  kə  cək  di. 
Am  ma əl çək  di  mi? Yox!”

Prezident İlham Əliyev
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GÜNDƏM

ta  ri  xən bö  yük ma  raq  la  rın 
kə  siş  di  yi mə  kan - 
Cə  nu  bi Qaf  qaz    
HazırdamüasirAzərbaycanın

yerləşdiyiərazivəümuməntarixi
torpaqlarımızinsanpotensialına,
coğrafimövqeyinəvətəbiisərvətlə-
rinəgörəhərzamanböyükmaraq-
larıntoqquşduğuməkanolmuşdur.

Əsrləröncəhətaeynidili,dini,
ortaqmədəniyyətibölüşənSəfəvi
vəOsmanlıimperiyalarıarasında
beləkənartəsirlərnəticəsindəma-
raqlartoqquşur,müharibələrbaş
verirdi.XVIIIəsrdənbaşlayaraqisə
artıqçarRusiyasınındabubölgəyə
artanmarağıAzərbaycanxanlıqları
dadaxilolmaqlaCənubiQafqazın
Rusiyaimperiyasınabirləşdirilmə-
sinəgətiribçıxardı.İlkinmərhələdə
Azərbaycanxanlıqlarının,sonraisə
bütövlükdəQafqazınmüsəlman
xalqlarınınçarRusiyasınaqarşı
mübarizəsiXIXəsrinsonunaqədər
davametmişdir.
Qafqazavaxtiləxristianmis-

sionerlərikimiköçetmişerməni-
lərisəbütünbutarixihadisələr
zamanıCənubiQafqazuğrunda
mübarizəaparanim-
periyalaramüxtəlif
formalardayarınmaqla
sünisurətdəsaylarının
çoxalmasınanailolmuş
vəgeosiyasivəziyyətlər-
dənbəhrələnməküçün
fürsətgüdmüşlər.Birinci
Dünyamüharibəsinin
nəticələrindənbirikimi
çarRusiyasısüqutetdi
vətarixiAzərbaycan

ərazisindəqondarmaErmənistan
dövlətiyaradıldı.
OtarixişəraitdəCənubiQaf-

qazdahəmdəsülhənailolmaq
üçünAzərbaycanXalqCümhuriy-
yətiqurucularınınİrəvanıermə-
nilərəgüzəştəgetməsitəhlükəli
presedentyaratdı.Sonrakıtarixi
mərhələlərdəgüzəştamiliözmən-
fitəsirinigöstərdivənəticədə,bu
azmışkimi,ermənilərdəQarabağ
vəZəngəzurbölgələriniələke-
çirməyəhəvəsyaratdı.Prezident
İlhamƏliyevbutarixi-siyasihadi-
səyəsiyasiqiymətverərkənsöylə-
mişdir:“...AzərbaycanDemokra-
tikRespublikasıtərəfindənqərar
qəbuledilibki,İrəvanErmənistana
bağışlanılsın,verilsin.Bunuunut-
maqolmazvəbunubağışlamaqda

olmaz.Hərkəsbunubilsin.Guya
ki,bundansonraErmənistanAzər-
baycanaqarşıdigəriddialarından
əlçəkəcəkdi.Ammaəlçəkdimi?
Yox!”
CənubiQafqazdatəsirdairəsi-

ningenişlənməsiuğrundaimpe-
riyalarınmübarizəsivəgeosiyasi
maraqlarıAzərbaycandövlətçiliyi
vəxalqıüçünağırtarixi-siyasinəti-
cələrəsəbəbolub.Əgər1828-ciildə
Rusiyavəİranimperiyalarıara-
sındaimzalanmış“Türkmənçay”
müqaviləsiAzərbaycantorpaqları-
nıikiyerəbölmüşdüsə,İrəvanıner-
mənilərinxeyrinəAzərbaycandan
qopardılmasınəticəsindəTürkiyə
iləAzərbaycanarasındabuferer-
mənidövlətiyaranmışoldu.
Onudanəzərəalmaqlazımdır

ki,1917-ciildənbaşlayaraqbolşe-
vikRusiyasının,BöyükBritaniya-
nın,Almaniyanınvədigərmərkəz-
lərinCənubiQafqazuğrundaqanlı
mübarizəsixalqımızıməşəqqətlərə
məruzqoyub.Bu,onugöstərirki,

sülhütəminetməkodövrdənəqə-
dərçətinolub.

Cə  nu  bi Qaf  qaz sər  həd  lə  ri 
ta  ri  xi-coğ  ra  fi real  lı  ğın 
po  zul  ma  sı kon  teks  tin  də
Sovetquruculuğununilkillə-

rindəQərbiZəngəzurundaErmə-
nistanabirləşdirilməsinəticəsində
AzərbaycanınNaxçıvanvəTürki-
yəiləcoğrafibağlantısıpozuldu.
Üstəlikbuməsələdəermənilər
siyasimanipulyasiyalaredərək
növbətiillərdəhəminbölgədən

yeniərazilərələkeçir-
məyənailoldular.Ulu
ÖndərHeydərƏliyevin
xatirələrindəAzərbay-
cantarixinəağrılıbir
səhifəkimiyazılmış
buhadisələrintəfər-
rüatlarıyeralıb:“...Bizi
Naxçıvandanayıran
dəmiryoluilə40-46km
məsafə-Ermənistanı
İranabağlayanməsafə,
hətaZəngəzurErmə-

nistanaverilənzamandaoqədər
deyildi...oməsafətəxminən10km
olubdur!”
SovetlərBirliyininsonrakıdöv-

ründəümumənyürüdüləndüzgün
millisiyasətCənubiQafqazdaxalq-
larınsülhşəraitindəbirgəyaşayışı
üçünmühümamilidi.Lakinhəta
həminillərdədəermənilərzaman-
zamanqatıseparatizmmeyilləri
nümayişetdirirdilər.1960-1980-ci
illərdəHeydərƏliyevəvvəlcə
DTK-daçalışdığıdövrdə,dahason-

İlham Əliyevin 
sülh konsepsiyası: 

regionda sabitlik və əməkdaşlığa doğru

Əli Hüseynli 
MilliMəclissədrininbirinci

müavini,Hüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsininsədri

CənubiQafqazdünyadamövcudolaneləhəssasbölgələrdəndirki,onunəhatədairəsindəbaşverəngeosiyasi
proseslərregionaltəhlükəsizliyəbilavasitətəsiredir.Onagörədəburegiondasülhvəsabitliyintəminedilməsi
təkcəbuərazidəyaşayanxalqlarüçündeyil,bütövlükdəAvrasiyaməkanındaböyükəhəmiyyətkəsbedir.

GÜNDƏM

“SS  Rİ bö  yük döv  lət qis  min  də düz  gün 
apa  rı  lan mil  li si  ya  sət he  sa  bı  na möv  cud 
ol  du. Am  ma 1985-ci il  dən SS  Rİ-yə rəh -
bər  lik edən şəxs  lər ya öz mə  su  liy  yət  lə  ri  ni 
ba  şa düş  mür  dü  lər, ya da bi  lə  rək  dən zə  rər  li 
ad  dım  lar atır  dı  lar ki, bun  la  rın ara  sın  da 
se  pa  rat  çı  la  rın vaxt  lı-vax  tın  da cə  za  lan  dı  rıl -
ma  ma  sı da var idi”. 

Prezident İlham Əliyev

“...Azər  bay  can De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı 
tə  rə  fin  dən qə  rar qə  bul edi  lib ki, İrə  van 
Er  mə  nis  ta  na ba  ğış  la  nıl  sın, ve  ril  sin. Bu  nu 
unut  maq ol  maz və bu  nu ba  ğış  la  maq 
da ol  maz. Hər kəs bu  nu bil  sin. Gu  ya ki, 
bun  dan son  ra Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  na 
qar  şı di  gər id  diala  rın  dan əl çə  kə  cək  di. 
Am  ma əl çək  di  mi? Yox!”

Prezident İlham Əliyev
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GÜNDƏM GÜNDƏM

raSovetAzərbaycanınınrəhbəriki-
mikeçmişDağlıqQarabağMuxtar
Vilayətindəbaşverəntəxribatların
qarşısınıqətiyyətləalmışdı.Amma
o,1987-ciildəSSRİrəhbərliyindən

kənarlaşdırılandancəmibirneçə
günsonraerməniseparatizmibaş
qaldırdı.HəmçininQorbaçovun
hakimiyyətidövründənbaşlayaraq
SovetlərBirliyindəbeynəlmiləlçilik
amilininözəhəmiyyətiniitirməsi
çoxmillətliCənubiQafqazdadasül-
hünvəəmin-amanlığınpozulma-
sınagətiribçıxarmışdı.Azərbaycan

RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevbutariximərhələyəmünasi-
bətbildirərkənsöyləmişdir:“SSRİ
böyükdövlətqismindədüzgün
aparılanmillisiyasəthesabınamöv-

cudoldu.Amma1985-ci
ildənSSRİ-yərəhbərlik
edənşəxsləryaözməsu-
liyyətlərinibaşadüşmür-
dülər,yadabilərəkdən
zərərliaddımlaratırdılar
ki,bunlarınarasındase-
paratçılarınvaxtlı-vaxtın-
dacəzalandırılmamasıda
varidi”.
Onudaqeydedək

ki,odövrdəseparatizm
meyilləriCənubiQafqazındigər
bölgələrindədəbaşqaldırmışdı.
GürcüstanRespublikasınıntərki-
bindəkiCənubiOsetiyadaçoxlu
qanunsuzsilahlıbirləşmələrfəaliy-
yətgöstərirdivəonlarerməni
millətçiləriiləhəmrəyliknümayiş
etdirərəkQarabağdadaterrorlar
törədirdilər.

SSRİ-ninsüqutundansonra-
1991-ciildədigərmütəfiqrespub-
likalarkimiAzərbaycandamüstə-
qilliyinibərpaetmişoldu.1992-ci
ilinyazaylarındanhakimiyyət
uğrundabaşlananmübarizə,da-
xilihərc-mərclikvəAXC-Müsavat
cütlüyününxəyanətkarlığıQara-
bağınvəətrafrayonlarınermənilər
tərəfindənişğalınagətiribçıxardı.
Beləliklə,tarixdəilkdəfəolaraq
QarabağvəŞərqiZəngəzurermə-
nilərinnəzarətinəkeçdi.

Ulu Ön  də  rin si  ya  sə  ti  ni 
da  vam et  di  rən İl  ham 
Əli  ye  vin sülh kon  sep  si  ya  sı 
bü  tün av  ra  si  ya mə  ka  nın  da 
əmək  daş  lı  ğın əsa  sı  nı qoy  du
MəhzHeydərƏliyevxilaskarlıq

missiyasıiləyenidənhakimiyyətə
döndükdənsonraikiuğurluhərbi
əməliyyatlacəbhədəatəşkəsənail
olduvəbununladaErmənistan-
Azərbaycanmünaqişəsininsülh
yoluiləhəllinətərəfdarolduğunu

nümayişetdirdi.1994-cüildənbaş-
layandanışıqlardadaölkəmizhər
zamansülhəsadiqliyininümayiş
etdirmişdir.HeydərƏliyevsülh
danışıqlarındaheçzamangüzəştə
getməmiş,ərazibütövlüyümüzü
təminedənbeynəlxalqqərarların
qəbulunanailolmuşdur.
2020-ciilVətənmüharibəsinin

gedişiErmənistanıntamməğlu-
biyyətivəərazibütövlüyümüzün
bərpaolunmasıilənəticələndi.
FaktikiolaraqErmənistanınkapi-
tulyasiyasınırəsmiləşdirmiş2020-ci
il10noyabrtarixliüçtərəfiMoskva
Bəyanatındansonraformalaşmağa
başlayanyenireallıqlarregionda
sülhəvəsabitliyətöhfəverənyeni
birmərhələninbaşlanğıcıoldu.
Buuğurlarınmüəllifiolan

Azərbaycanınlideri-Prezident
İlhamƏliyev“bizCənubiQafqa-
zısülh,əməkdaşlıqvəqarşılıqlı
fəaliyyətbölgəsikimigörmək
istəyirik...Düşünürəmki,imkanlar
əldənverilməlideyil.Çünkiindi

CənubiQafqazüçünsülhə,təhlü-
kəsizliyəvəsabitliyəsadiqliknü-
mayişetdirməyinvaxtıdır”,-deyə
butaleyüklüməsələyəbirmənalı
münasibətiniortayaqoyub.

Artıqmüasirtarixireallıqlarda
Azərbaycanhəmbirneçənüfuzlu
beynəlxalqtəşkilatınaparıcıdövlət-
lərindənbirikimi,həmTürkiyəvə
Rusiyailəmütəfiqlikmünasibətlə-
rindəolmaqlayanaşı,həmdəenerji
təhlükəsizliyiməsələlərindəayrı-
ayrılıqdabirçoxAvropavəAsiya

ölkələritərəfindənetibarlıtərəfdaş
olaraqqəbuledilir.Respublikamı-
zınŞərq-QərbvəŞimal-Cənubnəq-
liyyatvektorlarıüzərindətranzit
ölkəkimiəhəmiyyətinidənəzərə

alsaq,Avrasiyaməkanında-
kıbirçoxdövlətləriniştirak
etdiyibeynəlxalqlayihələrin
reallaşmasıüçünbölgədə
davamlısülhzamanıntələbi
kimiortayaçıxır.
Beləliklə,Azərbaycan

PrezidenticənabİlhamƏli-
yevCənubiQafqazıböyük
imperiyalarınsərvətvə
geosiyasimaraqlarıuğrun-
dayüzillərlədavamedən
mübarizəmeydanından

bölgəxalqlarınınbirgəyaşayışı,
əmin-amanlığıvəsülhməkanına
çevirmişdir.
CənubiQafqazöztarixi,coğ

rafi,təbiisərhədlərinəqayıtmaq
dadır...
AliBaşKomandanİlham

Əliyevinsayəsində...

“...Bi  zi Nax  çı  van  dan ayı  ran  də  mir 
yo  lu ilə 40-46 km mə  sa  fə - Er  mə  nis -
ta  nı İra  na bağ  la  yan mə  sa  fə,  hət  ta 
Zən  gə  zur Er  mə  nis  ta  na ve  ri  lən za -
man da o qə  dər de  yil  di... o mə  sa  fə 
təx  mi  nən 10 km olub  dur!” 

Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  v

“Biz Cə  nu  bi Qaf  qa  zı sülh, əmək -
daş  lıq və qar  şı  lıq  lı fəaliy  yət 
böl  gə  si ki  mi gör  mək is  tə  yi  rik... 
Dü  şü  nü  rəm ki, im  kan  lar əl  dən 
ve  ril  mə  li de  yil. Çün  ki in  di Cə  nu  bi 
Qaf  qaz üçün sül  hə, təh  lü  kə  siz  li  yə 
və sa  bit  li  yə sa  diq  lik nü  ma  yiş et -
dir  mə  yin vax  tı  dır”.

Prezident İlham Əliyev
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nümayişetdirdi.1994-cüildənbaş-
layandanışıqlardadaölkəmizhər
zamansülhəsadiqliyininümayiş
etdirmişdir.HeydərƏliyevsülh
danışıqlarındaheçzamangüzəştə
getməmiş,ərazibütövlüyümüzü
təminedənbeynəlxalqqərarların
qəbulunanailolmuşdur.
2020-ciilVətənmüharibəsinin

gedişiErmənistanıntamməğlu-
biyyətivəərazibütövlüyümüzün
bərpaolunmasıilənəticələndi.
FaktikiolaraqErmənistanınkapi-
tulyasiyasınırəsmiləşdirmiş2020-ci
il10noyabrtarixliüçtərəfiMoskva
Bəyanatındansonraformalaşmağa
başlayanyenireallıqlarregionda
sülhəvəsabitliyətöhfəverənyeni
birmərhələninbaşlanğıcıoldu.
Buuğurlarınmüəllifiolan

Azərbaycanınlideri-Prezident
İlhamƏliyev“bizCənubiQafqa-
zısülh,əməkdaşlıqvəqarşılıqlı
fəaliyyətbölgəsikimigörmək
istəyirik...Düşünürəmki,imkanlar
əldənverilməlideyil.Çünkiindi

CənubiQafqazüçünsülhə,təhlü-
kəsizliyəvəsabitliyəsadiqliknü-
mayişetdirməyinvaxtıdır”,-deyə
butaleyüklüməsələyəbirmənalı
münasibətiniortayaqoyub.

Artıqmüasirtarixireallıqlarda
Azərbaycanhəmbirneçənüfuzlu
beynəlxalqtəşkilatınaparıcıdövlət-
lərindənbirikimi,həmTürkiyəvə
Rusiyailəmütəfiqlikmünasibətlə-
rindəolmaqlayanaşı,həmdəenerji
təhlükəsizliyiməsələlərindəayrı-
ayrılıqdabirçoxAvropavəAsiya

ölkələritərəfindənetibarlıtərəfdaş
olaraqqəbuledilir.Respublikamı-
zınŞərq-QərbvəŞimal-Cənubnəq-
liyyatvektorlarıüzərindətranzit
ölkəkimiəhəmiyyətinidənəzərə

alsaq,Avrasiyaməkanında-
kıbirçoxdövlətləriniştirak
etdiyibeynəlxalqlayihələrin
reallaşmasıüçünbölgədə
davamlısülhzamanıntələbi
kimiortayaçıxır.
Beləliklə,Azərbaycan

PrezidenticənabİlhamƏli-
yevCənubiQafqazıböyük
imperiyalarınsərvətvə
geosiyasimaraqlarıuğrun-
dayüzillərlədavamedən
mübarizəmeydanından

bölgəxalqlarınınbirgəyaşayışı,
əmin-amanlığıvəsülhməkanına
çevirmişdir.
CənubiQafqazöztarixi,coğ

rafi,təbiisərhədlərinəqayıtmaq
dadır...
AliBaşKomandanİlham

Əliyevinsayəsində...

“...Bi  zi Nax  çı  van  dan ayı  ran  də  mir 
yo  lu ilə 40-46 km mə  sa  fə - Er  mə  nis -
ta  nı İra  na bağ  la  yan mə  sa  fə,  hət  ta 
Zən  gə  zur Er  mə  nis  ta  na ve  ri  lən za -
man da o qə  dər de  yil  di... o mə  sa  fə 
təx  mi  nən 10 km olub  dur!” 

Ulu Ön  dər Hey  dər Əli  ye  v

“Biz Cə  nu  bi Qaf  qa  zı sülh, əmək -
daş  lıq və qar  şı  lıq  lı fəaliy  yət 
böl  gə  si ki  mi gör  mək is  tə  yi  rik... 
Dü  şü  nü  rəm ki, im  kan  lar əl  dən 
ve  ril  mə  li de  yil. Çün  ki in  di Cə  nu  bi 
Qaf  qaz üçün sül  hə, təh  lü  kə  siz  li  yə 
və sa  bit  li  yə sa  diq  lik nü  ma  yiş et -
dir  mə  yin vax  tı  dır”.

Prezident İlham Əliyev
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- Ta  hir müəl  lim, no  yab  rın 
21-də Ye  ni Azər  bay  can Par -
ti  ya  sı  nın (YAP) tə  sis edil  mə -
si  nin 30-cu il  dö  nü  mü ta  mam 
olur. YAP-ın ya  ran  ma  sı  nın 
əhə  miy  yə  ti, Azər  bay  ca  nın 
zən  gin döv  lət  çi  lik ta  ri  xin  də 
par  ti  ya  nın ye  ri və ro  lu ba  rə -
də nə de  yə bi  lər  si  niz? Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı han  sı 
zə  ru  rət  dən ya  ran  dı və par -
ti  ya  nın 30 il ər  zin  də keç  di  yi 
yo  lu ne  cə xa  rak  te  ri  zə et  mək 
olar? 
-Hərbirxalqınsiyasitaleyini

vəmüqəddəratınımüəyyənedən
çoxmühümamillər,həlledicimə-
qamlarvardır.Zəngindövlətçilik
tarixinəmalik,azadlıq,istiqlalvə
müstəqillikideyalarıuğrundaşə-

rəfimübarizənümunəsiyaradan,
milli-mənəvidəyərlərəsadiqliyi
iləfərqlənən,eynizamanda,bəşəri
dəyərlərədəhörmətləyanaşan
Azərbaycanxalqıbubaxımdan
istisnadeyil.
Təbiiki,tarixiədalətinbərpası-

namüvəfəqolaraqçoxəsrliktari-
xininənqüdrətlidövrünüyaşayan
Azərbaycanınhazırkıinkişafmər-
hələsinəçatması,tərəqqivəqələbə
zirvəsinəyüksəlməsiasanolma-
yıb.Bugünkügerçəkliklər,müasir,
müstəqil,qalibvəqüdrətliAzər-
baycanreallığıxalqımızınliderlə-
rinin-ÜmummilliLider,müdrik
dövlətxadimiHeydərƏliyevin
vəPrezident,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinmilli
maraqlarauyğunuğurlusiyasəti

nəticəsindəmümkünolmuşdur.
1988-ciildənbaşlayaraq,xüsu-

silədə1991-ciildəAzərbaycanın
dövlətmüstəqilliyininbərpasın-
dansonraformalaşanictimai-si-
yasimənzərəniyaxşıxatırlayırıq.
İctimaietimadsızlıq,siyasixaos,
ideolojiboşluq,iqtisaditənəzzül,
regiondatəcridvəziyyəti,torpaq-
larımızınard-ardaErmənistan
tərəfindənişğaledilməsivəbir
sıradigərmənfihallarölkəmizin
düşdüyüvəziyyətiəksetdirənacı
reallıqlaridi.Beləbirsituasiyada
tarixi-siyasivəmilliməsuliyyətiöz
üzərinəgötürəbiləcəkliderinqə-
tiyyətlisiyasəti,xalqıntəşkilatlan-
masıvəxalq-iqtidarbirliyisayəsin-
dəböhrandanqurtulmaq,sabitlik
vəinkişafyolunaçıxmaqmüm-
künidi.İnamvəetimadünvanı
isəbəlliidi.Xalqozamanaqədər
respublikanıninkişafına,milli
həmrəyliyintəminolunmasına,
dövlətmaraqlarınınqorunmasına
vədövlətçilikənənələrininyaşadıl-
masınayönəlikmisilsizxidmətlər
göstərmiş,möhtəşəmnailiyyətlərə
imzaatmışHeydərƏliyevəinanır,
güvənirdivəyalnızonunliderliyi
iləAzərbaycanınmüstəqilliyinin
qorunubsaxlanılabiləcəyinə,bir
dövlətkimigələcəyiniqurabiləcə-
yinəəminidi.
1992-ciiloktyabrın16-dabir

qrupAzərbaycanziyalısınınHey-
dərƏliyevəmüraciətedərəkYeni

Müsahibimiz Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri 
tahir budaqovdur. Onunla hakim partiyanın 30 ildə keçdiyi tarixi yola nəzər salacağıq. 

“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” 

Hey  dər Əli  yev
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AzərbaycanPartiyasınınyaradıl-
masınıtəklifetməsidəməhzbu
inamvəəminlikdənirəligəlirdi.
ÜmummilliLiderHeydərƏliyev
ziyalılaragöndərdiyi24oktyabr
1992-ciiltarixlicavabməktubun-
daYeniAzərbaycanPartiyasının
yaradılmasınavəonarəhbərlik
etməyərazılıqverməklətaleyük-
lüməqamdanövbətidəfəhəyatını
belətəhlükəyəataraqAzərbaycan
naminəsiyasiməsuliyyətiözüzə-
rinəgötürdü.1992-ciilnoyabrın
21-dəNaxçıvandaYeniAzərbay-
canPartiyasınıntəsiskonfransının
keçirilməsi,HeydərƏliyevinpar-
tiyanınSədriseçilməsiAzərbayca-
nıngələcəktaleyini,perspektivlə-
rinimüəyyənləşdirənfövqəladəvə
əlamətdarhadisəoldu.Bu,nəinki
müstəqillik,eynizamanda,dövlət-
çiliktariximizinhəlledicianların-
dan,dönüşnöqtələrindənidi.
Birməqamaxüsusidiqqət

yetirməklazımdır.Beləki,Hey-

dərƏliyevhəminməktubdaqeyd
etmişdirki,“beləpartiyaAzər-
baycanınsiyasi-ictimaihəyatında
fəaliştirakedərəkyeni,müstəqil

Azərbaycandövlətininmöhkəm-
ləndirilməsindəvəinkişafında
tarixiroloynayabilər”.Bəli,güclü
vəmüdrikliderətrafındayaran-
mışYeniAzərbaycanPartiyası
qısamüddətdəxalqındəstəyiilə
liderpartiyayaçevrildi,ictimai-
siyasisabitliyin,iqtisadiinkişa-

fıntəminolunması,dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi,millima-
raqlarınqorunması,respublika-
nınbeynəlxalqimicininmüsbətə

doğruformalaşdırılması
istiqamətindəmühüm
işlərgördü.UluÖndə-
rinyüksəknüfuzuvə
sarsılmaziradəsi,zəngin
idarəçiliktəcrübəsi,milli
mənafeyəvədövrünça-
ğırışlarınauyğunqətiy-
yətlisiyasəti,xalqınona
sonsuzinamıvədavamlı
dəstəyiYeniAzərbay-
canPartiyasınınardıcıl
nailiyyətlərqazanma-

sını,yeni,müstəqilvəmüasir
Azərbaycanquruculuğunutəmin
etdi.Ənəsası,YeniAzərbaycan
Partiyasıxalqıniradəsinəuyğun
səmərəlivənümunəvifəaliyyəti
iləyenidəyərlərformalaşdırdı,
siyasimübarizəninsivilformavə
qaydalarınımüəyyənləşdirdi.Bu-

“Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı və onun 
nü  ma  yən  də  lə  ri bü  tün pre  zi  dent, 
par  la  ment və bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  rin  də 
bö  yük üs  tün  lük  lə qə  lə  bə qa  zan  mış  lar. 
Bu, par  ti  ya  mı  zın ümum  mil  li par  ti  ya 
ol  du  ğu  nu bir da  ha sü  but edir”.

İlham Əliyev



firavanlığıyolundaçoxişlərgörə-
cəklər”,-deyəbildirmişdi.Zaman
ÜmummilliLiderininamınınvə

xalqınetimadınınözünüdoğrult-
masınaşahidliketdi.Cənabİlham
Əliyev2003-cüildəPrezident,
2005-ciildəisəYeniAzərbaycan
PartiyasınınSədriseçildikdən
sonraölkəmizinvəpartiyamızın
həyatındayenimərhələbaşlan-
dı,yenitarixinailiyyətlərəimza
atıldı,xalq-iqtidarbirliyidahada

möhkəmləndi,Azərbaycanqalib
ölkəyə,YeniAzərbaycanPartiyası
isəqalibxalqınZəfərpartiyasına

çevrildi.
Dahabirönəm-

liməqamadiqqəti
yönəltməkistəyirəm.
Beləki,partiyanın
2013-cüildəkeçirilmiş
VqurultayındaMehri-
banxanımƏliyevanın
YAPSədrininmüavi-
niseçilməsi,2021-ci
ilmartın5-dəbaş
tutmuşVIIqurultayın-
daisəYAPSədrinin
birincimüavinitəyin
olunmasıpartiyamızın

vədövlətimizindahadagüclənmə-
sinətəkanverənçoxönəmlihadisə-
lərdir.MehribanxanımƏliyevanın
gördüyüişlərdövlətçilikmaraq-
larının,milli-mənəvidəyərlərin
qorunması,vətəndaşhəmrəyliyi-
ningücləndirilməsi,Azərbaycanın
vəYeniAzərbaycanPartiyasının
müsbətbeynəlxalqimicinindaha

damöhkəmləndirilməsibaxımın-
danolduqcamühüməhəmiyyətə
malikdir.

-  Ta  hir müəl  lim, YAP-ın VII 
qu  rul  ta  yı  na to  xun  du  nuz. Qu -
rul  ta  yın öl  kə  nin və par  ti  ya -
nın hə  ya  tın  da önə  mi nə  dən 
iba  rət  dir? VII qu  rul  tay  dan 
son  ra gö  rü  lən iş  lər və qar  şı -
da du  ran və  zi  fə  lər ba  rə  də nə 
de  yə bi  lər  si  niz?
-Əvvəlaqeydedimki,Ye-

niAzərbaycanPartiyasınınVII
qurultayıölkəmizdəPrezident
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləhə-
yatakeçirilənsistemlivəçoxşaxəli
islahatlarkursununmühümtərkib
hissəsidir.
Bilirsinizki,Azərbaycanın

44günlükVətənmüharibəsində
möhtəşəmqələbəqazanmasından
sonraistərölkədə,istərsədəbü-
tövlükdəregiondayenireallıqlar
yaranıb,yeniçağırışlarmeydana
çıxıb.Postmüharibədövrününger-
çəkliklərinəmüvafiqolaraqmüx-
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nunladaölkəmizdəictimai-siyasi
sistemintəşəkkülübaştutdu.

- Ye  ri gəl  miş  kən, xal  qın dəs  tə -
yi və eti  ma  dı əsa  sın  da bü  tün 
seç  ki  lər  də inam  lı qə  lə  bə qa -
za  nan Ye  ni Azər  bay  can Par -
ti  ya  sı qı  sa za  man kə  si  yin  də 
ümum  xalq par  ti  ya  sı  na çev -
ril  di. Önəm  li və diq  qət  çə  kən 
mə  qam  lar  dan bi  ri par  ti  ya  nın 
hər qə  lə  bə  dən son  ra da  ha 
da güc  lən  mə  si, daim irə  li  yə 
get  mə  si  dir...
-Tamamilədoğrudur.Parti-

yamızınSədri,AzərbaycanRes-
publikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevdəyüksəknüfuza
vəzəngintəcrübəyəmalikolan
partiyamızıntarixisınaqlardan
uğurlaçıxaraqşərəfiyolkeçdi-
yinivurğulayaraqqeydetmişdir
ki,“YeniAzərbaycanPartiyası
vəonunnümayəndələribütün
prezident,parlamentvəbələdiyyə
seçkilərindəböyüküstünlükləqə-
ləbəqazanmışlar.Bu,partiyamızın

ümummillipartiyaolduğunubir
dahasübutedir”.
UluÖndərinsiyasimirasıolan

YeniAzərbaycanPartiyası30ilər-
zindəözüzərinədüşənvəzifələri
layiqincəyerinəyetirərəkAzərbay-
canıninkişafınamüstəsnatöhfələr
vermişdir.Sıralarındacəmiyyətin
bütüntəbəqələrindənolansağ-
lamdüşüncəli,möhkəməqidəli,
vətənpərvərinsanlarıbirləşdirən
YeniAzərbaycanPartiyasınagös-
tərilənyüksəkictimaietimadonun
ümumxalqvəqələbələrpartiyası-
naçevrilməsinişərtləndirmişdir.
YeniAzərbaycanPartiyasıölkədə
keçirilənprezident,parlamentvə
bələdiyyəseçkilərindəinamlıqə-
ləbəqazanaraqsiyasihəyatdavə
ictimairəydəliderpartiyaolduğu-
nusübutayetirmişdir.
Partiyamızınhərqələbədən

sonradahadagüclənməsi,daim
irəliyəgetməsiməsələsinəgəlincə
isəsizinlətamolaraqrazılaşıram.
HeydərƏliyevideyalarıəsasında
vəPrezident,partiyamızınSədri

İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləmütə-
madiuğurlarqazananYeniAzər-
baycanPartiyasıinkişafyolunda
əminaddımlarlairəliləyir,hər
siyasimarafondanuğurlavədaha
güclüçıxaraqsiyasisistemdəyeri-
ni,cəmiyyətdəmövqeyinimöh-
kəmləndirir.Partiyanınmütəmadi
olaraqstrukturvətəşkilatinöqte-
yi-nəzərdənyenilənməsi,islahatlar
çərçivəsindətəkmilləşməsiisəbu
prosesəmühümtöhfədir.
Bukontekstdəxüsusivurğula-

maqistəyirəmki,partiyanınqu-
rultaylarındaqəbuledilənqərarlar
YAP-ınfəaliyyətindəyenikeyfiy-
yətdəyişikliklərinitəminedənçox
mühümamildir.Yaxşıxatırlayırıq,
UluÖndərHeydərƏliyev2003-cü
iloktyabrın1-dəAzərbaycanxal-
qınaünvanladığıtariximüraciətdə
“siziəminedirəmki,həmİlham
Əliyev,həmdəYeniAzərbaycan
Partiyasıbundansonradaxalqımı-
zınənlayiqliövladlarınıözətra-
fındasıxbirləşdirərəkAzərbaycan
dövlətinininkişafıvəxalqımızın

Hey  dər Əli  yev ide  ya  la  rı əsa  sın  da və Pre -
zi  dent, par  ti  ya  mı  zın Səd  ri İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə mü  tə  ma  di uğur  lar qa -
za  nan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı in  ki  şaf 
yo  lun  da əmin ad  dım  lar  la irə  li  lə  yir, hər 
si  ya  si ma  ra  fon  dan uğur  la və da  ha güc  lü 
çı  xa  raq si  ya  si sis  tem  də ye  ri  ni, cə  miy  yət -
də möv  qe  yi  ni möh  kəm  lən  di  rir. 



firavanlığıyolundaçoxişlərgörə-
cəklər”,-deyəbildirmişdi.Zaman
ÜmummilliLiderininamınınvə

xalqınetimadınınözünüdoğrult-
masınaşahidliketdi.Cənabİlham
Əliyev2003-cüildəPrezident,
2005-ciildəisəYeniAzərbaycan
PartiyasınınSədriseçildikdən
sonraölkəmizinvəpartiyamızın
həyatındayenimərhələbaşlan-
dı,yenitarixinailiyyətlərəimza
atıldı,xalq-iqtidarbirliyidahada

möhkəmləndi,Azərbaycanqalib
ölkəyə,YeniAzərbaycanPartiyası
isəqalibxalqınZəfərpartiyasına

çevrildi.
Dahabirönəm-

liməqamadiqqəti
yönəltməkistəyirəm.
Beləki,partiyanın
2013-cüildəkeçirilmiş
VqurultayındaMehri-
banxanımƏliyevanın
YAPSədrininmüavi-
niseçilməsi,2021-ci
ilmartın5-dəbaş
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daisəYAPSədrinin
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olunmasıpartiyamızın

vədövlətimizindahadagüclənmə-
sinətəkanverənçoxönəmlihadisə-
lərdir.MehribanxanımƏliyevanın
gördüyüişlərdövlətçilikmaraq-
larının,milli-mənəvidəyərlərin
qorunması,vətəndaşhəmrəyliyi-
ningücləndirilməsi,Azərbaycanın
vəYeniAzərbaycanPartiyasının
müsbətbeynəlxalqimicinindaha

damöhkəmləndirilməsibaxımın-
danolduqcamühüməhəmiyyətə
malikdir.

-  Ta  hir müəl  lim, YAP-ın VII 
qu  rul  ta  yı  na to  xun  du  nuz. Qu -
rul  ta  yın öl  kə  nin və par  ti  ya -
nın hə  ya  tın  da önə  mi nə  dən 
iba  rət  dir? VII qu  rul  tay  dan 
son  ra gö  rü  lən iş  lər və qar  şı -
da du  ran və  zi  fə  lər ba  rə  də nə 
de  yə bi  lər  si  niz?
-Əvvəlaqeydedimki,Ye-

niAzərbaycanPartiyasınınVII
qurultayıölkəmizdəPrezident
İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləhə-
yatakeçirilənsistemlivəçoxşaxəli
islahatlarkursununmühümtərkib
hissəsidir.
Bilirsinizki,Azərbaycanın

44günlükVətənmüharibəsində
möhtəşəmqələbəqazanmasından
sonraistərölkədə,istərsədəbü-
tövlükdəregiondayenireallıqlar
yaranıb,yeniçağırışlarmeydana
çıxıb.Postmüharibədövrününger-
çəkliklərinəmüvafiqolaraqmüx-
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nunladaölkəmizdəictimai-siyasi
sistemintəşəkkülübaştutdu.

- Ye  ri gəl  miş  kən, xal  qın dəs  tə -
yi və eti  ma  dı əsa  sın  da bü  tün 
seç  ki  lər  də inam  lı qə  lə  bə qa -
za  nan Ye  ni Azər  bay  can Par -
ti  ya  sı qı  sa za  man kə  si  yin  də 
ümum  xalq par  ti  ya  sı  na çev -
ril  di. Önəm  li və diq  qət  çə  kən 
mə  qam  lar  dan bi  ri par  ti  ya  nın 
hər qə  lə  bə  dən son  ra da  ha 
da güc  lən  mə  si, daim irə  li  yə 
get  mə  si  dir...
-Tamamilədoğrudur.Parti-

yamızınSədri,AzərbaycanRes-
publikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevdəyüksəknüfuza
vəzəngintəcrübəyəmalikolan
partiyamızıntarixisınaqlardan
uğurlaçıxaraqşərəfiyolkeçdi-
yinivurğulayaraqqeydetmişdir
ki,“YeniAzərbaycanPartiyası
vəonunnümayəndələribütün
prezident,parlamentvəbələdiyyə
seçkilərindəböyüküstünlükləqə-
ləbəqazanmışlar.Bu,partiyamızın

ümummillipartiyaolduğunubir
dahasübutedir”.
UluÖndərinsiyasimirasıolan

YeniAzərbaycanPartiyası30ilər-
zindəözüzərinədüşənvəzifələri
layiqincəyerinəyetirərəkAzərbay-
canıninkişafınamüstəsnatöhfələr
vermişdir.Sıralarındacəmiyyətin
bütüntəbəqələrindənolansağ-
lamdüşüncəli,möhkəməqidəli,
vətənpərvərinsanlarıbirləşdirən
YeniAzərbaycanPartiyasınagös-
tərilənyüksəkictimaietimadonun
ümumxalqvəqələbələrpartiyası-
naçevrilməsinişərtləndirmişdir.
YeniAzərbaycanPartiyasıölkədə
keçirilənprezident,parlamentvə
bələdiyyəseçkilərindəinamlıqə-
ləbəqazanaraqsiyasihəyatdavə
ictimairəydəliderpartiyaolduğu-
nusübutayetirmişdir.
Partiyamızınhərqələbədən

sonradahadagüclənməsi,daim
irəliyəgetməsiməsələsinəgəlincə
isəsizinlətamolaraqrazılaşıram.
HeydərƏliyevideyalarıəsasında
vəPrezident,partiyamızınSədri

İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləmütə-
madiuğurlarqazananYeniAzər-
baycanPartiyasıinkişafyolunda
əminaddımlarlairəliləyir,hər
siyasimarafondanuğurlavədaha
güclüçıxaraqsiyasisistemdəyeri-
ni,cəmiyyətdəmövqeyinimöh-
kəmləndirir.Partiyanınmütəmadi
olaraqstrukturvətəşkilatinöqte-
yi-nəzərdənyenilənməsi,islahatlar
çərçivəsindətəkmilləşməsiisəbu
prosesəmühümtöhfədir.
Bukontekstdəxüsusivurğula-

maqistəyirəmki,partiyanınqu-
rultaylarındaqəbuledilənqərarlar
YAP-ınfəaliyyətindəyenikeyfiy-
yətdəyişikliklərinitəminedənçox
mühümamildir.Yaxşıxatırlayırıq,
UluÖndərHeydərƏliyev2003-cü
iloktyabrın1-dəAzərbaycanxal-
qınaünvanladığıtariximüraciətdə
“siziəminedirəmki,həmİlham
Əliyev,həmdəYeniAzərbaycan
Partiyasıbundansonradaxalqımı-
zınənlayiqliövladlarınıözətra-
fındasıxbirləşdirərəkAzərbaycan
dövlətinininkişafıvəxalqımızın

Hey  dər Əli  yev ide  ya  la  rı əsa  sın  da və Pre -
zi  dent, par  ti  ya  mı  zın Səd  ri İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə mü  tə  ma  di uğur  lar qa -
za  nan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı in  ki  şaf 
yo  lun  da əmin ad  dım  lar  la irə  li  lə  yir, hər 
si  ya  si ma  ra  fon  dan uğur  la və da  ha güc  lü 
çı  xa  raq si  ya  si sis  tem  də ye  ri  ni, cə  miy  yət -
də möv  qe  yi  ni möh  kəm  lən  di  rir. 
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təlifsahələriəhatəedənislahatla-
rınaparılması,dayanıqlıiqtisadi
inkişafıntəminolunması,siyasi
birliyinvəmillihəmrəyliyinvə
Azərbaycanınbeynəlxalqarenada
mövqeyiningücləndirilməsi,tarixi
qələbəninnəticələrininsiyasi-dip-
lomatikmüstəvidəmöhkəmlən-
dirilməsivədigərmilliməqsədlər
yenimərhələdəstratejiprioritet-
lərkimimüəyyənləşdirilib.Heç
şübhəsiz,YeniAzərbaycanParti-
yasınındabuistiqamətdəüzərinə
xüsusiməsuliyyətvəmühümvə-
zifələrdüşür.PartiyamızınVIIqu-
rultayıbubaxımdanəlamətdarvə
əhəmiyyətlidir.Qurultaydaqəbul
edilənqərarlarınicrasıistiqamətin-
dəgörülənişlərhəmpartiyamızın,
həmdəümumilikdəölkəninsiyasi
sisteminininkişafıkontekstində
olduqcaönəmlidir.Birneçəməqa-
maxüsusidiqqətyetirməklazım-
dır.Əvvəla,ölkədəvəbeynəlxalq
aləmdəbaşverəndəyişikliklərə
adekvatsəmərəlivəçevikfəaliyyət
mexanizmininformalaşdırılması
üçünYeniAzərbaycanPartiyasının
yeniNizamnaməsininvəProqra-

mınınqəbuledilməsixüsusiönəm
daşıyır.Digərtərəfdən,YAP-ın
İdarəHeyətinin,TəftişKomissiya-
sının,GənclərBirliyininyenidən
formalaşdırılması,VeteranlarŞura-
sınıntəsisedilməsiidarəetməme-

xanizminintəkmilləşdirilməsinə
xidmətedənmühümaddımlardır.
Qeydedimki,partiyanınİdarə

Heyətininiclaslarındaistərparti-
yadaxiliməsələlərintənzimlənmə-
si,istərsədəYAP-ınictimai-siyasi
proseslərdəiştirakı,qarşıdaduran

vəzifələrinmüəyyənləşdirilməsivə
icrasıiləəlaqədarönəmliqərarlar
qəbuledilib.Təşkilatlanma,kadrvə
strukturdəyişiklikləri,partiyanın
normativhüquqibazasınınyaradıl-
masıvəmöhkəmləndirilməsi,uçot

sisteminintəkmilləş-
dirilməsikimiistiqa-
mətlərdəməqsədyönlü
tədbirlərgörülübvə
busahədəişlərdavam
etdirilir.Siyasi-ideoloji
vətəşkilatiməsələlərlə
əlaqədarfəaliyyətimiz
davamlıvəplanlıxa-
rakterdaşıyır.
YeniAzərbaycan

Partiyasınınbeynəl-
xalqəlaqələrininge-
nişləndirilməsi,müx-
təlifölkələrinhakim
siyasipartiyalarıilə

münasibətlərininkişafetdirilmə-
sidədaimdiqqətmərkəzindədir.
DostvəqardaşTürkiyənin,MDB
üzvüolanölkələrin,Avropavə
Asiyanınaparıcısiyasipartiyaları
vəqurumlarıiləmünasibətlərçər-
çivəsindəintensivtəmaslardavam

etdirilir,səmərəli,faydalımüza-
kirələr,fikirvətəcrübəmübadilə-
ləriaparılır.Səfərlərvəgörüşlər
zamanıpartiyalararasıəməkdaşlıq
məsələlərimüzakirəolunur,yeni
mərhələdəqarşıdaduranvəzifə-
lərvəhədəfərmüəyyənləşdirilir,
əlaqələrinmöhkəmləndirilməsinə
vəinkişafınayönəlikmüvafiqad-
dımlaratılır.Azərbaycan-Türkiyə
mənəvi-siyasibirliyininvə44gün-
lükVətənmüharibəsindənsonra
regiondayaranmışyenigeostra-
tejireallıqlarınfonundaYAP-AK
Partiəlaqələrininkeyfiyyətcəyeni
mərhələyəqədəmqoymasınıisə
xüsusiolaraqdiqqətəçatdırmaq
istəyirəm.Ötənilikipartiyaara-

sındaƏməkdaşlıqProtokolunun
imzalanması,bununladagələcək
əməkdaşlığımızüçüngüclühüqu-
qi,institusionalbazanınformalaş-
dırılması,qarşılıqlısəfərlərin,hər
ikipartiyanınbirgətəşkilatçılığı
iləmüxtəliftədbirlərinkeçirilməsi
vədigərmühümaddımlarxüsusi
qeydedilməlidir.
BugünYeniAzərbaycanPar-

tiyasısəmərəlifəaliyyəti,ardıcıl
nailiyyətləriiləictimai-siyasida-
yaqlarınıgücləndirir,yeniAzərbay-
canınparlaqgələcəyiüçünetibarlı
zəminformalaşdırır.HeydərƏliyev

ideyalarınımənimsəmiş,Prezident
İlhamƏliyevinsiyasətinəgüclü
ictimaidəstəkgöstərənAzərbay-
cangəncliyininYeniAzərbaycan
Partiyasınadavamlıaxını,partiya
sıralarındafəaltəmsilolunmasıisə
bubaxımdanböyükəhəmiyyətda-
şıyır.Bugünpartiyasıralarınayeni
qoşulanlarınmütləqəksəriyyəti
gənclərdənibarətdir.BuisəHeydər
Əliyevinideyalarıəsasındazəngin
siyasiirsüzərindəyüksələnYeni
AzərbaycanPartiyasınındünənin,
bugününvəgələcəyinpartiyasıol-
duğunubirdahatəsdiqləyir.
Ümumiyyətlə,YeniAzərbaycan

PartiyasınıntariximüstəqilAzər-
baycandövlətinininkişafsalnamə-

sidir.Onagörədəpartiyamızın30
illikşərəfivəzəngininkişafyolu-
nunöyrənilməsi,təbliğedilməsi
müstəsnaəhəmiyyətdaşıyır.Bu,
eynizamanda,Azərbaycanınsiyasi
sisteminininkişafqanunauyğun-
luqlarının,ümumxalqsərvətimiz
olanHeydərƏliyevirsinin,Prezi-
dentİlhamƏliyevinalternativsiz
siyasətininəsaslarınındərindən
öyrənilməsibaxımındanolduqca
önəmlidir.YAP-ınyaradılmasının
30-cuildönümüiləəlaqədarparti-
yanınMərkəziAparatıtərəfindən
hazırlanmışvəİdarəHeyətinin

qərarıilətəsdiqlənmişTədbirlər
Planınauyğunhəyatakeçirilən
siyasi-ideolojiməzmunlutədbir-
lərbubaxımdanböyükəhəmiyyət
daşıyır.
Həyatakeçiriləntədbirlərrən-

garəngdir,müxtəlifsahələrivə
məsələləriəhatəedir,Ümummilli
LiderHeydərƏliyevinəbədiya-
şarideyalarının,Prezidentİlham
Əliyevinmillimaraqlaravəmüasir
çağırışlaraəsaslanansiyasətinin
təbliğedilməsi,qalibxalqınZəfər
partiyasıolanYeniAzərbaycan
Partiyasınıninkişafyolunabir
dahanəzərsalınması,gənclərin
vətənpərvərlikruhundatərbiyə-
si,millişüurungücləndirilməsi,

Azərbaycanhəqiqətlərinindünya
ictimaiyyətinəçatdırılmasıbaxı-
mındanmüstəsnaönəmkəsbedir.
Heçşübhəsiz,30-cuildönümü-

nüqeydetdiyimizYeniAzərbay-
canPartiyasıbundansonradaöz
üzərinədüşənvəzifələrilayiqincə,
şərəfəyerinəyetirməkləAzərbay-
canıntərəqqisinə,ardıcılnailiy-
yətlərqazanaraqyenizirvələrfəth
etməsinəmühümtöhfələrverəcək,
ümumxalqpartiyasıkimitaleyük-
lüməsələlərinhəllindəvətarixi
məsuliyyətanlarındahərzaman
özsözünüdeyəcək.

Bu gün Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı sə -
mə  rə  li fəaliy  yə  ti, ar  dı  cıl nailiy  yət  lə  ri ilə 
ic  ti  mai-si  ya  si da  yaq  la  rı  nı güc  lən  di  rir, ye  ni 
Azər  bay  ca  nın par  laq gə  lə  cə  yi üçün eti -
bar  lı zə  min for  ma  laş  dı  rır. Hey  dər Əli  yev 
ide  ya  la  rı  nı mə  nim  sə  miş, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin si  ya  sə  ti  nə güc  lü ic  ti  mai dəs  tək 
gös  tə  rən Azər  bay  can gənc  li  yi  nin Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  na da  vam  lı axı  nı, 
par  ti  ya sı  ra  la  rın  da fəal təm  sil olun  ma  sı isə 
bu ba  xım  dan bö  yük əhə  miy  yət da  şı  yır. 
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təlifsahələriəhatəedənislahatla-
rınaparılması,dayanıqlıiqtisadi
inkişafıntəminolunması,siyasi
birliyinvəmillihəmrəyliyinvə
Azərbaycanınbeynəlxalqarenada
mövqeyiningücləndirilməsi,tarixi
qələbəninnəticələrininsiyasi-dip-
lomatikmüstəvidəmöhkəmlən-
dirilməsivədigərmilliməqsədlər
yenimərhələdəstratejiprioritet-
lərkimimüəyyənləşdirilib.Heç
şübhəsiz,YeniAzərbaycanParti-
yasınındabuistiqamətdəüzərinə
xüsusiməsuliyyətvəmühümvə-
zifələrdüşür.PartiyamızınVIIqu-
rultayıbubaxımdanəlamətdarvə
əhəmiyyətlidir.Qurultaydaqəbul
edilənqərarlarınicrasıistiqamətin-
dəgörülənişlərhəmpartiyamızın,
həmdəümumilikdəölkəninsiyasi
sisteminininkişafıkontekstində
olduqcaönəmlidir.Birneçəməqa-
maxüsusidiqqətyetirməklazım-
dır.Əvvəla,ölkədəvəbeynəlxalq
aləmdəbaşverəndəyişikliklərə
adekvatsəmərəlivəçevikfəaliyyət
mexanizmininformalaşdırılması
üçünYeniAzərbaycanPartiyasının
yeniNizamnaməsininvəProqra-

mınınqəbuledilməsixüsusiönəm
daşıyır.Digərtərəfdən,YAP-ın
İdarəHeyətinin,TəftişKomissiya-
sının,GənclərBirliyininyenidən
formalaşdırılması,VeteranlarŞura-
sınıntəsisedilməsiidarəetməme-

xanizminintəkmilləşdirilməsinə
xidmətedənmühümaddımlardır.
Qeydedimki,partiyanınİdarə

Heyətininiclaslarındaistərparti-
yadaxiliməsələlərintənzimlənmə-
si,istərsədəYAP-ınictimai-siyasi
proseslərdəiştirakı,qarşıdaduran

vəzifələrinmüəyyənləşdirilməsivə
icrasıiləəlaqədarönəmliqərarlar
qəbuledilib.Təşkilatlanma,kadrvə
strukturdəyişiklikləri,partiyanın
normativhüquqibazasınınyaradıl-
masıvəmöhkəmləndirilməsi,uçot

sisteminintəkmilləş-
dirilməsikimiistiqa-
mətlərdəməqsədyönlü
tədbirlərgörülübvə
busahədəişlərdavam
etdirilir.Siyasi-ideoloji
vətəşkilatiməsələlərlə
əlaqədarfəaliyyətimiz
davamlıvəplanlıxa-
rakterdaşıyır.
YeniAzərbaycan

Partiyasınınbeynəl-
xalqəlaqələrininge-
nişləndirilməsi,müx-
təlifölkələrinhakim
siyasipartiyalarıilə

münasibətlərininkişafetdirilmə-
sidədaimdiqqətmərkəzindədir.
DostvəqardaşTürkiyənin,MDB
üzvüolanölkələrin,Avropavə
Asiyanınaparıcısiyasipartiyaları
vəqurumlarıiləmünasibətlərçər-
çivəsindəintensivtəmaslardavam

etdirilir,səmərəli,faydalımüza-
kirələr,fikirvətəcrübəmübadilə-
ləriaparılır.Səfərlərvəgörüşlər
zamanıpartiyalararasıəməkdaşlıq
məsələlərimüzakirəolunur,yeni
mərhələdəqarşıdaduranvəzifə-
lərvəhədəfərmüəyyənləşdirilir,
əlaqələrinmöhkəmləndirilməsinə
vəinkişafınayönəlikmüvafiqad-
dımlaratılır.Azərbaycan-Türkiyə
mənəvi-siyasibirliyininvə44gün-
lükVətənmüharibəsindənsonra
regiondayaranmışyenigeostra-
tejireallıqlarınfonundaYAP-AK
Partiəlaqələrininkeyfiyyətcəyeni
mərhələyəqədəmqoymasınıisə
xüsusiolaraqdiqqətəçatdırmaq
istəyirəm.Ötənilikipartiyaara-

sındaƏməkdaşlıqProtokolunun
imzalanması,bununladagələcək
əməkdaşlığımızüçüngüclühüqu-
qi,institusionalbazanınformalaş-
dırılması,qarşılıqlısəfərlərin,hər
ikipartiyanınbirgətəşkilatçılığı
iləmüxtəliftədbirlərinkeçirilməsi
vədigərmühümaddımlarxüsusi
qeydedilməlidir.
BugünYeniAzərbaycanPar-

tiyasısəmərəlifəaliyyəti,ardıcıl
nailiyyətləriiləictimai-siyasida-
yaqlarınıgücləndirir,yeniAzərbay-
canınparlaqgələcəyiüçünetibarlı
zəminformalaşdırır.HeydərƏliyev

ideyalarınımənimsəmiş,Prezident
İlhamƏliyevinsiyasətinəgüclü
ictimaidəstəkgöstərənAzərbay-
cangəncliyininYeniAzərbaycan
Partiyasınadavamlıaxını,partiya
sıralarındafəaltəmsilolunmasıisə
bubaxımdanböyükəhəmiyyətda-
şıyır.Bugünpartiyasıralarınayeni
qoşulanlarınmütləqəksəriyyəti
gənclərdənibarətdir.BuisəHeydər
Əliyevinideyalarıəsasındazəngin
siyasiirsüzərindəyüksələnYeni
AzərbaycanPartiyasınındünənin,
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PartiyasınıntariximüstəqilAzər-
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sidir.Onagörədəpartiyamızın30
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qərarıilətəsdiqlənmişTədbirlər
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daşıyır.
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təbliğedilməsi,qalibxalqınZəfər
partiyasıolanYeniAzərbaycan
Partiyasınıninkişafyolunabir
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Bu gün Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı sə -
mə  rə  li fəaliy  yə  ti, ar  dı  cıl nailiy  yət  lə  ri ilə 
ic  ti  mai-si  ya  si da  yaq  la  rı  nı güc  lən  di  rir, ye  ni 
Azər  bay  ca  nın par  laq gə  lə  cə  yi üçün eti -
bar  lı zə  min for  ma  laş  dı  rır. Hey  dər Əli  yev 
ide  ya  la  rı  nı mə  nim  sə  miş, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin si  ya  sə  ti  nə güc  lü ic  ti  mai dəs  tək 
gös  tə  rən Azər  bay  can gənc  li  yi  nin Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  na da  vam  lı axı  nı, 
par  ti  ya sı  ra  la  rın  da fəal təm  sil olun  ma  sı isə 
bu ba  xım  dan bö  yük əhə  miy  yət da  şı  yır. 
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Tarixinsanınarzu-əməliilənaxışlanır.Təqvimin
hansısagününüşərəfəndirəndə,kədərəbələyəndə
insandır.Fikirdahisi,fransızfilosofuKlodAdrian
Helvetsi“tarixhadisələrinromanı,romanisəduyğu-
larıntarixidir”deməklənəqədərhaqlıimiş.Xalqımı-
zınhəyatındaeləgünlər,ogünləritarixəyazanelə
hadisələrvarki,əbədiyaşayacaq,heçvaxtunudulma-
yacaq.
TarixəZəfərləyazılmış44günlükVətənmühari-

bəsininhərgünüqəhrəmanlıqsalnaməsininparlaq
səhifəsidir.Lakinbumüqəddəssavaşıntaleyinihəll
edən,düşməninməğlubiyyətiniqəbuletdiyiŞuşa-
nınazadedildiyi8noyabrgünübuZəfəryürüşünün
zirvənöqtəsikimidahayüksəkmənavəmahiyyət
daşıyır.AliBaşKomandanİlhamƏliyevin2020-ciil
noyabrın8-dəxalqamüraciətindəsöylədiyi“əzizŞu-
şa,sənazadsan!”xitabıiləhəmingüntarixəqızılhərf-
lərləyazıldı.Bu4sözünyaratdığıtəntənəsonyüzildə
saysız-hesabsızfaciə,soyqırım,işğalnisgiliyaşayan
xalqımızasonsuzfərəhvəqürurdoluanlaryaşatdı.
QalibKomandanınbutariximüraciətindənsonraxal-
qımızınyaşadığısevincdalğasıhələdəsəngiməkbil-

mir.Üstündən2ilkeçsədə,buxəbəriindicəeşitmişik
kimieləheyqulaqlarımızdaəks-sədaverir.
Mənəvipaytaxtımızındüşməndənazadedilməsi

yalnızmilliruhumuzunyüksəlişideyildi,bu,həmdə
müzəfərordumuzundünyahərbtarixinəyazdığıye-
nibirhünərdastanıidi.BumöhtəşəmZəfərinsədası
yüzillərkeçsədə,eyniqürurvəəzəmətləsəslənəcək.

Təxminənbirqərinəəvvəldüşmənəxaincəsinə
təslimedilənəfsanəviqalaşəhərimizotarixi8no-
yabrtəqvimindəözdoğmasakinlərinəyenidənvə
həmişəlikqucaqaçdı.Şuşayadayaqlarıntapdağın-
dan,üzücüişğaldanqurtuldu.Butorpaqdayaşamağa
haqqıolanlarheyrətamizbirqəhrəmanlıqla,əlbəyaxa
döyüşlə,süngüiləmədəniyyətbeşiyimiziyadlardan
təmizlədilər.
HəmingünŞuşadavəişğaldanazadolunandigər

tarixitorpaqlarımızdadalğalananmübarəkbayrağı-
mızmilliheysiyyətimiziözümüzəqaytardıvəqalib
əsgərimizinZəfərinialibirtəntənəilətəcəssümetdir-
di.
QalibKomandanbutarixigündəŞəhidlərxiyaba-

nınıvəÜmummilliLiderinməzarınıziyarətetməklə
bugünümüzünZəfərmüjdəliehtiramınıdünənimizin
şərəfünvanlarınaqovuşdurdu,mənəvibütövlükvəh-
dətiniyaratdı.Vətənyolundacanverənqəhrəmanla-
rın,Azərbaycandövlətininquruculiderininruhunu
şadedənAliBaşKomandansankiqələbəhesabatı
verirdi.Bəli,unudulmazHeydərƏliyevinorduquru-
culuğuprosesinin-hərbi-siyasidoktrinasınınməntiqi
sonluğununnəticəsiolaraqPrezidentİlhamƏliyevin

sərkərdəliyiiləxalqımızınənönəmliarzusureallaşdı,
tarixiədalətbərpaedildi.
Müstəqilliyimizinilkillərindəyaranmışxaos,siyasi

böhran,uğursuzluqtəkcədaxili,xaricisiyasətdədeyil,
bütüncəbhəboyuağırizlərqoymuşdu.Ölkədəvahid
ordukomandanlığınınolmaması,müdafiəsistemi
rəhbərliyininnaşı,qeyri-peşəkarinsanlarahəvaləedil-
məsifaciələrlənəticələnmiş,ölkəmizin20faiztorpağı
işğalolunmuşdu,1milyonsoydaşımızdoğmayur-
dundanuzaqdüşərəközvətənindəqaçqınvəköçkü-
nəçevrilmişdi.

ƏndəhşətlisiisəötənəsrinmüdhişXocalıfaciəsini
yaşamışdıq.Xocalıfaciəsionugöstərdiki,düşmənin
xainiddiasıtəkcətorpaqlarımızınişğalıdeyil,həmdə
xalqımızısoyqırımdankeçirmək,yerüzündənsilmək-
dir.
Bütünbunlarazimişkimi,30iltorpaqlarımızıiş-

ğalaltındasaxlayannankorqonşularımızbeynəlxalq
hüququnnormalarına,rəsmiBakınınbarışsiyasətinə
məhəlqoymayaraqtəhdiddolubəyanatlarvermək-
dənçəkinmir,yenitorpaqiddialarısəsləndirirdi.
2020-ciilinyayındaErmənistansilahlıqüvvələricəbhə

Mə nə vi pay tax tı mı zın düş mən dən azad edil-
mə si yal nız mil li ru hu mu zun yük sə li şi de yil di, 
bu, həm də  mü zəf ər or du mu zun dün ya hərb 
ta ri xi nə yaz dı ğı ye ni bir hü nər das ta nı idi. Bu 
möh tə şəm Zə fə rin sə da sı yüz il lər keç sə də,  ey-
ni qü rur və əzə mət lə səs lə nə cək.

Güclü lider, iradəli xalq və 
müzəffər ordu vəhdətinin 

Zəfər tarİxİ

Rəşad Mahmudov
MilliMəclisinSəhiyyəkomitəsininsədrmüavini
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xətindəmövqelərimizəhücum
edərəkTovuzvədigəristiqamətdə
təxribatlartörətdilər.Beynəlxalq
təşkilatlar,problemihəlletmə-
yiöhdəsinəgötürmüşATƏT-in
keçmişMinskqrupuvəhəmsədr
ölkələrermənihərbi-siyasirəhbər-
liyininbirbaşatapşırığıilətörə-
dilmişgenişmiqyaslıtəxribatlara
səssizqaldılar.
Beləolanvəziyyətdəölkəmizöz

suverenhüquqlarınınmüdafiəsinə
qalxaraqhaqqsavaşınıqətiyyətlə
başaçatdırdı.Hərbimütəxəssislə-
rin,ekspertlərinkeçilməz-aşılmaz
saydıqlarıdüşmənsədləribirhəm-
ləilədağıdıldı,qüdrətliordumuz

insanlıqsimasınıitirmişdüşməni
dizçökdürərəkqələbəninŞuşazir-
vəsinifəthetdi.Beləliklə,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbər-
liyiiləerməniordusununqalıqları
fərarikimidöyüşmeydanından
qaçdı.Vətənazadolundu,xalqı-
mızbayramtəntənəsinəqərqoldu.
AzərbaycanOrdusununapar-

dığıZəfərəməliyyatıdüşmənə
təslimolmaqdanbaşqaseçimbu-
raxmadı.Noyabrın10-darəzilhala
saldığımızErmənistankapitulya-
siyaaktınaimzaatmağaməcbur
oldu.İmzalananbəyanataəsasən
Ağdam,Kəlbəcər,Laçınrayonları
birgülləatılmadan,qantökülmə-

dənboşaldıldı.Ozamankıhərbi
situasiyayagörəAzərbaycanOr-
dusudüşməninhərbibirliklərinin
qalıqlarınımühasirəyəsalıbməhv
etməkimkanındaidi.Ammarəsmi
Bakıyenədəhumanizmprinsip-
lərinəsadiqqalaraqsülhüüstün
tutdu.
10noyabrsənədiAzərbaycanın

tamşəkildəqələbəsinirəsmiləşdir-
məkləErmənistanınişğalçıdövlət
olaraqməğlubiyyətinitəsdiqlədi,
30illikişğalanöqtəqoydu.Son
yüzildəxalqımız3dəfəsonsuz
qürurhissiyaşayıb.Birincidəfə
1918-ciilmayın28-də,ikincidəfə
1991-ciiloktyabrın18-dəistiqlal

vəhürriyyətimizidünyayabəyan
edərkən,üçüncüdəfəisəAzərbay-
cantorpaqlarınınərazibütünlü-
yününtəminolunduğu2020-ciil
noyabrın8-də.Bugünlərləçağdaş
tariximizəşanlısəhifələryazıldı.
Məsuliyyətsiz,gülüncbəyanat-

larıilədünyadahərbi-siyasişou
düzəldənErmənistanrəhbərliyi
Azərbaycanınprezident-ordu-xalq
birliyininrəmzinəçevrilmiş“də-
miryumruğ”unvəhdətiqarşısında
miskin,çarəsizdurumadüşdü.
Xarizmatikliderin,vahidiradəli
xalqın,qəhrəmanordunungü-
cünügörəndüşmənqüvvələrdə
çarəsizqaldılar.Anladılarki,lideri

İlhamƏliyevolanxalqınvəbu
millətəmənsubolanordununhə-
yattərzindəməğlubiyyətsindro-
muyoxdur-buxalqlideriilədaim
zəfəryolçusudur.Heçbirtəhdid,
heçbirqüvvəbubirliyəmaneola
bilməz,necəki,ermənipərəstölkə-
lərbunubacarmadılar.Çünkibiz
haqlıolmağımızlagüclüidik.Bu
miskintör-töküntülərinəcdadla-
rıbirzamanlaristiqlalsavaşında
qalibgələnqardaşTürkiyəyəqarşı
daeynimünasibətsərgiləmişdilər.
Ötənəsrinəvvəlindətürksoyu-
nadüşmənkəsilənbədxahqüv-
vələrböyükAtatürkün,müasir
tariximizdəisəoxşarssenariilə

PrezidentİlhamƏliyevinliderliyi
qarşısındaduruşgətirəbilmədilər.
Atatürkünsərkərdəliyiqüdrətli
TürkiyəCümhuriyyətininqurul-
masıilənəticələndi.UluÖndər
HeydərƏliyevinmisilsizxilaskar-
lıqmissiyasıiləPrezidentİlham
Əliyevtarixdəilkdəfəitirilmiş
ərazilərigeriqaytararaqAzərbay-
canıbütövləşdirdi.Tarixəyenibir
hünərsalnaməsiyazıldı.
ZəfərsavaşıiləPrezidentİlham

ƏliyevmüasirAzərbaycantarixi-
ninqeyrətromanınıyazdıvəözü
dəbumüqəddəsəsərinbaşqəhrə-
manıoldu.Artıqxalqımızhəyatı-
nınənxoşbəxtgünləriniyaşayır.

Ölkəmizqüdrətli,vətənimizbütov
vəazaddır.
Bizəbusevinciyaşadanəziz

şəhidlərimizin,müharibəiştirak-
çılarının,qazilərinxidmətlərida-
nılmazdır.Dünənhəsrətlə,kədərlə
baxdığımıztorpaqlarımızbugün
quruculuqmeydanınaçevrilib.Bö-
yükqayıdışyolundaQarabağaköç
başlayıbvəprosesuğurladavam
edir.
Qaçqınsoydaşlarımızındədə-

babatorpaqlarındarahatyaşamaq
arzusureallaşıb.BizyenidənQa-
rabağdayıq.Qarabağisəhəmişəki
kimiyenəAzərbaycandır!Bizəbu
arzununreallaşmasıtəntənəsini
yaşadan,biziyenilməzedənAli
BaşKomandan,qəhrəmanordu-
muzvarolsun!
ZəfərBayramınmübarək,əziz

Vətən!

Zə fər sa va şı ilə Pre zi dent İl ham Əli yev 
müasir Azər bay can ta ri xi nin qey rət 
ro ma nı nı yaz dı və özü də bu mü qəd-
dəs əsə rin baş qəh rə ma nı ol du. Ar tıq 
xal qı mız hə ya tı nın ən xoş bəxt gün lə ri-
ni ya şa yır. Öl kə miz qüd rət li, və tə ni miz 
bü tov və azad dır.
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xətindəmövqelərimizəhücum
edərəkTovuzvədigəristiqamətdə
təxribatlartörətdilər.Beynəlxalq
təşkilatlar,problemihəlletmə-
yiöhdəsinəgötürmüşATƏT-in
keçmişMinskqrupuvəhəmsədr
ölkələrermənihərbi-siyasirəhbər-
liyininbirbaşatapşırığıilətörə-
dilmişgenişmiqyaslıtəxribatlara
səssizqaldılar.
Beləolanvəziyyətdəölkəmizöz

suverenhüquqlarınınmüdafiəsinə
qalxaraqhaqqsavaşınıqətiyyətlə
başaçatdırdı.Hərbimütəxəssislə-
rin,ekspertlərinkeçilməz-aşılmaz
saydıqlarıdüşmənsədləribirhəm-
ləilədağıdıldı,qüdrətliordumuz

insanlıqsimasınıitirmişdüşməni
dizçökdürərəkqələbəninŞuşazir-
vəsinifəthetdi.Beləliklə,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbər-
liyiiləerməniordusununqalıqları
fərarikimidöyüşmeydanından
qaçdı.Vətənazadolundu,xalqı-
mızbayramtəntənəsinəqərqoldu.
AzərbaycanOrdusununapar-

dığıZəfərəməliyyatıdüşmənə
təslimolmaqdanbaşqaseçimbu-
raxmadı.Noyabrın10-darəzilhala
saldığımızErmənistankapitulya-
siyaaktınaimzaatmağaməcbur
oldu.İmzalananbəyanataəsasən
Ağdam,Kəlbəcər,Laçınrayonları
birgülləatılmadan,qantökülmə-

dənboşaldıldı.Ozamankıhərbi
situasiyayagörəAzərbaycanOr-
dusudüşməninhərbibirliklərinin
qalıqlarınımühasirəyəsalıbməhv
etməkimkanındaidi.Ammarəsmi
Bakıyenədəhumanizmprinsip-
lərinəsadiqqalaraqsülhüüstün
tutdu.
10noyabrsənədiAzərbaycanın

tamşəkildəqələbəsinirəsmiləşdir-
məkləErmənistanınişğalçıdövlət
olaraqməğlubiyyətinitəsdiqlədi,
30illikişğalanöqtəqoydu.Son
yüzildəxalqımız3dəfəsonsuz
qürurhissiyaşayıb.Birincidəfə
1918-ciilmayın28-də,ikincidəfə
1991-ciiloktyabrın18-dəistiqlal

vəhürriyyətimizidünyayabəyan
edərkən,üçüncüdəfəisəAzərbay-
cantorpaqlarınınərazibütünlü-
yününtəminolunduğu2020-ciil
noyabrın8-də.Bugünlərləçağdaş
tariximizəşanlısəhifələryazıldı.
Məsuliyyətsiz,gülüncbəyanat-

larıilədünyadahərbi-siyasişou
düzəldənErmənistanrəhbərliyi
Azərbaycanınprezident-ordu-xalq
birliyininrəmzinəçevrilmiş“də-
miryumruğ”unvəhdətiqarşısında
miskin,çarəsizdurumadüşdü.
Xarizmatikliderin,vahidiradəli
xalqın,qəhrəmanordunungü-
cünügörəndüşmənqüvvələrdə
çarəsizqaldılar.Anladılarki,lideri

İlhamƏliyevolanxalqınvəbu
millətəmənsubolanordununhə-
yattərzindəməğlubiyyətsindro-
muyoxdur-buxalqlideriilədaim
zəfəryolçusudur.Heçbirtəhdid,
heçbirqüvvəbubirliyəmaneola
bilməz,necəki,ermənipərəstölkə-
lərbunubacarmadılar.Çünkibiz
haqlıolmağımızlagüclüidik.Bu
miskintör-töküntülərinəcdadla-
rıbirzamanlaristiqlalsavaşında
qalibgələnqardaşTürkiyəyəqarşı
daeynimünasibətsərgiləmişdilər.
Ötənəsrinəvvəlindətürksoyu-
nadüşmənkəsilənbədxahqüv-
vələrböyükAtatürkün,müasir
tariximizdəisəoxşarssenariilə

PrezidentİlhamƏliyevinliderliyi
qarşısındaduruşgətirəbilmədilər.
Atatürkünsərkərdəliyiqüdrətli
TürkiyəCümhuriyyətininqurul-
masıilənəticələndi.UluÖndər
HeydərƏliyevinmisilsizxilaskar-
lıqmissiyasıiləPrezidentİlham
Əliyevtarixdəilkdəfəitirilmiş
ərazilərigeriqaytararaqAzərbay-
canıbütövləşdirdi.Tarixəyenibir
hünərsalnaməsiyazıldı.
ZəfərsavaşıiləPrezidentİlham

ƏliyevmüasirAzərbaycantarixi-
ninqeyrətromanınıyazdıvəözü
dəbumüqəddəsəsərinbaşqəhrə-
manıoldu.Artıqxalqımızhəyatı-
nınənxoşbəxtgünləriniyaşayır.

Ölkəmizqüdrətli,vətənimizbütov
vəazaddır.
Bizəbusevinciyaşadanəziz

şəhidlərimizin,müharibəiştirak-
çılarının,qazilərinxidmətlərida-
nılmazdır.Dünənhəsrətlə,kədərlə
baxdığımıztorpaqlarımızbugün
quruculuqmeydanınaçevrilib.Bö-
yükqayıdışyolundaQarabağaköç
başlayıbvəprosesuğurladavam
edir.
Qaçqınsoydaşlarımızındədə-

babatorpaqlarındarahatyaşamaq
arzusureallaşıb.BizyenidənQa-
rabağdayıq.Qarabağisəhəmişəki
kimiyenəAzərbaycandır!Bizəbu
arzununreallaşmasıtəntənəsini
yaşadan,biziyenilməzedənAli
BaşKomandan,qəhrəmanordu-
muzvarolsun!
ZəfərBayramınmübarək,əziz

Vətən!

Zə fər sa va şı ilə Pre zi dent İl ham Əli yev 
müasir Azər bay can ta ri xi nin qey rət 
ro ma nı nı yaz dı və özü də bu mü qəd-
dəs əsə rin baş qəh rə ma nı ol du. Ar tıq 
xal qı mız hə ya tı nın ən xoş bəxt gün lə ri-
ni ya şa yır. Öl kə miz qüd rət li, və tə ni miz 
bü tov və azad dır.
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Prezident İlham ƏliyevPrezident İlham Əliyev

“fəxr edirəm ki, Laçın şəhərinin 
mərkəzində milli bayrağımızı 
ucaltdım. Bu bayraq burada 
əbədi dalğalanacaq! 
Biz burada əbədi yaşayacağıq! 
Yaşasın Laçın! 
Yaşasın azərbaycan!”

“fəxr edirəm ki, Laçın şəhərinin 
mərkəzində milli bayrağımızı 
ucaltdım. Bu bayraq burada 
əbədi dalğalanacaq! 
Biz burada əbədi yaşayacağıq! 
Yaşasın Laçın! 
Yaşasın azərbaycan!”
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Bugünböyükqürurlabəhset-
diyimiz44günlükVətənmühari-
bəsininsonundaqazanılantarixi
Zəfərimiz30illikişğala,torpaq
həsrətinəsonqoydu,milliqüruru-
muzuözümüzəqaytardı.Buillər
ərzindəənyüksəktribunalardan
səsləndirdiyimiz“Azərbaycanın
ərazibütövlüyüdanışıqlarmövzu-
sudeyilvəoladabilməz”,“bizbu
torpaqlaraqayıdacağıq”,“Azər-
baycanxalqıişğallaheçzaman
barışmayacaq”kimibəyanatlar
reallığaçevrildi.O44günərzin-
dədövlətbaşçısı,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinxalqa
bütünmüraciətləriqələbəmüjdəli
oldu.
2020-ciilnoyabrın10-daölkə

Prezidentinin“bugünölkəmiz
üçüntarixibirgündür.Bugün
Ermənistan-AzərbaycanDağlıq
Qarabağmünaqişəsinəsonqoyu-
lur.Hesabedirəmki,indicəimza-
lanmışüçtərəfibəyanatməsələ-
ninhəlliistiqamətindəsonnöqtə
olacaqdır”ifadəsiAzərbaycanın
çoxəsrliktarixininZəfərsəhifəsini
yazdı.Osəhifəniki,onunyazıl-
masıüçün3mindənartıqşəhid
verdik.Qanları,canlarıilətarix
yazan,“torpaq,əgəruğrunda
ölənvarsa,Vətəndir”deyibsilaha
sarılanvətorpaqlarımızıaddım-
addımmənfurdüşməndənazad
edənvətənoğullarımıztorpaq,
vətənsevgisininböyüklüyünü,
xalqımızınyenilməzliyini,məğ-

rurluğunudünyayabəyanetdilər.
İkiilbundanöncədavamedən44
günlükİkinciQarabağmüharibəsi
zamanıqələbəyəolanümidimiz
hərgünartdı,şəhərvəqəsəbə-
lərimizin,kəndlərimizin,strateji
yüksəkliklərimizinazadedilməsi
xalqımıztərəfindənbayraməh-
val-ruhiyyəsindəqeydedildi,küçə
vəmeydanlarımızıAzəbaycanın
üçrənglibayrağıbəzədi.2020-ci
ilnoyabrın8-dəQarabağıntacı,
qədimşəhərimizŞuşanın,noyab-
rın9-da72yaşayışməntəqəsinin
işğaldanazadolunmasıErmənista-
nıkapitulyasiyaaktınıimzalamağa
məcburetdi.Azərbaycanınhərbi-
siyasiqələbəsininvəErmənistanın
kapitulyasiyasınıntəsdiqiolan10
noyabr2020-ciiltarixliüçtərəfi
Bəyanatişğalaltındaolandigər
rayonlarımızın-Ağdam,Laçınvə
Kəlbəcərinqantökülmədəngeri
qaytarılmasınıtəminetdi.Müzəf-
fərAliBaşKomandanİlhamƏliye-
vin“bu,böyükxoşbəxtlikdir.Mən
fürsətdənistifadəedərək,Ağdam,
Laçın,Kəlbəcərrayonlarınınsakin-
lərini,bütünAzərbaycanxalqını
bumünasibətlətəbrikedirəm.Hər
dəfəişğalaltındaolanhansısara-
yon,şəhərişğaldanazadediləndə
mənoşəhərvərayonlarınsakin-
lərinitəbrikedirdim.Təsəvvür
edirəmki,onlarınhəyatındabu,
nədeməkdir”fikirləriniözündə
ehtivaedəntorpaqhəsrətinəson
qoyuldu,verilənvədlərinreallığa

çevrilməsindəninsanlardaböyük
qürurhissiyarandı.
MüzəfərAliBaşKomandan

İlhamƏliyev30iltorpaqhəsrəti
iləyaşayansoydaşlarımızlagörüş-
lərindəonlarınüzlərindəoxuduğu
buifadənidəxüsusiqeydetdi:
“Mənson17ilərzindəköçkün-
lərləçoxsaylıgörüşlərimdə,onlar
üçünyenievlərintəqdimatməra-
simlərindəgörürdümki,ildən-ilə
onlarınümidləriazalır…Bəli,
təşəkkürlərinibildirirdilər,təbii
ki,onlarayaxşışəraityaradılırdı,
onlarınproblemlərihəllolunur-
du…Ammaonlarınəsasarzusu
doğmatorpaqlaraqayıtmaqidi
vəməndənxahişedirdilər,cənab
Prezident,qaytarbizi.Məndəhər
dəfəonlarlagörüşəndəonlarda

biz Laçına qayıtdıq

Mahir Abbaszadə
MilliMəclisindeputatı

La çın şə hə ri nə, Za bux və Sus kənd lə ri nə qa yı dış Pre zi dent,  
mü zəf ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin “nə yi, ne cə, nə vaxt et mək  

la zım dır, bu nu mən bi li rəm” bə ya na tı nın növ bə ti təs di qi ol du.
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güclüiradəgörürdüm,yenilməzlik
görürdüm,dövlətəsədaqətgörür-
düm,eynizamanda,onlarıngöz-
lərindənisgil,həsrətgörürdüm.
Bunasonqoyulub,əzizsoydaşla-
rım,gözünüzaydınolsun,sizqa-
yıdırsınız,bizqayıdırıq,Azərbay-
canqayıdır!Azərbaycanözərazi
bütövlüyünübərpaedir.Bundan
daböyükxoşbəxtlikolabilərmi?!”
Artıqsoydaşlarımızsevinclidir.

İkiildirböyükqürurla“bizqaçqın
deyilik”söyləyirlər.Sonikiilölkə-
mizinhəyatındayenibirsəhifənin
açılmasıiləmüşayiətolunur.İş-
ğaldanazadedilənbütüntorpaq-
larımızbərpa-quruculuqdövrünü
yaşayır.ÖlkəPrezidentiİlham
ƏliyevinvəBirincixanımMehri-
banƏliyevanınbutorpaqlaramü-
təmadisəfərlərindəBöyükqayıdı-
şınsürətlənməsinəbirçağırışəks
olunur.Çünkihərbirsəfəryeni
sosialobyektlərinaçılışıvətəməl-
qoymamərasimlərininkeçirilməsi,
tarixivədiniabidələrimizinbər-

pasıistiqamətindəgörülənişlərlə
tanışlıqiləyaddaqalır.
Butorpaqlarıntarixisahibikimi

qurub-yaradanAzərbaycanxalqı
dünyaya30illikişğaldövrüilə
postmünaqişədövrününreallıq-
larınıədalətlişəkildətəhliletmək
imkanyaradır.Çünkiişğaldan
azadolunmuşbütünərazilərimiz
ermənivəhşiliyininvəvandaliz-
mininşahidləridir.Daşıdaşüstə
qoymayan,hərdaşı,qayası,küçəsi
tarixolanbutorpaqlarımızıtama-
milədağıdan,xalqımızaməxsus
izlərisiləcəyinəümidedənmənfur
düşmən44gündəbununmüm-
künsüzlüyününşahidinəçevrildi.
Dünyahərbtarixindərastgə-

linməyənbumühümhadisədə
Azərbaycanxalqınıntorpaqhəs-
rətinəsonqoyulmasının,kimliyi-
mizinözümüzəqaytarılmasının
sevincinintəqdimatıoldu.Beləki,
müharibədənçıxanölkənindərhal
bərpa-quruculuqişlərinəbaşlama-
sımümkünsüzdür.LakinAzər-

baycanbunudadünyayanümayiş
etdirdi.Hazırdabərpa-quruculuq
işləriningörülməsindəyeganə
rəqibzamandır.30illikişğaldöv-
rünündağıntılarınıbərpaetmək
üçünzamangərəkdir.
44günlükİkinciQarabağmü-

haribəsindəqələbəqazananAzər-
baycan10noyabr2020-ciiltarixli
üçtərəfiBəyanatdanirəligələn
öhdəlikləriyüksəksəviyyədəye-
rinəyetirirvəErmənistandanda
eyniaddımlarıatmağıtələbedir.
Burazılaşmayaəsasənbölgədə
qanunsuzməskunlaşmışermənilər
şəhərvəkəndlərimizdənçıxma-
lı,butorpaqlarınəslsakinləriisə
uzunillərdənsonradoğmayurd-
yuvalarınaqayıtmalıdırlar.
Dövlətbaşçısı,müzəfərAli

BaşKomandanİlhamƏliyevinbu
ilinavqustayının12-dəİsmayıl-
lırayonununBasqalqəsəbəsində
Azərbaycanteleviziyasınamüsahi-
bəsindəsəsləndirdiyi“bizLaçına,
Zabuxa,Susayaqayıtmalıyıq!”bə-

yanatıhəmlaçınlıları,həmdəbü-
tünAzərbaycanxalqınısevindirdi,
buxoşbəxtanınheçdəuzaqda
olmadığınaəminlikyaratdı.Çox
qısazamandansonradövlətbaşçı-
sı,müzəfərAliBaşKomandanİl-
hamƏliyevavqustun26-darəsmi
“Twiter”səhifəsindəLaçınlabağlı
bupaylaşımıetdi:“Bugün- 
avqustun26-dabiz-azərbaycan-
lılarLaçınşəhərinəqayıtmışıq.
AzərbaycanOrdusuLaçınşəhəri-
nəyerləşdi.ZabuxvəSuskəndləri
nəzarətəgötürüldü.Bütünlaçın-
lılarıvəAzərbaycanxalqınıbu
münasibətlətəbrikedirəm.Yaşasın
Laçın!YaşasınAzərbaycan!”
DövlətbaşçısıİlhamƏliyev

sentyabrın21-dəLaçınrayonuna
səfərizamanışəhərinmərkəzində
AzərbaycanBayrağınıucaltdıqdan
sonraçıxışındabirmühümməqa-
madiqqətiyönəltdiki,Laçınvə
Kəlbəcərrayonlarınınbirhissəsi44

günlükVətənmüharibəsidövrün-
dəazadedilmişdi.AmmaLaçın
şəhərinəzarətimizdənkənarda
qalmışdı.BunundasəbəbiErmə-
nistanıXankəndiiləbirləşdirən
avtomobilyolununLaçınşəhərinin
mərkəzindənkeçməsiidi.2020-ci
ilnoyabrın9-daaparılandanışıq-
larnəticəsindədövlətbaşçısıİlham
Əliyevintəkidiiləalternativyolun
çəkilişiBəyanatdaözəksinitap-
dı.3ilərzindəyeniyolunçəkilişi
iləbağlırazılaşmaəldəedilmişdi.
AmmaAzərbaycanburazılaşmanı
dahatezbirzamandabaşaçatdırdı.
Ermənilərhəminrazılaşmayagörə
beləümidləyaşayırdılarki,2023-cü
ilinsonundaLaçıntəhvilveriləcək.
Ermənistanıntəxribatlartörətməklə
hərhansıprosesiuzatmaqənənələ-
rinidənəzərəalsaq,onlarındüşün-
cələrinəgörəLaçınınboşaldılması-
nınmüddətiuzanadabilərdi.1il8
aydansonraalternativyolunhazır

olmasımənfurdüşmənincəhdlə-
rininnəqədərəsassızolduğunu
təsdiqlədi.Avqustun5-dəyoltam
hazıridi.Nəbaşverdi?Qarabağda
yaşayanerməniləronlaraavqustun
25-nəqədərəlavəvaxtverilməsiilə
bağlımüraciətetdilər.Çoxdauzaq
olmayantarixi-Kəlbəcərinboşal-
dılmasızamanıermənilərinəlavə
vaxtüçünRusiyanınvasitəçiliyiilə
Azərbaycanamüraciətetmələri-
ni,ölkəmizingöstərdiyihumanist
addımınqarşısındatörətdikləri
vəhşilikləri,vandalizmiyadasal-
mayabilmərik.Evlər,hətaağaclar
beləyandırıldı.EynivəziyyətLaçın
şəhəriboşaldılarkəndəyaşandı.
ErmənilərLaçından,Zabuxdan,
Susdançıxarkəninsanlıqəleyhinə
cinayətlərəəlatdılar.Evlərə,meşə-
lərəodvurdular.Beynəlxalqaləm
birdahaşahidolduki,ermənilər
hansıxislətəsahibdirlər.Avqustun
26-daAzərbaycanOrdusuLaçın
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pasıistiqamətindəgörülənişlərlə
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İkiildəgörülənişlərinxronolo-
giyasınaqısanəzərsalmaqlaBöyük
qayıdışınhəransürətləndiyini
inamlaqeydedəbilərik.Dövlət
başçısıİlhamƏliyevintapşırığına
uyğunolaraqbutorpaqlardabər-
pa-quruculuqişlərinəinfrastruktur
layihələrininicrasından,yolların
yenidənqurulmasından,yeniavto-
mobil,dəmiryollarınınçəkilişindən
vəhavalimanlarınıntikintisindən
başlandı.QarabağdanvəŞərqiZən-
gəzurdandünyayahavaqapıları
açılır.ÖtənilFüzuliBeynəlxalqHa-
vaLimanıistifadəyəverildi.Buay
ZəngilanBeynəlxalqHavaLimanı
istifadəyəveriləcək.LaçınBeynəl-
xalqHavaLimanınınisə2025-ciildə
istifadəyəverilməsinəzərdətutulur.
Üçüncühavalimanıüçünməka-

nınLaçınseçilməsiheçdətəsadüfi
deyil.Bu,həmiqtisadi,həmdə
stratejibaxımdanxüsusiəhəmiyyət
kəsbedir.Avtomobil,dəmiryolları,
havalimanlarıtarixisahibinəqovu-
şantorpaqlarımızıböyükinvestisi-
yalarməkanınaçevirəcək,onların
turizmimkanlarındansəmərəli
istifadənitəminedəcək.

Dövlətbaşçısınıntəkcəsentyab-
rın21-dəLaçınrayonunasəfəri
zamanıatılanmühümaddımlar
ümumilikdəişğaldanazadedilmiş
ərazilərimizdəgörüləngenişmiq-
yaslıbərpaişləribarədəaydın
təsəvvüryaradır.ÖlkəPrezidenti
Kəlbəcər-Laçınavtomobilyolu-
nun35-cikilometrliyindəLaçın
BeynəlxalqHavaLimanına2400
metruzunluğundagiriştunelinin
inşasıilətanışoldu,“Azərenerji”
AçıqSəhmdarCəmiyyətitərəfin-
dənLaçınşəhərindəinşaediləcək
110/35/10kV-luq“Laçın”Qovşaq
Yarımstansiyasınıntəməlqoyma
mərasimindəiştiraketdi.Atılan
hərbiraddımdaməqsədsoydaş-
larımızınbutorpaqlardarahat
yaşayışınıntəminedilməsidir.
ŞəhərlərinBaşplanlarındabütün
yeniliklərözəksinitapıb.
Xalqımız,ocümlədənlaçınlı-

lartaməmindirki,Laçınşəhərinə,
ZabuxvəSuskəndlərinətezliklə
dönüşünbaşlayacağı,Kəlbəcər
vəLaçınasalınançoxsaylıyolla-
rıntezlikləərazidədinamikhəyat
yaradacağıgünuzaqdadeyil.

Xalqımızonlarabuxoşbəxtanları
yaşadan,tarixiZəfərimizəqovuş-
durandövlətbaşçısı,müzəfərAli
BaşKomandanİlhamƏliyevə,rə-
şadətliAzərbaycanOrdusunamin-
nətdardır.Qanları,canlarıilətarix
yazan,ərazibütövlüyümüzütəmin
edənşəhidlərimizinruhuqarşı-
sındabaşəyir,qazilərimizəşəfadi-
ləyirik.MöhtərəmPrezidentimiz,
AliBaşKomandanİlhamƏliyevin
ətrafında“dəmiryumruq”kimi
birləşibtorpaqlarımızıişğaldan
azadetdiyimizkimi,buərazilərdə
bərpa-quruculuqişlərinidəuğurla
başavuracağıq.QarabağlıvəŞərqi
ZəngəzurluAzərbaycanınyeni
hədəfərədoğruirəliləməsiüçün
genişimkanlaryaranır.
Tarixitorpaqlarınaqovuşan

Azərbaycanxalqına,30illiktor-
paqhəsrətiiləyaşayan,özdöğma
yurd-yuvalarınaqayıdacaqları
günüsəbirsizlikləgözləyənvə
artıqbuanınyetişməsindənqürur
hissikeçirənsoydaşlarımızaüzü-
mütuturam:Böyükqayıdışınız
mübarək!

PrezidentİlhamƏliyevLaçınşəhərindəinşaediləcək“Laçın”QovşaqYarımstansiyasınıntəməlqoymamərasimində

şəhərinədaxilolduvəbizLaçınşə-
hərinigerialdıq.
MüzəfərAliBaşKomandan

İlhamƏliyevsözügedənçıxışında
birdahaəminlikləifadəetdiki,
bubayraqburadaəbədidalğala-
nacaq.Bufaktdünyayadaməlum
idiki,işğaledilmişərazilərimizdə,
ocümlədənLaçınşəhərindədaha
çoxxaricdən-SuriyavəLivandan
olanerməniəsilliinsanlarıgətirib
qanunsuzyerləşdirmişdilər.Bu,
bütünbeynəlxalqkonvensiyalar-
dahərbicinayətkimitəsbitedilir.
Təəssüfdoğuranhalbudurki,belə
bircinayətdünyanıngözüqarşı-
sındabaşverdi,ammaözlərinə
sərfedənzamanlardaədalətdən,
beynəlxalqhüquqdandərskeçən
bəzidünyagücləri30ilgörməz-
dəngələrəkdaimsusdular.

Dünyanınbuyanaşmasıheç
zamanAzərbaycandövlətini,xal-
qınıruhdansalmadı.Daimreal
həqiqətlərə,tarixifaktlaraəsas-
lanantəbliğatımızuğurladavam
etdirilir,ədalətinvəbeynəlxalq
hüququnfonundaqalibiyyətimiz
gözönündədir.Prezident,Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevin
uğurludiplomatiyasınəticəsində
tarixiZəfərimizinyaratdığıreal-
lıqlardünyagücləritərəfindən
qəbuledilir,Ermənistan10noyabr
2020-ciiltarixliBəyanatdanirəli
gələnöhdəlikləriyerinəyetirməyə
məcburdur.Laçınşəhərinə,Zabu-
xavəSusaqayıdışımızPrezident
İlhamƏliyevin“nəyi,necə,nəvaxt
etməklazımdır,bunumənbilirəm.
Yaxıntarixdəfələrləbunugöstə-
rib,həmsiyasimüstəvidə,həm

diplomatikmüstəvidə,həmdə
döyüşmeydanında…Nəyiedirik-
sə,dəqiqlikləedirik”bəyanatının
növbətitəsdiqioldu.
MüzəfərAliBaşKomandan

AzərbaycanBayrağınıLaçınşəhəri-
ninmərkəzindəucaltdıqdansonra
“indiisəvaxtgəlibçatıbki,bizLaçın
şəhərinibərpaedək”çağırışınıetdi.
Təxirəsalınmazişləringörülməsi
üçüntəklifərhazırlanır.Laçınşəhə-
ri,ZabuxvəSuskəndi,ilknövbədə,
yenidənqurulacaq.ÖlkəPrezidenti-
ninbuəminliyitəsdiqedirki,buna
tezbirzamandanailolacağıq.Çünki
Vətənmüharibəsindənsonrabugü-
nəqədərkeçəndövrərzindəgörü-
lənişlər-genişmiqyaslıquruculuq
vəbərpaişlərigöstərirki,işğaldan
azadedilmişərazilərimiziözhesa-
bımızabərpaedirikvəedəcəyik.
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idiki,işğaledilmişərazilərimizdə,
ocümlədənLaçınşəhərindədaha
çoxxaricdən-SuriyavəLivandan
olanerməniəsilliinsanlarıgətirib
qanunsuzyerləşdirmişdilər.Bu,
bütünbeynəlxalqkonvensiyalar-
dahərbicinayətkimitəsbitedilir.
Təəssüfdoğuranhalbudurki,belə
bircinayətdünyanıngözüqarşı-
sındabaşverdi,ammaözlərinə
sərfedənzamanlardaədalətdən,
beynəlxalqhüquqdandərskeçən
bəzidünyagücləri30ilgörməz-
dəngələrəkdaimsusdular.

Dünyanınbuyanaşmasıheç
zamanAzərbaycandövlətini,xal-
qınıruhdansalmadı.Daimreal
həqiqətlərə,tarixifaktlaraəsas-
lanantəbliğatımızuğurladavam
etdirilir,ədalətinvəbeynəlxalq
hüququnfonundaqalibiyyətimiz
gözönündədir.Prezident,Ali
BaşKomandanİlhamƏliyevin
uğurludiplomatiyasınəticəsində
tarixiZəfərimizinyaratdığıreal-
lıqlardünyagücləritərəfindən
qəbuledilir,Ermənistan10noyabr
2020-ciiltarixliBəyanatdanirəli
gələnöhdəlikləriyerinəyetirməyə
məcburdur.Laçınşəhərinə,Zabu-
xavəSusaqayıdışımızPrezident
İlhamƏliyevin“nəyi,necə,nəvaxt
etməklazımdır,bunumənbilirəm.
Yaxıntarixdəfələrləbunugöstə-
rib,həmsiyasimüstəvidə,həm

diplomatikmüstəvidə,həmdə
döyüşmeydanında…Nəyiedirik-
sə,dəqiqlikləedirik”bəyanatının
növbətitəsdiqioldu.
MüzəfərAliBaşKomandan

AzərbaycanBayrağınıLaçınşəhəri-
ninmərkəzindəucaltdıqdansonra
“indiisəvaxtgəlibçatıbki,bizLaçın
şəhərinibərpaedək”çağırışınıetdi.
Təxirəsalınmazişləringörülməsi
üçüntəklifərhazırlanır.Laçınşəhə-
ri,ZabuxvəSuskəndi,ilknövbədə,
yenidənqurulacaq.ÖlkəPrezidenti-
ninbuəminliyitəsdiqedirki,buna
tezbirzamandanailolacağıq.Çünki
Vətənmüharibəsindənsonrabugü-
nəqədərkeçəndövrərzindəgörü-
lənişlər-genişmiqyaslıquruculuq
vəbərpaişlərigöstərirki,işğaldan
azadedilmişərazilərimiziözhesa-
bımızabərpaedirikvəedəcəyik.
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AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli-
yevinAvropaİtifaqıŞurasınınPrezi-
denti,FransaPrezidentivəErmənis-
tanınbaşnaziriiləPraqadakeçirilən
görüşününnəticələrindənbiriolan
AzərbaycanınərazibütövlüyünüEr-
mənistanınşifahiyox,yazılıbəyanatla
tanımasıçoxönəmlidiplomatikuğu-
rumuzdur.Builoktyabrın6-dabaş
tutangörüşdəhazırkıçətingeosiyasi
vəziyyətəvəFransaPrezidentinin
Azərbaycanaqarşıermənipərəstmöv-
qeyinərəğmənqazanılmışbuuğur
Azərbaycanrəhbərliyininnecədəqiq
vəuzaqgörənsiyasətapardığınıbir
dahatəsdiqedir.
Məlumolduğukimi,torpaqları-

mızınişğalaltındaolduğuotuzilər-
zindəErmənistanetniktəmizləməyə
məruzqoyduğubütünyaşayışməs-
kənlərimizitalanedib,yerüzündən
silməsiyasətiaparmışdır.Bununla
yanaşı,qanunsuzməskunlaşdırmailə

işğalınnəticələrinimöhkəmləndirərək
ərazilərimiziilhaqedəcəyinidüşü-
nürdü.Təəssüfərolsunki,işğalçıöl-
kəninbeynəlxalqhüququayaqaltına
atanbuhərəkətlərinədünyabirliyi
tərəfindənheçbirtədbirgörülməmiş-
dir.Ermənistanınözünəarxa-dayaq
sandığıbəziaparıcıdövlətlərvəbey-
nəlxalqtəşkilatlarsistematikşəkildə
Azərbaycanaqarşıqərəzlimövqe
ortayaqoyaraqonlarıncinayətlərini
görməzdəngəlirdilər.Hətadünyanın
ənalitəhlükəsizlikqurumuolanBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınErmənistanı
torpaqlarımızınişğalınasonqoymağa
çağıranqətnamələriicraedilmədən
kağızüzərindəqalmışdır.Bunun
tamtərsinə,ATƏTkimibeynəlxalq
qurumlarErmənsitanınişğaletdiyi
torpaqlarımızdanimtinaetməyimi-
zəvədolayısıiləişğalınnəticələrini
(faitaccompli)bizəqəbuletdirməyə
çalışmışlar.

AncaqcənabPrezidentbütünbu
dövrərzindəədalətsizliyəvətəz-
yiqlərəqarşıpoladiradəgöstərərək
uzaqgörənuğurludaxilivəxarici
siyasətaparmışdır.Bununsayəsində
Azərbaycangüclümütəfiqlərqazan-
dı,iqtisadigücünüartıraraqenerjitəc-
hizatısahəsindəmillimaraqlarıtəmin
edənlayihələrreallaşdırdı.Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan,TANAP,TAPlayihələri,
Bakı-Tbilisi-Qarsdəmiryoluxətivə
birçoxdigərlayihələrAzərbaycanı
regionalgücəçevirdi.
BugünAzərbaycanınenerjire-

suslarınaçoxböyüktəlabatvar.Bu
iliniyulayındaAvropaKomissiyası-
nınPrezidentiiləBakıdaimzalanmış
enerjisahəsindəAnlaşmaMemoran-
dumubunamisalolabilər.Eyniza-
manda,AvropaİtifaqıAzərbaycanın
əsastərəfdaşıdır.Aİiləimzalanmış
memorandumaəsasənAzərbaycan
qazixracını30-40%artıracaq.Yəni
əgərixracatbuil9milyardkubmetr
idisə,növbətiillərüçünbu,ənazı18

milyardkubmetrolacaq.Azərbaycan-
da,eynizamanda,bərpaolunanenerji
növlərindənistifadəedilməsiböyük
həcmdətəbiiqazehtiyatıyaradacaq
ki,budagələcəkdəqazixracatıpoten-
sialınıartırabilər.
Bununlayanaşı,Naxçıvanadəh-

lizinaçılmasıiləAzərbaycantəkcə
Avropaüçünyox,ŞərqvəQərbibir-
ləşdirənölkəroluoynamaqladünya
üçünönəmlistratejikommunikasiya
vəenerjitərəfdaşıolacaq.
Qazanılmışiqtisadiuğurlarsayə-

sindəAzərbaycanOrdusuənmüasir
silah-sursatlatəminedilmiş,hərb
sənətinəyüksəksəviyyədəyiyələnmiş
böyükhərbikadrpotensialıyaradıl-
mışdır.Məhzbustratejiplanlama
sayəsində44günlükVətənmühari-
bəsindəqalibgələrəkondansonrakı
dövrdəbölgədədaimisülhüntam
bərqərarolmasıistiqamətindəuğurla
irəliləyirik.
PraqagörüşündəcənabPreziden-

tinqətiyyətivəprinsipiallığısayəsin-

dəAzərbaycanınərazibütövlüyünün
vəsuverenliyininbəyanatlatanınma-
sı,eləcədəAvropaİtifaqınınmülki
missiyasınınregiondayalnızErmənis-
tanərazisinəgöndərilməsibunabariz
nümunədir.Bunlarlayanaşı,bölgədə
daimisülhünvəfiravanlığıntəmin
olunmasıistiqamətindəAzərbaycanın
təklifetdiyibeşprinsipidəErmənis-
tanqəbuletmişdir.
44günlükVətənmüharibəsivə

ondansonrakıdiplomatikgedişləri-
mizməhzbizimstratejiplanəsasında
hərəkətetməyimizinnəqədərdoğru
olduğunugöstərdi.PraqadaAvropa
SiyasiBirliyininbirincitoplantısında
baştutantarixigörüşdəCənubiQaf-
qazdaillərlədavamedənmünaqişəyə
sonqoymaq,münasibətlərinormal-
laşdırmaq,nəqliyyatvəkommunika-
siyaxətləriniaçmaq,regiondadaimi
sülhübərqəraretməkistiqamətində
yarananimkanlarnəzərdənkeçirildi.
AvropaİtifaqıŞurasınınPrezidenti
ŞarlMişelinvasitəçiliyiiləkeçiri-
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AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli-
yevinAvropaİtifaqıŞurasınınPrezi-
denti,FransaPrezidentivəErmənis-
tanınbaşnaziriiləPraqadakeçirilən
görüşününnəticələrindənbiriolan
AzərbaycanınərazibütövlüyünüEr-
mənistanınşifahiyox,yazılıbəyanatla
tanımasıçoxönəmlidiplomatikuğu-
rumuzdur.Builoktyabrın6-dabaş
tutangörüşdəhazırkıçətingeosiyasi
vəziyyətəvəFransaPrezidentinin
Azərbaycanaqarşıermənipərəstmöv-
qeyinərəğmənqazanılmışbuuğur
Azərbaycanrəhbərliyininnecədəqiq
vəuzaqgörənsiyasətapardığınıbir
dahatəsdiqedir.
Məlumolduğukimi,torpaqları-

mızınişğalaltındaolduğuotuzilər-
zindəErmənistanetniktəmizləməyə
məruzqoyduğubütünyaşayışməs-
kənlərimizitalanedib,yerüzündən
silməsiyasətiaparmışdır.Bununla
yanaşı,qanunsuzməskunlaşdırmailə

işğalınnəticələrinimöhkəmləndirərək
ərazilərimiziilhaqedəcəyinidüşü-
nürdü.Təəssüfərolsunki,işğalçıöl-
kəninbeynəlxalqhüququayaqaltına
atanbuhərəkətlərinədünyabirliyi
tərəfindənheçbirtədbirgörülməmiş-
dir.Ermənistanınözünəarxa-dayaq
sandığıbəziaparıcıdövlətlərvəbey-
nəlxalqtəşkilatlarsistematikşəkildə
Azərbaycanaqarşıqərəzlimövqe
ortayaqoyaraqonlarıncinayətlərini
görməzdəngəlirdilər.Hətadünyanın
ənalitəhlükəsizlikqurumuolanBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınErmənistanı
torpaqlarımızınişğalınasonqoymağa
çağıranqətnamələriicraedilmədən
kağızüzərindəqalmışdır.Bunun
tamtərsinə,ATƏTkimibeynəlxalq
qurumlarErmənsitanınişğaletdiyi
torpaqlarımızdanimtinaetməyimi-
zəvədolayısıiləişğalınnəticələrini
(faitaccompli)bizəqəbuletdirməyə
çalışmışlar.

AncaqcənabPrezidentbütünbu
dövrərzindəədalətsizliyəvətəz-
yiqlərəqarşıpoladiradəgöstərərək
uzaqgörənuğurludaxilivəxarici
siyasətaparmışdır.Bununsayəsində
Azərbaycangüclümütəfiqlərqazan-
dı,iqtisadigücünüartıraraqenerjitəc-
hizatısahəsindəmillimaraqlarıtəmin
edənlayihələrreallaşdırdı.Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan,TANAP,TAPlayihələri,
Bakı-Tbilisi-Qarsdəmiryoluxətivə
birçoxdigərlayihələrAzərbaycanı
regionalgücəçevirdi.
BugünAzərbaycanınenerjire-

suslarınaçoxböyüktəlabatvar.Bu
iliniyulayındaAvropaKomissiyası-
nınPrezidentiiləBakıdaimzalanmış
enerjisahəsindəAnlaşmaMemoran-
dumubunamisalolabilər.Eyniza-
manda,AvropaİtifaqıAzərbaycanın
əsastərəfdaşıdır.Aİiləimzalanmış
memorandumaəsasənAzərbaycan
qazixracını30-40%artıracaq.Yəni
əgərixracatbuil9milyardkubmetr
idisə,növbətiillərüçünbu,ənazı18

milyardkubmetrolacaq.Azərbaycan-
da,eynizamanda,bərpaolunanenerji
növlərindənistifadəedilməsiböyük
həcmdətəbiiqazehtiyatıyaradacaq
ki,budagələcəkdəqazixracatıpoten-
sialınıartırabilər.
Bununlayanaşı,Naxçıvanadəh-

lizinaçılmasıiləAzərbaycantəkcə
Avropaüçünyox,ŞərqvəQərbibir-
ləşdirənölkəroluoynamaqladünya
üçünönəmlistratejikommunikasiya
vəenerjitərəfdaşıolacaq.
Qazanılmışiqtisadiuğurlarsayə-

sindəAzərbaycanOrdusuənmüasir
silah-sursatlatəminedilmiş,hərb
sənətinəyüksəksəviyyədəyiyələnmiş
böyükhərbikadrpotensialıyaradıl-
mışdır.Məhzbustratejiplanlama
sayəsində44günlükVətənmühari-
bəsindəqalibgələrəkondansonrakı
dövrdəbölgədədaimisülhüntam
bərqərarolmasıistiqamətindəuğurla
irəliləyirik.
PraqagörüşündəcənabPreziden-

tinqətiyyətivəprinsipiallığısayəsin-

dəAzərbaycanınərazibütövlüyünün
vəsuverenliyininbəyanatlatanınma-
sı,eləcədəAvropaİtifaqınınmülki
missiyasınınregiondayalnızErmənis-
tanərazisinəgöndərilməsibunabariz
nümunədir.Bunlarlayanaşı,bölgədə
daimisülhünvəfiravanlığıntəmin
olunmasıistiqamətindəAzərbaycanın
təklifetdiyibeşprinsipidəErmənis-
tanqəbuletmişdir.
44günlükVətənmüharibəsivə

ondansonrakıdiplomatikgedişləri-
mizməhzbizimstratejiplanəsasında
hərəkətetməyimizinnəqədərdoğru
olduğunugöstərdi.PraqadaAvropa
SiyasiBirliyininbirincitoplantısında
baştutantarixigörüşdəCənubiQaf-
qazdaillərlədavamedənmünaqişəyə
sonqoymaq,münasibətlərinormal-
laşdırmaq,nəqliyyatvəkommunika-
siyaxətləriniaçmaq,regiondadaimi
sülhübərqəraretməkistiqamətində
yarananimkanlarnəzərdənkeçirildi.
AvropaİtifaqıŞurasınınPrezidenti
ŞarlMişelinvasitəçiliyiiləkeçiri-
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ləngörüşdəErmənistanınBMT-nin
nizamnaməsivə1991-ciilAlma-Ata
bəyannaməsiəsasındaAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüvəsuverenliyini
tanımasıAzərbaycanPrezidentininst-
ratejiplanlamasıidivəbu,bizisülhə
dahabiraddımyaxınlaşdırdı.
Praqagörüşününmaraqlarımıza

cavabverəndigərvacibbirelementi
isəAzərbaycanınsiyasətinimillima-
raqlarauyğuntammüstəqilşəkildə
həyatakeçirməsidir.XüsusiləFransa
PrezidentininvəErmənistanıntəki-
dinəbaxmayaraq,Avropaİtifaqının
mülkimissiyasınınregionagöndəril-
məsiiləbağlıAzərbaycanetirazetmiş
vəbeləliklə,missiyayalnızErmənis-
tanərazisinəgöndərilmişdir.Bu,bir
dahaonugöstərdiki,Ermənistandan
fərqliolaraqAzərbaycanıntaleyiöz
əlindədirvəo,özmillimaraqlarını
tamşəkildəmüdafiəetməyəqadirdir.
BundanbaşqaPraqabəyanatıhəmdə
AzərbaycanınErmənistanatəklifetdi-
yibeşprinsipinmahiyyətiiləüst-üstə
düşür.
Qarabağdayaşayanermənilərin

Azərbaycanvətəndaşlarıolmasıvə

onlarıntaleyinin,gələcəklərininheç
birölkəilə,ocümlədənErmənistan-
ladamüzakirəolunmayacağıqəti
şəkildəPraqadabəyanedilmişdir.
Bununlabağlıguya“narahat”olan
tərəfərəxatırladılmışdırki,ölkəmi-
zintərəfdaşçıxdığıvəçıxacağıbütün
beynəlxalqkonvensiyalarauyğun
olaraqQarabağerməniləridəAzər-
baycanvətəndaşlarıiləeynihüquqa
malikolacaqlarvəonlarınAzərbay-
cancəmiyyətinəinteqrasiyasıüçün
səylərdavametdiriləcək.
Praqasammitindəmühümmə-

qamlardanbiridəTürkiyəPrezidenti
RəcəbTayyibƏrdoğanınAzərbay-
canPrezidentiİlhamƏliyevləbirgə
qarşılıqlıdəstəknümayişiidi.Bu,ilk
növbədəqardaşlığın,mənəvidəstə-
yinsimvoludurki,beynəlxalqsiyasi
arenadaAzərbaycanıntəkolmadığını
göstərir.
Beləliklə,ŞarlMişelinvasitəçiliyi

vəÇexiyanınBaşnaziriPetrFiala-
nınevsahibliyietdiyiPraqagörüşü
yüksəkqiymətləndirilir.Necəki,
AzərbaycanxalqıcənabPreziden-
tinmüdrikvəuzaqgörənsiyasətlə

torpaqlarımızıişğaldanazadedəcə-
yinəhəmişəinanırdı,müvafiqanın
yetişməsinisəbirləgözləyirdi,bundan
sonradaonunbölgədədaimisülhü
bərqəraredəcəyinəəmindir.Praqa
görüşününnəticələrivəondansonra
başverənproseslərbuəminliyidaha
daartırır.
Fikrimcə,artıqbütündünyaicti-

maiyyətiaydındərkedirki,Qarabağ
Azərbaycandır.MəhzPrezidentİl-
hamƏliyevindəmiriradəsi,qətiyyəti
vəreallığıbuhəqiqətidünyaicti-
maiyyətinəqəbuletdirdi.Azərbaycan
keçirdiyiçoxsaylıgörüşlərdəhəm
hərbi,həmdədiplomatikmüstəvidə
güclütərəfolduğunuisbatedəbilir.
EləPraqagörüşündənsonra2022-ci
iloktyabrın31-dəSoçidəkeçirilən
Azərbaycan,Ermənistan,Rusiya
liderləriningörüşünüvəburadaqə-
buledilənbəyanatıdaAzərbaycanın
diplomatikuğuru,Ermənistanınisə
açıqifasıkimiqiymətləndirməkolar.
Soçigörüşüəvvəlkiüçtərəfigörüş-
lərindavamıolaraqəldəetdiyimiz
uğurundahadamöhkəmləndirilməsi
iləyaddaqaldı.

Məlumolduğukimi,sonuncu
Praqagörüşündəqəbuledilmişbə-
yanattamAzərbaycanınmillimaraq-
larınacavabverir.Həminbəyanatda
Ermənistantərəfiözüzərinəöhdəlik
götürərəkAzərbaycanınərazibütöv-
lüyünü,suverenliyinitanıdı.Həta
sənəddəBMTnizamnaməsinə,Alma
Atadeklarasiyasınaistinadlarvarki,
həminsənədlərdəbirdahaölkələrin
ərazibütövlüyünü,suverenliyinivə
onlarıntoxunulmazolduğunubəyan
edir.
SoçigörüşüöncəsiErmənistan

rəhbərliyiyenidənAzərbaycanın
əleyhinəbəyanatlarverərəkistər
Qarabağlabağlı,istərsədəregionda
müvəqqətiyerləşənRusiyasülhmə-
ramlıkontingentininmüddətiilə
bağlımüxtəlifböhtanxarakterlifikir-
lərsəsləndirdi.İşğalçıölkəninsiyasi
rəhbərliyieləhesabedirdiki,belətəx-
ribatxarakterlihərəkətlərlə,Xankəndi
şəhərindəqanunsuztoplantıkeçir-
məkləAzərbaycantərəfinəhansısa
təsiredəbiləcəklər.LakinSoçigörüşü
bütünbuaddımlarınnəinkihəyata
keçmədiyini,hətaonlarınqarşısının

qətiyyətləalındığınıvəErmənista-
nıntamfiaskoyauğradığınıbirdaha
sübutetdi.
Soçibəyanatınabirdahanəzər

saldıqdaməlumolurki,busənəd
ümumixarakterlidir,Azərbaycanın
Qarabağbölgəsiiləbağlıhərhansıbir
əlaqəsiyoxdur.OradaQarabağsözü
yazılmayıbvəAzərbaycanındaxili
məsələlərimüzakirəolunmur.Eyni
zamanda,Rusiyasülhməramlıkon-
tingentininmüddətininuzadılması
haqqındaermənitərəfinintəxribatxa-
rakterlifikirləribəyanatdayeralma-
mışdır.Paşinyanındiplomatikifası
təkcəErmənistansiyasirəhbərliyinin
deyil,eynizamanda,onunarxasında
duranFransavədünyadakıerməni
diasporununifasıdır.
SoçivəPraqagörüşləribirdaha

Azərbaycanınmaraqlarınıtəsdiqlə-
di.Bugörüşlərgöstərdiki,ölkəmizin
lideristratejidüşüncətərzinəvəuzaq-
görənsiyasətqabiliyyətinəmalikdir.
AzərbaycanPrezidentisoyuqqanlı,
ağıllıdiplomatikgedişləriiləErmə-
nistanınbütünplanlarınıalt-üstetdi.
44günlükVətənmüharibəsindən

sonrayaranmışyenigeosiyasikonfi-
qurasiyadagüclüdiplomatikməha-
rətlərəmalikolmaqlazımdırki,yeni
reallığıduyubonagörəhərəkətedə
biləsən.YəniErmənistanrəhbərliyi
44günlükmüharibədənəvvəlolduğu
kiminaşıbəyanatlarsəsləndirir,danı-
şıqlarmasasınakonstruktivolmayan
yenielementlərgətirməkistəyirdi.
Azərbaycandiplomatikgedişlərləöl-
kəmizəqarşıolanermənipərəstdünya
ölkələriniyenireallıqlarlabarışmağa
məcburetdi.Azərbaycanınhədəfivə
siyasətibəllidir.Bizsülhistəyirikvə
heçkimintorpağındagözümüzyox-
dur.
Beləliklə,Paşinyanınyeganəçıxış

yoluyenireallığıqəbuledərəkAzər-
baycanıntəklifiolanbeşprinsipəsa-
sındasülhmüqaviləsiniimzalamaq-
dankeçir.BuradanəQərbvariantı,nə
dəMoskvavariantıvar.Buradaancaq
ölkəmizinmaraqlarınacavabverən
Azərbaycanvariantımövcuddur.
Azərbaycanisəaddım-addımsül-
hədoğruirəliləyir,ədalətlivədaimi
sülhünəldəedilməsindəənmaraqlı
tərəfdir.
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ləngörüşdəErmənistanınBMT-nin
nizamnaməsivə1991-ciilAlma-Ata
bəyannaməsiəsasındaAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüvəsuverenliyini
tanımasıAzərbaycanPrezidentininst-
ratejiplanlamasıidivəbu,bizisülhə
dahabiraddımyaxınlaşdırdı.
Praqagörüşününmaraqlarımıza

cavabverəndigərvacibbirelementi
isəAzərbaycanınsiyasətinimillima-
raqlarauyğuntammüstəqilşəkildə
həyatakeçirməsidir.XüsusiləFransa
PrezidentininvəErmənistanıntəki-
dinəbaxmayaraq,Avropaİtifaqının
mülkimissiyasınınregionagöndəril-
məsiiləbağlıAzərbaycanetirazetmiş
vəbeləliklə,missiyayalnızErmənis-
tanərazisinəgöndərilmişdir.Bu,bir
dahaonugöstərdiki,Ermənistandan
fərqliolaraqAzərbaycanıntaleyiöz
əlindədirvəo,özmillimaraqlarını
tamşəkildəmüdafiəetməyəqadirdir.
BundanbaşqaPraqabəyanatıhəmdə
AzərbaycanınErmənistanatəklifetdi-
yibeşprinsipinmahiyyətiiləüst-üstə
düşür.
Qarabağdayaşayanermənilərin

Azərbaycanvətəndaşlarıolmasıvə

onlarıntaleyinin,gələcəklərininheç
birölkəilə,ocümlədənErmənistan-
ladamüzakirəolunmayacağıqəti
şəkildəPraqadabəyanedilmişdir.
Bununlabağlıguya“narahat”olan
tərəfərəxatırladılmışdırki,ölkəmi-
zintərəfdaşçıxdığıvəçıxacağıbütün
beynəlxalqkonvensiyalarauyğun
olaraqQarabağerməniləridəAzər-
baycanvətəndaşlarıiləeynihüquqa
malikolacaqlarvəonlarınAzərbay-
cancəmiyyətinəinteqrasiyasıüçün
səylərdavametdiriləcək.
Praqasammitindəmühümmə-

qamlardanbiridəTürkiyəPrezidenti
RəcəbTayyibƏrdoğanınAzərbay-
canPrezidentiİlhamƏliyevləbirgə
qarşılıqlıdəstəknümayişiidi.Bu,ilk
növbədəqardaşlığın,mənəvidəstə-
yinsimvoludurki,beynəlxalqsiyasi
arenadaAzərbaycanıntəkolmadığını
göstərir.
Beləliklə,ŞarlMişelinvasitəçiliyi

vəÇexiyanınBaşnaziriPetrFiala-
nınevsahibliyietdiyiPraqagörüşü
yüksəkqiymətləndirilir.Necəki,
AzərbaycanxalqıcənabPreziden-
tinmüdrikvəuzaqgörənsiyasətlə

torpaqlarımızıişğaldanazadedəcə-
yinəhəmişəinanırdı,müvafiqanın
yetişməsinisəbirləgözləyirdi,bundan
sonradaonunbölgədədaimisülhü
bərqəraredəcəyinəəmindir.Praqa
görüşününnəticələrivəondansonra
başverənproseslərbuəminliyidaha
daartırır.
Fikrimcə,artıqbütündünyaicti-

maiyyətiaydındərkedirki,Qarabağ
Azərbaycandır.MəhzPrezidentİl-
hamƏliyevindəmiriradəsi,qətiyyəti
vəreallığıbuhəqiqətidünyaicti-
maiyyətinəqəbuletdirdi.Azərbaycan
keçirdiyiçoxsaylıgörüşlərdəhəm
hərbi,həmdədiplomatikmüstəvidə
güclütərəfolduğunuisbatedəbilir.
EləPraqagörüşündənsonra2022-ci
iloktyabrın31-dəSoçidəkeçirilən
Azərbaycan,Ermənistan,Rusiya
liderləriningörüşünüvəburadaqə-
buledilənbəyanatıdaAzərbaycanın
diplomatikuğuru,Ermənistanınisə
açıqifasıkimiqiymətləndirməkolar.
Soçigörüşüəvvəlkiüçtərəfigörüş-
lərindavamıolaraqəldəetdiyimiz
uğurundahadamöhkəmləndirilməsi
iləyaddaqaldı.

Məlumolduğukimi,sonuncu
Praqagörüşündəqəbuledilmişbə-
yanattamAzərbaycanınmillimaraq-
larınacavabverir.Həminbəyanatda
Ermənistantərəfiözüzərinəöhdəlik
götürərəkAzərbaycanınərazibütöv-
lüyünü,suverenliyinitanıdı.Həta
sənəddəBMTnizamnaməsinə,Alma
Atadeklarasiyasınaistinadlarvarki,
həminsənədlərdəbirdahaölkələrin
ərazibütövlüyünü,suverenliyinivə
onlarıntoxunulmazolduğunubəyan
edir.
SoçigörüşüöncəsiErmənistan

rəhbərliyiyenidənAzərbaycanın
əleyhinəbəyanatlarverərəkistər
Qarabağlabağlı,istərsədəregionda
müvəqqətiyerləşənRusiyasülhmə-
ramlıkontingentininmüddətiilə
bağlımüxtəlifböhtanxarakterlifikir-
lərsəsləndirdi.İşğalçıölkəninsiyasi
rəhbərliyieləhesabedirdiki,belətəx-
ribatxarakterlihərəkətlərlə,Xankəndi
şəhərindəqanunsuztoplantıkeçir-
məkləAzərbaycantərəfinəhansısa
təsiredəbiləcəklər.LakinSoçigörüşü
bütünbuaddımlarınnəinkihəyata
keçmədiyini,hətaonlarınqarşısının

qətiyyətləalındığınıvəErmənista-
nıntamfiaskoyauğradığınıbirdaha
sübutetdi.
Soçibəyanatınabirdahanəzər

saldıqdaməlumolurki,busənəd
ümumixarakterlidir,Azərbaycanın
Qarabağbölgəsiiləbağlıhərhansıbir
əlaqəsiyoxdur.OradaQarabağsözü
yazılmayıbvəAzərbaycanındaxili
məsələlərimüzakirəolunmur.Eyni
zamanda,Rusiyasülhməramlıkon-
tingentininmüddətininuzadılması
haqqındaermənitərəfinintəxribatxa-
rakterlifikirləribəyanatdayeralma-
mışdır.Paşinyanındiplomatikifası
təkcəErmənistansiyasirəhbərliyinin
deyil,eynizamanda,onunarxasında
duranFransavədünyadakıerməni
diasporununifasıdır.
SoçivəPraqagörüşləribirdaha

Azərbaycanınmaraqlarınıtəsdiqlə-
di.Bugörüşlərgöstərdiki,ölkəmizin
lideristratejidüşüncətərzinəvəuzaq-
görənsiyasətqabiliyyətinəmalikdir.
AzərbaycanPrezidentisoyuqqanlı,
ağıllıdiplomatikgedişləriiləErmə-
nistanınbütünplanlarınıalt-üstetdi.
44günlükVətənmüharibəsindən

sonrayaranmışyenigeosiyasikonfi-
qurasiyadagüclüdiplomatikməha-
rətlərəmalikolmaqlazımdırki,yeni
reallığıduyubonagörəhərəkətedə
biləsən.YəniErmənistanrəhbərliyi
44günlükmüharibədənəvvəlolduğu
kiminaşıbəyanatlarsəsləndirir,danı-
şıqlarmasasınakonstruktivolmayan
yenielementlərgətirməkistəyirdi.
Azərbaycandiplomatikgedişlərləöl-
kəmizəqarşıolanermənipərəstdünya
ölkələriniyenireallıqlarlabarışmağa
məcburetdi.Azərbaycanınhədəfivə
siyasətibəllidir.Bizsülhistəyirikvə
heçkimintorpağındagözümüzyox-
dur.
Beləliklə,Paşinyanınyeganəçıxış

yoluyenireallığıqəbuledərəkAzər-
baycanıntəklifiolanbeşprinsipəsa-
sındasülhmüqaviləsiniimzalamaq-
dankeçir.BuradanəQərbvariantı,nə
dəMoskvavariantıvar.Buradaancaq
ölkəmizinmaraqlarınacavabverən
Azərbaycanvariantımövcuddur.
Azərbaycanisəaddım-addımsül-
hədoğruirəliləyir,ədalətlivədaimi
sülhünəldəedilməsindəənmaraqlı
tərəfdir.
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ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatının
(ŞƏT)üzvüolansəkkizölkəəhalisi-
ninsayınagörədünyaəhalisinin40
faizinitəşkiledirvəbuqurummüasir

mərhələdəAsiyadaəsastəhlükəsizlik
vəəməkdaşlıqplatformasınaçevrilə
bilib.Ümumiyyətlə,butəşkilatınya-
radılmasındabaşlıcamotivənmüxtə-
lifistiqamətlərdəmünasibətlərinqu-
rulmasındanibarətdir.Beləki,ticarət,
iqtisadiyyat,siyasət,mədəniyyət,elm
vətexnologiya,nəqliyyat,logistika
vədigərsahələrdəəlaqələrininkişaf
etdirilməsiiləyanaşı,regionalsülhvə
təhlükəsizlikməsələlərininsəmərə-
lihəlliüçünbirgəfəaliyyətintəmin
olunmasıtəşkilatınəsashədəfidir.
Müşahidələraydıngöstərirki,

ŞƏT-infəaliyyətprioritetləriiçərisində
yeniqlobalsiyasivəiqtisadimüna-
sibətlərsistemininyaradılmasıda
mövcuddur.Təşkilataüzvdövlətlərin
əksərməsələlərləbağlıoxşarbaxışlara
malikolmasıonunişininsəmərəliliyi-
nəvəperspektivimkanlarınadəlalət
edir.Sonillərdəqurumunhəmqlobal
təhlükəsizliyintəminolunması,həm

dəiqtisadivədigərəməkdaşlıq
müstəvilərindərolununvətəsirinin
davamlıolaraqartmasısözügedən
istiqamətdətəsəvvürləridahada
möhkəmləndirib.Təbiiki,yerləşdiyi
regiondatəhlükəsizliyintəminolun-
masıiləbağlıtəşkilatınbaxışlarıonun
cəlbediciliyiniəhəmiyyətlidərəcədə
artırır.
Nəzərəalmaqlazımdırki,müasir

dünyadamünaqişə,separatizmvə
terrorizmpotensialıolduqcaböyük-
dür.Sözsüzki,bu,bütövlükdəqlobal
təhlükəsizliküçünçoxcidditəhdid
yaratmaqdadır.BumənadaŞƏTqeyd
olunantəhdidinaradanqaldırılması
istiqamətindəsəmərəliəməkdaşlıq
qurmaqistəyənbütünsubyektlər
üçünənəlverişliplatformasayıla
bilər.
2001-ciiliyunun15-də“Terro-

rizm,separatizmvəekstremizmə
qarşımübarizəhaqqında”Şanxay

Şanxay Əməkdaşlıq təşkilatı azərbaycan 
üçün səmərəli münasibətlər platformasıdır

Elşad Mirbəşir oğlu
MilliMəclisindeputatı,
siyasielmlərdoktoru,professor



   SENTYABR-OKTYABR, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  75

ƏMƏKDAŞLIQ

Konvensiyasıqəbulolunmuşdur.
Məhzbutəşkilatçərçivəsindəbeləbir
Konvensiyanınqəbulolunmasıonu
ehtivaedirki,müasirqlobaltəhlükə-
sizliyəəncidditəhdidolanterrorizm,
separatizmvəekstremizməqarşı
efektivmübarizənintəşkiliüçün
unikalimkanlarvar.Qurumaüzvöl-
kələrarasındatəhlükəsizliksahəsində
efektivəməkdaşlıqsistemininqu-
rulmasıonunbaşlıcavəzifələrindən-
dir.BununlabərabərŞƏT-əüzvolan
dövlətləriniqtisadipotensialıuğurlu
münasibətlərinqurulmasıimkanlarını
daəhəmiyyətlidərəcədəgenişləndir-
məkdədir.
Təsadüfideyildirki,təşkilathəm

dəmüvafiqolaraqiqtisadigücmər-
kəzinəçevrilməyiəsasstratejihədəf-
lərdənbirikimimüəyyənləşdirib.Bir
çoxhallardaŞanxayƏməkdaşlıqTəş-
kilatının“G7”-ninalternativikiminə-
zərdənkeçirilməsininrealəsaslarının
olduğunudüşünməkmümkündür.
Diqqəticəlbedənvacibməqamlar-

danbiridəbudurki,butəşkilatçər-
çivəsindəənmüxtəlifistiqamətlərdə
əməkdaşlığınqurulmasıvəinkişafet-
dirilməsiiləbağlıfəaliyyəthərşeydən

öncəqarşılıqlıetimadvəsəmimiqon-
şuluqmünasibətlərinəsöykənir.ŞƏT
çərçivəsindəkiəməkdaşlıqsistemində
iştiraketməksülhünvətəhlükəsizli-
yin,eynizamanda,səmərəliiqtisadi
əməkdaşlığıntəminolunmasında
maraqlıolanbütündövlətlərüçün
cəlbedicidir.
Müasirdünyadaənsəmərəliticari-

iqtisadimünasibətlərquranvəonu
inkişafetdirməyibacaranölkələrdən
biridəməhzAzərbaycanRespublika-
sıdır.Onagörədəqurumçərçivəsin-
dəbeynəlxalqəməkdaşlığıninkişaf
etdirilməsibizimüçündəəhəmiyyətli
elementdir.Bubaxımdanüzvölkələ-
rinümumidaxiliməhsulunun(ÜDM)
birgəhəcminindünyaüzrədörddə
birinitəşkiledənŞanxayƏməkdaş-
lıqTəşkilatıAzərbaycankimiböyük
vəhərtərəfiiqtisadipotensialamalik
olandövlətüçünəlavəunikaləmək-
daşlıqimkanlarıtəklifedir.Ayrıca
olaraq,nəzərəalmaqlazımdırki,üzv,
müşahidəçivədialoqtərəfdaşlarıolan
ölkələrdədaxilolmaqladünyaəhal-
sininyarıdançoxutəşkilatınəhatə
dairəsindədir.Budaöznövbəsində
olduqcaböyükbazardeməkdir.

Bütünbuamillərinəzərəalan
AzərbaycanRespublikasıdavamlı
olaraqŞƏT-lətəmaslarınısıxlaşdır-
maqdadır.AzərbaycanŞanxayƏmək-
daşlıqTəşkilatınaüzvolanölkələrin
hərbiriiləayrı-ayrılıqdakifayət
qədərsəmərəliəməkdaşlıqsistemini
qurmağıbacarmışdır.Buistiqamətdə
əntəsirliaddım2016-cıildəŞƏT-lə
Azərbaycanarasındaəməkdaşlıqme-
morandumununimzalanmasıoldu.
Ölkəmizregiondamühümnəqliy-
yat-kommunikasiyaşəbəkəsiqurul-
masının,Şimal-Cənub,Şərq-Qərb
nəqliyyatdəhlizlərininqovşağında
yerləşməkləqloballayihələrinreal-
laşdırılmasınınəsasiştirakçılarından
biridir.BumənadaAzərbaycanRes-
publikasıiləəməkdaşlığınyaradılma-
sıvəinkişafetdirilməsiŞƏTüçündə
çoxəhəmiyyətlidir.
Hazırdaölkəmizüçünprioritet

vəzifələrdənbiridəregionalnəqliy-
yat-kommunikasiyainfrastrukturu
quruculuğununəsastərəfdaşlarından
biriolmaqdanibarətdir.Əraziləri-
miziErmənistanınişğalındanazad
etdikdənsonraZəngəzurdəhlizi
layihəsininreallaşdırılmasıistiqamə-
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tindəciddiaddımlaratılmaqdadır.
Zəngəzurdəhlizininaçılmasıiləbağlı
müddəaAzərbaycanRespublikası-
nınPrezidenticənabİlhamƏliyevin
iradəsiilə2020-ciil10noyabrtarixli
birgəbəyanatdaözifadəsinitapıb.Bu
dəhlizinaçılmasıgələcəkdəAvropa
bazarlarınayeniunikalçıxışimkanla-
rıtəqdimedəcək.
BununlabərabərZəngəzurdəh-

lizinintarixiİpəkyolununmühüm
birseqmentinəçevriləcəyişübhəsiz-
dir.Dəhlizüzərindəyerləşənölkələr
arasındaəməkdaşlıqyenibirinki-
şafsəviyyəsinəkeçəcək.Bubarədə
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyev
deyib:“Zəngəzurdəhlizininaçılması
regionölkələrininnəqliyyatimkanla-
rınıdahadaartıracaqvəbumarşrut
üzərindəyerləşənbütünölkələrüçün
faydalıolacaq”.BumənadaŞanxay
ƏməkdaşlıqTəşkilatıçərçivəsində,
xüsusilənəqliyyat-logistikasahəsində
əməkdaşlıqüçünAzərbaycanRes-
publikasıənperspektivliölkəkimi
qəbulolunmaqdadır.
Nəzərəalmaqlazımdırki,ŞƏT-in

fəaliyyətprioritetlərinitəşkiledən
terrorizməvəseparatizməqarşımü-
barizəAzərbaycanüçündəolduqca
həssasməsələdir.Çünkiqurumaüzv
olanölkələrarasındaterrorizmvə

separatizmdənənçoxəziyyətçəkən
ölkələrdənbirininməhzAzərbaycan
olmasıhaqqındakifayətqədərdolğun
təsəvvürlərmövcuddur.Ölkəbaşçısı
İlhamƏliyevtəşkilataüzvolanölkə-
lərinrəhbərləriiləikitərəfitəmaslar
zamanıhəmişəErmənistanınişğal-
çılıqsiyasəti,hərbitəxribatlarıvə
Azərbaycanərazilərindəermənise-
paratizmihaqqındagenişməlumatlar
verib.BumənadarespublikamızŞƏT
çərçivəsindəsülhvətəhlükəsizlik,
sivilizasiyalararasıdialoquninkişaf
etdirilməsisahələrindəəməkdaşlıq
imkanlarınıyüksəkqiymətləndirir.
Builsentyabrayının15-16-da

ÖzbəkistanınSəmərqəndşəhərində
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatınınsam-
mitikeçirildi.Sammitdəçıxışedən
AzərbaycanPrezidenticənabİlham
ƏliyevbutədbirinErmənistanıntə-
cavüzkarlığıvətəxribatçılığıiləbağlı
həqiqətlərindünyaictimaiyyətinin
diqqətinəçatdırılması,həmdəiştirak-
çıdövlətlərinrəhbərləriilətəmasların
genişləndirilməsibaxımındankifayət
qədərsəmərəliolduğunuqeydetdi.
AzərbaycanPrezidentisentyabrın
13-dəErmənistanınAzərbaycanla
sərhəddəgenişmiqyaslıhərbitəxribat
törətdiyinivəbununqarşısınınAzər-
baycanSilahlıQüvvələritərəfindən

qətiyyətləalındığınıbildirdi.Bununla
ölkəPrezidentibirdahaAzərbaycan-
Ermənistanmünasibətlərininnormal-
laşdırılmasınaişğalçıölkətərəfindən
ciddimaneələrtörədildiyinidünya
ictimaiyyətinindiqqətinəçatdırmış
oldu.Başverənlərəgörəməsuliyyətin
Ermənistanınhərbi-siyasirəhbərliyi-
ninüzərinədüşdüyünübildirdi.De-
məli,PrezidentİlhamƏliyevŞƏT-in
SəmərqəndSammitindəErmənistanın
təcavüzkar,daimtəxribatlartörədən
ölkəolmasıhaqqındatəsəvvürləri
birdahayeniləmişoldu.Ənəsasıisə
Ermənistanınsontəxribatlarıhaqqın-
daməlumatlarverdi.Ermənistanla
münasibətlərinnormallaşdırılması,
regiondadayanıqlısülhünvətəh-
lükəsizliyintəminolunmasıüçün
Azərbaycanınhərzamantəşəbbüs-
lərləçıxışetdiyinibildirənPrezident
ölkəmizinErmənistantərəfinəbeş
prinsiptəqdimetdiyinidəsəsləndir-
di.Bununlaölkəbaşçısıbirdahanü-
mayişetdirdiki,regionalsülhünvə
təhlükəsizliyintəminolunmasıüçün
Azərbaycanbütünimkanlarısəfərbər
edir.BudaöznövbəsindəAzərbay-
candövlətininbeynəlxalqpozitiv
imicinidahadagücləndirir.Artıqheç
kimdəşübhəyoxdurki,sülhproseslə-
rininəngəllənməsinəgörəməsuliyyət

məhztəcavüzkarErmənistanaaiddir.
İlhamƏliyevhəmçininbildirdi

ki,2020-ciilinsonundamünaqişənin
başaçatmasıiləregiondanəqliyyat-
kommunikasiyalayihələrininreallaş-
dırılmasıüçünyeniimkanlaryaranıb.
Zəngəzurdəhlizininaçılmasından
sonraisəregiondövlətlərininnəqliy-
yatimkanlarıdahadagenişlənəcək.
O,təşkilatçərçivəsindəgələcəkəmək-
daşlıqüçünAzərbaycanınhərtərəfi
potensialamalikolduğunusammit
iştirakçılarınındiqqətinəçatdırdı.Pre-
zidentregionalkommunikasiyalayi-
hələrininhəyatakeçirilməsindəAzər-
baycanRespublikasınıntəsirlirolunu
faktlarəsasındasəsləndirdivəyük
qəbuletməimkanlarının15milyon
tonolduğuBakıBeynəlxalqDəniz
TicarətLimanınınsözügedənistiqa-
mətdəimkanını25milyontonaqədər
genişləndirməyinmümkünlüyünü
bildirdi.Sözsüzki,Azərbaycanın
tranzitimkanlarındanistifadəedərək
Avropabazarlarınadahasərfəliçıxış
imkanlarıaxtarışındaolandövlətlər
üçünbu,olduqcacəlbedicidir.Bu

istiqamətdəAzərbaycanlaəməkdaş-
lıqsəviyyəsininəhəmiyyətlidərəcədə
yüksəlməsidəqeydolunanlarısübut
edir.AzərbaycanPrezidentibildirdi
ki,builinyeddiayıərzindəAzərbay-
canRespublikasınınərazisiüzərindən
tranzit50faizəqədərartmışdır.Qeyd
olunduki,AzərbaycanXəzərdənizin-
dəirigəmiçilikinfrastrukturunama-
likdir.Son20ildə19minkilometrdən
artıqavtomobil,1400kilometrəqədər
dəmiryoluinşaedilib.
CənabPrezidentbufaktlarısöy-

ləməkləbirdahanəqliyyat-logistika
sahəsindəəməkdaşlıqüçünölkəmi-
zingenişimkanlaramalikolduğunu,
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatıçərçi-
vəsindəsonrakımərhələdəAzərbay-
canındahaçoxvektorluvəsəmərəli
fəaliyyətplanınıtədbiriştirakçılarına
xatırlatdı.
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatının

sayca27-ciSəmərqəndSammitihəm
dəAzərbaycanPrezidentininüzv
ölkələrindövlətvəhökumətbaşçıla-
rıiləsəmərəligörüşlərkeçirməsivə
müzakirələraparmasıiləyaddaqaldı.

Nəzərəalmaqlazımdırki,Azərbay-
candövlətiözününxaricisiyasətprin-
siplərinəuyğunolaraqdünyadöv-
lətləriiləbərabərhüquqlu,qarşılıqlı
maraqlarçərçivəsindəmünasibətlərin
qurulmasınınvəinkişafetdirilməsi-
nintərəfdarıdır.Məhzbeləyanaşma
sayəsindəAzərbaycandövlətidünya-
nındeməkolarki,bütünaparıcıölkə-
ləriiləsəmərəliiqtisadiəməkdaşlıqvə
siyasimünasibətlərsisteminiqurmağı
bacarmışdır.AzərbaycanPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinÇinXalqRes-
publikasınınsədri,RusiyaPrezidenti,
TürkiyəPrezidenti,PakistanınBaş
naziriiləgörüşlərizamanıölkələrara-
sımünasibətlərinhazırkısəviyyəsivə
əməkdaşlığıngenişləndirilməsiməsə-
lələriətrafındahərtərəfimüzakirələr
aparılmışdır.Sözsüzki,belətəmaslar
dövlətlərarasımünasibətlərininki-
şafetdirilməsibaxımındanolduqca
əhəmiyyətlidir.Bütünbunlarbirdaha
sübutedirki,ŞanxayƏməkdaşlıq
TəşkilatıtimsalındaAzərbaycanyeni
səmərəliəməkdaşlıqplatformasıgör-
məkdədir.
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tindəciddiaddımlaratılmaqdadır.
Zəngəzurdəhlizininaçılmasıiləbağlı
müddəaAzərbaycanRespublikası-
nınPrezidenticənabİlhamƏliyevin
iradəsiilə2020-ciil10noyabrtarixli
birgəbəyanatdaözifadəsinitapıb.Bu
dəhlizinaçılmasıgələcəkdəAvropa
bazarlarınayeniunikalçıxışimkanla-
rıtəqdimedəcək.
BununlabərabərZəngəzurdəh-

lizinintarixiİpəkyolununmühüm
birseqmentinəçevriləcəyişübhəsiz-
dir.Dəhlizüzərindəyerləşənölkələr
arasındaəməkdaşlıqyenibirinki-
şafsəviyyəsinəkeçəcək.Bubarədə
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyev
deyib:“Zəngəzurdəhlizininaçılması
regionölkələrininnəqliyyatimkanla-
rınıdahadaartıracaqvəbumarşrut
üzərindəyerləşənbütünölkələrüçün
faydalıolacaq”.BumənadaŞanxay
ƏməkdaşlıqTəşkilatıçərçivəsində,
xüsusilənəqliyyat-logistikasahəsində
əməkdaşlıqüçünAzərbaycanRes-
publikasıənperspektivliölkəkimi
qəbulolunmaqdadır.
Nəzərəalmaqlazımdırki,ŞƏT-in

fəaliyyətprioritetlərinitəşkiledən
terrorizməvəseparatizməqarşımü-
barizəAzərbaycanüçündəolduqca
həssasməsələdir.Çünkiqurumaüzv
olanölkələrarasındaterrorizmvə

separatizmdənənçoxəziyyətçəkən
ölkələrdənbirininməhzAzərbaycan
olmasıhaqqındakifayətqədərdolğun
təsəvvürlərmövcuddur.Ölkəbaşçısı
İlhamƏliyevtəşkilataüzvolanölkə-
lərinrəhbərləriiləikitərəfitəmaslar
zamanıhəmişəErmənistanınişğal-
çılıqsiyasəti,hərbitəxribatlarıvə
Azərbaycanərazilərindəermənise-
paratizmihaqqındagenişməlumatlar
verib.BumənadarespublikamızŞƏT
çərçivəsindəsülhvətəhlükəsizlik,
sivilizasiyalararasıdialoquninkişaf
etdirilməsisahələrindəəməkdaşlıq
imkanlarınıyüksəkqiymətləndirir.
Builsentyabrayının15-16-da

ÖzbəkistanınSəmərqəndşəhərində
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatınınsam-
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həqiqətlərindünyaictimaiyyətinin
diqqətinəçatdırılması,həmdəiştirak-
çıdövlətlərinrəhbərləriilətəmasların
genişləndirilməsibaxımındankifayət
qədərsəmərəliolduğunuqeydetdi.
AzərbaycanPrezidentisentyabrın
13-dəErmənistanınAzərbaycanla
sərhəddəgenişmiqyaslıhərbitəxribat
törətdiyinivəbununqarşısınınAzər-
baycanSilahlıQüvvələritərəfindən

qətiyyətləalındığınıbildirdi.Bununla
ölkəPrezidentibirdahaAzərbaycan-
Ermənistanmünasibətlərininnormal-
laşdırılmasınaişğalçıölkətərəfindən
ciddimaneələrtörədildiyinidünya
ictimaiyyətinindiqqətinəçatdırmış
oldu.Başverənlərəgörəməsuliyyətin
Ermənistanınhərbi-siyasirəhbərliyi-
ninüzərinədüşdüyünübildirdi.De-
məli,PrezidentİlhamƏliyevŞƏT-in
SəmərqəndSammitindəErmənistanın
təcavüzkar,daimtəxribatlartörədən
ölkəolmasıhaqqındatəsəvvürləri
birdahayeniləmişoldu.Ənəsasıisə
Ermənistanınsontəxribatlarıhaqqın-
daməlumatlarverdi.Ermənistanla
münasibətlərinnormallaşdırılması,
regiondadayanıqlısülhünvətəh-
lükəsizliyintəminolunmasıüçün
Azərbaycanınhərzamantəşəbbüs-
lərləçıxışetdiyinibildirənPrezident
ölkəmizinErmənistantərəfinəbeş
prinsiptəqdimetdiyinidəsəsləndir-
di.Bununlaölkəbaşçısıbirdahanü-
mayişetdirdiki,regionalsülhünvə
təhlükəsizliyintəminolunmasıüçün
Azərbaycanbütünimkanlarısəfərbər
edir.BudaöznövbəsindəAzərbay-
candövlətininbeynəlxalqpozitiv
imicinidahadagücləndirir.Artıqheç
kimdəşübhəyoxdurki,sülhproseslə-
rininəngəllənməsinəgörəməsuliyyət
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kommunikasiyalayihələrininreallaş-
dırılmasıüçünyeniimkanlaryaranıb.
Zəngəzurdəhlizininaçılmasından
sonraisəregiondövlətlərininnəqliy-
yatimkanlarıdahadagenişlənəcək.
O,təşkilatçərçivəsindəgələcəkəmək-
daşlıqüçünAzərbaycanınhərtərəfi
potensialamalikolduğunusammit
iştirakçılarınındiqqətinəçatdırdı.Pre-
zidentregionalkommunikasiyalayi-
hələrininhəyatakeçirilməsindəAzər-
baycanRespublikasınıntəsirlirolunu
faktlarəsasındasəsləndirdivəyük
qəbuletməimkanlarının15milyon
tonolduğuBakıBeynəlxalqDəniz
TicarətLimanınınsözügedənistiqa-
mətdəimkanını25milyontonaqədər
genişləndirməyinmümkünlüyünü
bildirdi.Sözsüzki,Azərbaycanın
tranzitimkanlarındanistifadəedərək
Avropabazarlarınadahasərfəliçıxış
imkanlarıaxtarışındaolandövlətlər
üçünbu,olduqcacəlbedicidir.Bu

istiqamətdəAzərbaycanlaəməkdaş-
lıqsəviyyəsininəhəmiyyətlidərəcədə
yüksəlməsidəqeydolunanlarısübut
edir.AzərbaycanPrezidentibildirdi
ki,builinyeddiayıərzindəAzərbay-
canRespublikasınınərazisiüzərindən
tranzit50faizəqədərartmışdır.Qeyd
olunduki,AzərbaycanXəzərdənizin-
dəirigəmiçilikinfrastrukturunama-
likdir.Son20ildə19minkilometrdən
artıqavtomobil,1400kilometrəqədər
dəmiryoluinşaedilib.
CənabPrezidentbufaktlarısöy-

ləməkləbirdahanəqliyyat-logistika
sahəsindəəməkdaşlıqüçünölkəmi-
zingenişimkanlaramalikolduğunu,
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatıçərçi-
vəsindəsonrakımərhələdəAzərbay-
canındahaçoxvektorluvəsəmərəli
fəaliyyətplanınıtədbiriştirakçılarına
xatırlatdı.
ŞanxayƏməkdaşlıqTəşkilatının

sayca27-ciSəmərqəndSammitihəm
dəAzərbaycanPrezidentininüzv
ölkələrindövlətvəhökumətbaşçıla-
rıiləsəmərəligörüşlərkeçirməsivə
müzakirələraparmasıiləyaddaqaldı.

Nəzərəalmaqlazımdırki,Azərbay-
candövlətiözününxaricisiyasətprin-
siplərinəuyğunolaraqdünyadöv-
lətləriiləbərabərhüquqlu,qarşılıqlı
maraqlarçərçivəsindəmünasibətlərin
qurulmasınınvəinkişafetdirilməsi-
nintərəfdarıdır.Məhzbeləyanaşma
sayəsindəAzərbaycandövlətidünya-
nındeməkolarki,bütünaparıcıölkə-
ləriiləsəmərəliiqtisadiəməkdaşlıqvə
siyasimünasibətlərsisteminiqurmağı
bacarmışdır.AzərbaycanPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinÇinXalqRes-
publikasınınsədri,RusiyaPrezidenti,
TürkiyəPrezidenti,PakistanınBaş
naziriiləgörüşlərizamanıölkələrara-
sımünasibətlərinhazırkısəviyyəsivə
əməkdaşlığıngenişləndirilməsiməsə-
lələriətrafındahərtərəfimüzakirələr
aparılmışdır.Sözsüzki,belətəmaslar
dövlətlərarasımünasibətlərininki-
şafetdirilməsibaxımındanolduqca
əhəmiyyətlidir.Bütünbunlarbirdaha
sübutedirki,ŞanxayƏməkdaşlıq
TəşkilatıtimsalındaAzərbaycanyeni
səmərəliəməkdaşlıqplatformasıgör-
məkdədir.
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44günlükVətənmüharibəsiAzərbaycanOrdusunun
qələbəsiiləbaşaçatdıvəbiztarixitorpaqlarımızınnecə
vandallığa,ermənivəhşiliyinəməruzqaldığınınşahidi
olduq.Gördüklərimizbizidəhşətəgətirdi.Ermənimən-
furlarıAzərbaycanxalqınınminillərboyuyaratdığıtarixi
vədiniabidələridağıtmış,təhqiretmişdilər.30ilerməni
qəsbkarlarınınişğalıaltındaolanbütünərazilərimizdə-
kikimiAğdamrayonundayerləşənQarabağxanlığının
banisiPənahəlixanınimarətidəermənivandalizminə
məruzqalantarixi-memarlıqtikililərindəndir.İmarət
barbarxislətliqonşularımıztərəfindəntəhqiredilib,uzun
müddətmal-qaravədonuzsaxlanantövləkimiistifadə
olunub.
XVIIIəsrəaidbuməşhurabidə-Pənahəlixanın

imarətixannəslininilkmülklərindənolubvəikibina-
danibarətdir.SarayAzərbaycanərazisindəkidigərxan

saraylarındanfərqliolaraqdəbdəbəliyaşayışevixüsusiy-
yətidaşıyıbvəməhzbunagörə“Pənahəlixanınimarəti”
adlandırılıb.XansarayınınətrafındayerləşənvəQarabağ
xannəslininbirçoxnümayəndələrinin-Pənahəlixanın,
xanlıqdamüxtəlifillərdəhakimiyyətdəolmuşhökmdar-
larİbrahimxəlilxanınvəonunoğluMehdiquluxanın
qəbirüstütürbələrinin,həmçininMehdiquluxanınqızı,
şairəXurşidbanuNatəvanınməzarınınyerləşdiyiİma-
rətqəbiristanlığıdaermənivəhşiliyinincanlışahididir.
Şəhərişğalolunduqdansonraİbrahimxəlilxanıntürbəsi
vəXurşidbanuNatəvanınqəbirüstüabidəsidəermənilər
tərəfindəndağıdılmışdı.
Tariximənbələrdəməşhurimarətyeribarədəməlu-

matlardabildirilirki,Pənahəlixanburadagözəlatlar
saxlayıb.Buatlarmüxtəlifmərasimlərdənümayişetdi-
rilir,sonrasatışaçıxarılırmış.Dahasonrauzunillərbu
sarayyeriAğdamın“İmarətstadionu”adıaltındarayon
ictimaiyyətininbayramkeçirdiyiənmöhtəşəmməkan
kimitanınıb.
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏli-

yevinmüvafiqtapşırığınaəsasənxeylimüddətdirbu
kompleksintambərpasıişlərinəbaşlanılmışdır.İlkinkon-
sepsiyayaəsasənkompleksPənahəlixanınsarayından,
məqbərələrdən,məlumatmərkəzindənvəQarabağatları
parkındanibarətolacaqdır.
Kompleksdəaparılacaqbərpavəkonservasiyaişlərinə

beynəlxalqtəşkilatlarınmədəniyyətüzrəhəyatakeçirdiyi
birçoxlayihə,treninqvəproqramlardaiştiraketmişmü-
təxəssislərvəxariciekspertlərcəlbolunmuşlar.
Oktyabrın4-dəAzərbaycanRespublikasınınPrezi-

dentiİlhamƏliyevvəölkəninBirincivitse-prezidenti
MehribanxanımƏliyevaAğdamasəfəredərəkPənahəli
xanınsarayıvəİmarətKompleksindəgörülənişlərlətanış
oldular.SəfərçərçivəsindəXIXəsrAzərbaycanromantik
şeiriningörkəmlinümayəndəsi,şair,rəssam,xanqızıXur-
şidbanuNatəvanınqəbirüstüabidəsininaçılışmərasimi
baştutdu.

Pə na hə li xan kim idi?
MirzəCamalQarabağiyazırki,Cavanşireliqızılbaş

tayfalarınamənsubolmayanmüxtəlifəmirlərdənibarət
olmuşdur.Cavanşir,Kəbirli,Otuziki,Kolanı,Bəhmənli
vəbaşqatürktayfalarıQarabağvilayətininköklüelatla-
rıidilər.CavanşirlərinyaşadığıDizaqmahalınınSarı-

calıoymağınınadıburanınəsasını
qoyanƏliadlışəxsinkürənolması
iləəlaqədarSarıcaƏlikimiçağı-
rılmasıiləbağlıdır.Pənahəlixanın
əsil-nəcabətidəqədimTürküstan-
dangəlmişBəhmənlielininbirqolu
olanSarıcalıoymağındandır.
MirzəYusifQarabağiƏhməd

bəyCavanşirin-Pənahəlixanın
atası,SarıcaƏlininvarisiolanİb-
rahimxəlilxanınvəHülaküxanın
(1256-1265)nəvəsiArqunağanın
(1284-1291)nəslindənolmasıbarədə
məlumatverir.
Ceyrandərisindəndüzəldilmiş

perqamentüzərindəyazılanbirqə-
baləyəəsasənArazçayınınsahilin-
də,Bəhmənlikəndininyaxınlığında
AlaqarğaoymağındayaşayanMə-
həmmədxanadlıbirisiKürəkçay,
Kür,Araz,ƏlincəçayvəGöyçəgölü
arasındakı200verstəqədəruzunlu-
ğuvəbuqədərdəeniolanQarabağ
torpaqlarınısatınalmışvəuzun
müddətbuyerdənmüstəqilsurətdə
istifadəedərəkhələsağlığındaoranı
üçoğluarasındabölüşdürmüşdü.
CavanşirtayfasıXVIəsrinbaşlanğı-
cındaQarabağın,xüsusənBərdənin
cənubundayerlitayfalarıntərkibin-
dəolanhakimlərtərəfindən“Otuz-
iki”adıaltındasünibirləşməyədaxil
edilmişdir.Cavanşirtayfasısayına,
nüfuzunavədigərtayfalardanüs-
tünlüyünəgörəonlarınbaşçısıhesab
olunurdu.İbrahimxəlilxanınböyük
oğluFəzləlibəyNadirşahınsarayın-
daeşikağası(naib)vəzifəsinətəyin
olunmuşdu.Ancaqbirdəfəşahınqə-
zəbinədüçarolaraqqətləyetirilir.
MirzəYusifQarabağininyazdı

ğınagörə,FəzləlibəyNadirşahın
apardığımüharibələrdənbirində
döyüşmeydanındahəlakolmuş-
dur.
TarixçiFuadƏliyevisəFəzlə-

libəyincəzalandırılmasınasəbəb
kimionunqarabağlılarınköçü-
rülməsinəaçıqetirazbildirməsini
göstərir.Fəzləlibəyindigərqardaşı
Pənahəlixan(Ə.Şükürzadəyəgörə
1693-cüildəanadanolmuşdur)
onunyerinəeşikağasıvəzifəsinə

təyinolunsada,qardaşınınaqibəti-
nətuşgələcəyinidüşünərək1738-ci
ildəaltınəfərqohumuiləbirlikdə
sarayıtərkedibqaçmışdır.Müəllif
buhadisənin1741-ciildəbaşver-
diyinideyir.BəziləriPənahəlixana
həsədapardığındanonaböhtan
atmış,hətaşahaxəbərvermişdilər
ki,guyaPənahəlionuöldürübtaxta
sahibolmaqistəyir.
MirzəCamalyazırki,Pənahəli

xanmüəyyənmüddətZəngəzur
yaylağındaQaraMurtuzabəyin
yanındaqaldı,sonraisəöztərəfdar-
larınıtoplayaraqGəncəyə,Naxçıva-
na,Şəkiyəvədigəryerlərəbasqınlar
etdi.O,əhaliniöztərəfinəçəkmək
üçünələkeçirdiyimal-qaranı,atları
onlarapaylayırdı.Ozamantəqribən
onbeşyaşınaçatmışböyükoğulİb-
rahimxəlilXorasandayaşayırdı.
ƏhmədbəyCavanşiryazır:

“Pənahəlionututmaqüçüngələn-
lərlə,habeləDağıstantərəfdənolan
basqınlardanölkəniqoruyanlarla
mübarizədəkimüvəfəqiyyətdən
ruhlanaraqgələcəkdəözüüçün
dahaəlverişlişəraityaranacağıtəq-
dirdəəhalininrəğbətiniqazanmaq
məqsədiiləxalqazülmedənlərə
qarşıamansızidivəqaçaqdəstələri
başçılarınanisbətəndahaçoxin-
sanpərvərlikgöstərirdi”.Buzaman
təqribənonbeşyaşınaçatmışböyük
oğulİbrahimxəlilağadabirmüd-
dətdənsonraQarabağaPənahəli
xanınyanınagəlir.
1747-ciiliyunun19-dan20-nə

keçəngecəNadirşahöldürüldük-
dənsonramərkəzihakimiyyətific
vəziyyətinədüşdüyündənƏfşarlar
imperiyasınınucqarlarındamər-
kəzdənqaçmameyillərinəşərait
yarandı.Azərbaycanda20-yəyaxın
müstəqilvəyarımmüstəqilxanlıq-
lartəşəkkültapdı.Beləbirşəraitdə
PənahəlixandaQarabağxanlığının
əsasınıqoydu.O,200-əqədərsüvari
tərəfdarıiləbirlikdəQarabağagəlib
özünüxanelanetdivəbuhərəkəti-
niözününHülakülərsülaləsindən
olanArqunxanınnəslindənolması
barədərəvayətləəsaslandırdı.

PənahəlixanvaxtiləXorasana
köçürülmüştayfalarınözbaşınabü-
tünlükləvətənəqayıdıbgəlməkdə
olduqlarınıeşidibözətrafındakılar-
labirlikdəqarabağlılarıqarşılamaq
üçüngetdi.Köçmənlərözəvvəlki
yurdlarınadönübməskunlaşdı-
lar.Var-yoxdançıxmış,soyulmuş,
əziyyətçəkmişvəyoxsulolanbu
insanlaragörəPənahəlixanŞirvan,
Şəki,Gəncə,İrəvanvəQarabağın
ətrafelləriniqarətetdivəbuyolla
soydaşlarınınmaddivəziyyətinibir
qədəryaxşılaşdırdı”.
Pənahəlixanarəsmişəkildəxan-

lıqtitulununverilməsiAdilşahın
(Əliquluşah)adıiləbağlıdır.Mirzə
CamalCavanşiryazır:“Nadirşah
öldürüldükdənsonraqardaşıoğlu,
AdilşahləqəbliƏliquluxanmər-
humNadirşahınşahlıqtaxtınaçıx-
dı.AdilşahtərəfindənAzərbaycan
ölkəsinəsərdartəyinedilmiş,Təb-
rizşəhərindəyaşayanƏmirAslan
xanPənahəlixanınQarabağdaolan
şöhrətvəistiqlaliyyətinieşitdikdə
özadındanonahədiyyəolaraqat,
qılıncvəxələtgöndərdi,Pənahəli
xanıAdilşahaitaətetməyədəvətvə
təşviqetdi.Pənahəlixanelçilərəla-
yiqlihörmətvəmehribanlıqgöstər-
di.ƏmirAslanxanPənahəlibəylə
görüşməküçünQarabağagəldivə
həmingecəPənahəlixanasultanlıq,

QARABAĞ XANLIĞININ BANİSİ
PƏnaHƏLİ Xan



78  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2022    SENTYABR-OKTYABR, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  79

İQAMƏTGAH İQAMƏTGAH

44günlükVətənmüharibəsiAzərbaycanOrdusunun
qələbəsiiləbaşaçatdıvəbiztarixitorpaqlarımızınnecə
vandallığa,ermənivəhşiliyinəməruzqaldığınınşahidi
olduq.Gördüklərimizbizidəhşətəgətirdi.Ermənimən-
furlarıAzərbaycanxalqınınminillərboyuyaratdığıtarixi
vədiniabidələridağıtmış,təhqiretmişdilər.30ilerməni
qəsbkarlarınınişğalıaltındaolanbütünərazilərimizdə-
kikimiAğdamrayonundayerləşənQarabağxanlığının
banisiPənahəlixanınimarətidəermənivandalizminə
məruzqalantarixi-memarlıqtikililərindəndir.İmarət
barbarxislətliqonşularımıztərəfindəntəhqiredilib,uzun
müddətmal-qaravədonuzsaxlanantövləkimiistifadə
olunub.
XVIIIəsrəaidbuməşhurabidə-Pənahəlixanın

imarətixannəslininilkmülklərindənolubvəikibina-
danibarətdir.SarayAzərbaycanərazisindəkidigərxan

saraylarındanfərqliolaraqdəbdəbəliyaşayışevixüsusiy-
yətidaşıyıbvəməhzbunagörə“Pənahəlixanınimarəti”
adlandırılıb.XansarayınınətrafındayerləşənvəQarabağ
xannəslininbirçoxnümayəndələrinin-Pənahəlixanın,
xanlıqdamüxtəlifillərdəhakimiyyətdəolmuşhökmdar-
larİbrahimxəlilxanınvəonunoğluMehdiquluxanın
qəbirüstütürbələrinin,həmçininMehdiquluxanınqızı,
şairəXurşidbanuNatəvanınməzarınınyerləşdiyiİma-
rətqəbiristanlığıdaermənivəhşiliyinincanlışahididir.
Şəhərişğalolunduqdansonraİbrahimxəlilxanıntürbəsi
vəXurşidbanuNatəvanınqəbirüstüabidəsidəermənilər
tərəfindəndağıdılmışdı.
Tariximənbələrdəməşhurimarətyeribarədəməlu-

matlardabildirilirki,Pənahəlixanburadagözəlatlar
saxlayıb.Buatlarmüxtəlifmərasimlərdənümayişetdi-
rilir,sonrasatışaçıxarılırmış.Dahasonrauzunillərbu
sarayyeriAğdamın“İmarətstadionu”adıaltındarayon
ictimaiyyətininbayramkeçirdiyiənmöhtəşəmməkan
kimitanınıb.
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏli-

yevinmüvafiqtapşırığınaəsasənxeylimüddətdirbu
kompleksintambərpasıişlərinəbaşlanılmışdır.İlkinkon-
sepsiyayaəsasənkompleksPənahəlixanınsarayından,
məqbərələrdən,məlumatmərkəzindənvəQarabağatları
parkındanibarətolacaqdır.
Kompleksdəaparılacaqbərpavəkonservasiyaişlərinə

beynəlxalqtəşkilatlarınmədəniyyətüzrəhəyatakeçirdiyi
birçoxlayihə,treninqvəproqramlardaiştiraketmişmü-
təxəssislərvəxariciekspertlərcəlbolunmuşlar.
Oktyabrın4-dəAzərbaycanRespublikasınınPrezi-

dentiİlhamƏliyevvəölkəninBirincivitse-prezidenti
MehribanxanımƏliyevaAğdamasəfəredərəkPənahəli
xanınsarayıvəİmarətKompleksindəgörülənişlərlətanış
oldular.SəfərçərçivəsindəXIXəsrAzərbaycanromantik
şeiriningörkəmlinümayəndəsi,şair,rəssam,xanqızıXur-
şidbanuNatəvanınqəbirüstüabidəsininaçılışmərasimi
baştutdu.

Pə na hə li xan kim idi?
MirzəCamalQarabağiyazırki,Cavanşireliqızılbaş

tayfalarınamənsubolmayanmüxtəlifəmirlərdənibarət
olmuşdur.Cavanşir,Kəbirli,Otuziki,Kolanı,Bəhmənli
vəbaşqatürktayfalarıQarabağvilayətininköklüelatla-
rıidilər.CavanşirlərinyaşadığıDizaqmahalınınSarı-

calıoymağınınadıburanınəsasını
qoyanƏliadlışəxsinkürənolması
iləəlaqədarSarıcaƏlikimiçağı-
rılmasıiləbağlıdır.Pənahəlixanın
əsil-nəcabətidəqədimTürküstan-
dangəlmişBəhmənlielininbirqolu
olanSarıcalıoymağındandır.
MirzəYusifQarabağiƏhməd

bəyCavanşirin-Pənahəlixanın
atası,SarıcaƏlininvarisiolanİb-
rahimxəlilxanınvəHülaküxanın
(1256-1265)nəvəsiArqunağanın
(1284-1291)nəslindənolmasıbarədə
məlumatverir.
Ceyrandərisindəndüzəldilmiş

perqamentüzərindəyazılanbirqə-
baləyəəsasənArazçayınınsahilin-
də,Bəhmənlikəndininyaxınlığında
AlaqarğaoymağındayaşayanMə-
həmmədxanadlıbirisiKürəkçay,
Kür,Araz,ƏlincəçayvəGöyçəgölü
arasındakı200verstəqədəruzunlu-
ğuvəbuqədərdəeniolanQarabağ
torpaqlarınısatınalmışvəuzun
müddətbuyerdənmüstəqilsurətdə
istifadəedərəkhələsağlığındaoranı
üçoğluarasındabölüşdürmüşdü.
CavanşirtayfasıXVIəsrinbaşlanğı-
cındaQarabağın,xüsusənBərdənin
cənubundayerlitayfalarıntərkibin-
dəolanhakimlərtərəfindən“Otuz-
iki”adıaltındasünibirləşməyədaxil
edilmişdir.Cavanşirtayfasısayına,
nüfuzunavədigərtayfalardanüs-
tünlüyünəgörəonlarınbaşçısıhesab
olunurdu.İbrahimxəlilxanınböyük
oğluFəzləlibəyNadirşahınsarayın-
daeşikağası(naib)vəzifəsinətəyin
olunmuşdu.Ancaqbirdəfəşahınqə-
zəbinədüçarolaraqqətləyetirilir.
MirzəYusifQarabağininyazdı

ğınagörə,FəzləlibəyNadirşahın
apardığımüharibələrdənbirində
döyüşmeydanındahəlakolmuş-
dur.
TarixçiFuadƏliyevisəFəzlə-

libəyincəzalandırılmasınasəbəb
kimionunqarabağlılarınköçü-
rülməsinəaçıqetirazbildirməsini
göstərir.Fəzləlibəyindigərqardaşı
Pənahəlixan(Ə.Şükürzadəyəgörə
1693-cüildəanadanolmuşdur)
onunyerinəeşikağasıvəzifəsinə

təyinolunsada,qardaşınınaqibəti-
nətuşgələcəyinidüşünərək1738-ci
ildəaltınəfərqohumuiləbirlikdə
sarayıtərkedibqaçmışdır.Müəllif
buhadisənin1741-ciildəbaşver-
diyinideyir.BəziləriPənahəlixana
həsədapardığındanonaböhtan
atmış,hətaşahaxəbərvermişdilər
ki,guyaPənahəlionuöldürübtaxta
sahibolmaqistəyir.
MirzəCamalyazırki,Pənahəli

xanmüəyyənmüddətZəngəzur
yaylağındaQaraMurtuzabəyin
yanındaqaldı,sonraisəöztərəfdar-
larınıtoplayaraqGəncəyə,Naxçıva-
na,Şəkiyəvədigəryerlərəbasqınlar
etdi.O,əhaliniöztərəfinəçəkmək
üçünələkeçirdiyimal-qaranı,atları
onlarapaylayırdı.Ozamantəqribən
onbeşyaşınaçatmışböyükoğulİb-
rahimxəlilXorasandayaşayırdı.
ƏhmədbəyCavanşiryazır:

“Pənahəlionututmaqüçüngələn-
lərlə,habeləDağıstantərəfdənolan
basqınlardanölkəniqoruyanlarla
mübarizədəkimüvəfəqiyyətdən
ruhlanaraqgələcəkdəözüüçün
dahaəlverişlişəraityaranacağıtəq-
dirdəəhalininrəğbətiniqazanmaq
məqsədiiləxalqazülmedənlərə
qarşıamansızidivəqaçaqdəstələri
başçılarınanisbətəndahaçoxin-
sanpərvərlikgöstərirdi”.Buzaman
təqribənonbeşyaşınaçatmışböyük
oğulİbrahimxəlilağadabirmüd-
dətdənsonraQarabağaPənahəli
xanınyanınagəlir.
1747-ciiliyunun19-dan20-nə

keçəngecəNadirşahöldürüldük-
dənsonramərkəzihakimiyyətific
vəziyyətinədüşdüyündənƏfşarlar
imperiyasınınucqarlarındamər-
kəzdənqaçmameyillərinəşərait
yarandı.Azərbaycanda20-yəyaxın
müstəqilvəyarımmüstəqilxanlıq-
lartəşəkkültapdı.Beləbirşəraitdə
PənahəlixandaQarabağxanlığının
əsasınıqoydu.O,200-əqədərsüvari
tərəfdarıiləbirlikdəQarabağagəlib
özünüxanelanetdivəbuhərəkəti-
niözününHülakülərsülaləsindən
olanArqunxanınnəslindənolması
barədərəvayətləəsaslandırdı.

PənahəlixanvaxtiləXorasana
köçürülmüştayfalarınözbaşınabü-
tünlükləvətənəqayıdıbgəlməkdə
olduqlarınıeşidibözətrafındakılar-
labirlikdəqarabağlılarıqarşılamaq
üçüngetdi.Köçmənlərözəvvəlki
yurdlarınadönübməskunlaşdı-
lar.Var-yoxdançıxmış,soyulmuş,
əziyyətçəkmişvəyoxsulolanbu
insanlaragörəPənahəlixanŞirvan,
Şəki,Gəncə,İrəvanvəQarabağın
ətrafelləriniqarətetdivəbuyolla
soydaşlarınınmaddivəziyyətinibir
qədəryaxşılaşdırdı”.
Pənahəlixanarəsmişəkildəxan-

lıqtitulununverilməsiAdilşahın
(Əliquluşah)adıiləbağlıdır.Mirzə
CamalCavanşiryazır:“Nadirşah
öldürüldükdənsonraqardaşıoğlu,
AdilşahləqəbliƏliquluxanmər-
humNadirşahınşahlıqtaxtınaçıx-
dı.AdilşahtərəfindənAzərbaycan
ölkəsinəsərdartəyinedilmiş,Təb-
rizşəhərindəyaşayanƏmirAslan
xanPənahəlixanınQarabağdaolan
şöhrətvəistiqlaliyyətinieşitdikdə
özadındanonahədiyyəolaraqat,
qılıncvəxələtgöndərdi,Pənahəli
xanıAdilşahaitaətetməyədəvətvə
təşviqetdi.Pənahəlixanelçilərəla-
yiqlihörmətvəmehribanlıqgöstər-
di.ƏmirAslanxanPənahəlibəylə
görüşməküçünQarabağagəldivə
həmingecəPənahəlixanasultanlıq,

QARABAĞ XANLIĞININ BANİSİ
PƏnaHƏLİ Xan

Anar İsgəndərov
MilliMəclisindeputatı,

tarixelmləridoktoru,professor
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sabahıgünxanlıqmərhəmətetdi.
Adilşahaitaətetməyionaməsləhət
gördü”.
ƏhmədbəyCavanşirisəbelə

yazır:“Pənahəlixanməliklərərəğ-
bətbəsləyənvəonahəsədaparan
qonşuluqdakıxanlarınfitnələrindən
qorxuyadüşübxaricdənköməkvə
himayəaxtarmağaməcburoldu.
Bunagörədəo,sərdarƏmirAslan
xanınyanınaelçigöndəribşahaöz
itaətinibildirdi.YenicəTəbrizəgəl-
mişolanvəbeləiğtişaşlıməmləkət-
dəmütəfiqtapmaqdaçətinlikçə-
kənsərdarüçünbu,göydəndüşmə
birşeyoldu.Bundanbirazsonra
sərdarçoxluqoşunlaBayatagəldi.
Buradao,Pənahəlixanlabirlikdə
Şamaxı,NuxavəGəncəxanlıqları-
nıAdilşahıntəbəəliyinətabeetdi.
Pənahəlixanınhökumətəgöstərdiyi
buxidmətmüqabilindəsərdarın
xahişiiləAdilşahtərəfindənveril-
mişfərmanaəsasənQarabağxanlığı
xüsusibirmalikanəkimionaveril-

di”.Göründüyükimi,Əhmədbəy
Cavanşirdigərmüəllifərənisbətən
mübaliğəyəyolvermişdir.
ƏgərAzərbaycanxanlıqları-

nınhərbirihansısabirqalaşəhə-
rinətrafındatəşəkkültapmışdısa,
Qarabağxanlığıərazisindəmöh-
kəmləndirilmişşəhəryoxidi.Buna
görədəxanınilkişietibarlıbirqala
inşaetdirməkoldu.1748-ciildə
KəbirlimahalındaBayatqalasıinşa
edildi.MirzəCamalCavanşiryazır:
“HələQarabağınXəmsəmahalları
onatabeolmadığızamanPənahəli
xanətrafxanlarınözüzərinəhü-
cumedəcəkləritəqdirdəailəvə
qohumlarının,qulluqçuvəyaxın
adamlarınınvəelağsaqqallarının
qorunmasıüçünmünasibbiryer-
dəqalatikilməsinilazımbilmişdi.
MəşvərətdənsonraindiKəbirli
mahalıiçindəolanBayatqalasının
binasıqoyuldu.Qısabirzamanda
möhkəmhasarvəxəndəkdüzəldil-
di,bazar,hamamvəməscidtikildi.

Xanbütünailəsini,qohumlarınınvə
elböyüklərininəhli-əyalınıoraya
topladı.Ətrafdaolancamaat,həta
Pənahəlixanıntərəqqisini,onun
rəftarvəməhəbbətinieşidənTəbriz
vəƏrdəbilvilayətlərininbirçox
əhalisivəsənətkarlarıbeləözailələ-
riiləbirlikdəgəlibBayatqalasında
yerləşdilər”.
BayatqalasınıninşasıQaraba-

ğınxristianməliklərinivəQarabağı
özünətabeetməkniyyətindəolan
HacıÇələbixanŞəkilininarahat
etdi.1736-cıilMuğanqurultayın-
dansonraNadirşahınQarabağ
bəylərbəyinəqarşıgördüyücəza
tədbirlərindənbiridəQarabağın
beşxristianməlikliyinə(Xəmsə)
daxiliidarəetmədəmüstəqillik
verərəkQarabağbəylərbəyinin
tabeçiliyindənçıxarıbbirbaşa
Azərbaycanvilayətihakiminətabe
etməsiolmuşdur.İndiisəməliklər
dəsiyasimüstəqillikxülyasınadüş-
müşdülərvəbunagörədəPənahəli

xanıngüclənibözhakimiyyətini
bütünQarabağərazisinəyaymasına
müqavimətgöstərirdilər.Məlik-
lərozamangüclühərbiqüvvəyə
malikHacıÇələbiniPənahəlixana
qarşıçıxmağatəhrikedəbildilər.
“Pənahəlixanadüşmənmövqedə
dayananCavanşirvəOtuzikitayfa-
larıXəmsəməliklərinidəözlərinə
həmməsləkvəmütəfiqetmişdilər.
OzamanbütünŞirvanatdaəbə-
diixtiyarsahibivəhökmranolan
HacıÇələbiyəərizələryazdılar.
Onabildirdilərki,Pənahəlixan
buradataxtaçıxmış,qalavəsəngər
tikdirmişdir.Əgəronundəfedil-
məsitəxirəsalınsa,sonraqarşısında
durmaqmümkünolmayacaqdır”.
BuhiyləyəinananHacıÇələbi
Şirvanqoşunuiləbərabər1748-ci
ilinsonundaPənahəlixanıaradan
götürməküçünBayatqalasınahü-
cumetdi.Qalamühasirəyəalındı.
Biraymühasirədəqalanqalatəslim
olmadı.Məqsədinəçatmayan,mü-

barizədəməğlubedilənHacıÇələbi
geridönərkəndemişdi:“Pənahəli
xanbuvaxtacanbirsikkəsizgümüş
idi,bizgəldik,onasikkəvurduqvə
qayıtdıq”.Pənahəlixanhəriki-üç
gündəbirdəfəatlıdəstəiləqaladan
kənaraçıxaraqdüşmənəqəfilhəm-
lələredirdi.
ƏhmədbəyCavanşiryazırki,

Pənahəlixansürgündənqayıdan
qohum-əqrəbasındanibarətböyük
birdəstədüzəldibHacıÇələbinin
üzərinəhücumetdi.O,HacıÇələ-
binindəstələriiləilkdöyüşdəBayat
qalasınıtutduvətezliklənuxalıları
tamamiləsıxışdırıbKürünotayına
atdı.Lakinböyükqüvvəiləözünü
yetirənHacıÇələbionuözdəstəsiilə
birlikdəBayatqalasındamühasirə-
yəaldı.Əgərkiçikdənböyüyəqədər
bütünqohumlarıköməyəgəlməsəy-
dilər,Pənahəlixanbubəladancanını
qurtarabilməyəcəkdi.Pənahəlixan
köməyəgələnqüvvələrinyardımı
iləqalanındivarlarıyaxınlığında

başvermişdöyüşdəHacıÇələbi-
nitamamiləəzdi.Pənahəlixanın
özündənqat-qatgüclüdüşmənlər
üzərindəqələbəçalmasıonunşöh-
rətinivənüfuzunuartırdı.Bundan
sonraPənahəlixanXəmsəməliklə-
rininbölüşdürücülükfəaliyyətinə
qarşımübarizəyəbaşladı.Məliklərin
biri-VərəndəməlikiŞahnəzəröz
əmisiHüsünüöldürübhakimiyyətə
keçdiyinəgörəbaşqaməliklərləəda-
vətdəidi.DigərdördməlikŞahnə-
zəriməlikkimitanımaqistəmədilər
vəbirləşibVərəndəyəbasqınetdilər,
xeylikəndiqarətetsələrdə,Şahnəzə-
rəqalibgələbilmədilər.Qışdüşdüyü
üçünözmülklərinəçəkilibyazda
basqınıtəkraretməkqərarınagəldi-
lər.PənahəlixanŞahnəzərləəlaqə
yaratdı.ŞahnəzərxoşluqlaPənahəli
xanınhakimiyyətiniqəbuletdivə
hətaözqızıHurizadıxanınoğluİb-
rahimxəliləərəverdi.
MirzəYusifyazırki,MəlikŞahnə-

zərobiriməliklərənisbətənözü-
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sabahıgünxanlıqmərhəmətetdi.
Adilşahaitaətetməyionaməsləhət
gördü”.
ƏhmədbəyCavanşirisəbelə

yazır:“Pənahəlixanməliklərərəğ-
bətbəsləyənvəonahəsədaparan
qonşuluqdakıxanlarınfitnələrindən
qorxuyadüşübxaricdənköməkvə
himayəaxtarmağaməcburoldu.
Bunagörədəo,sərdarƏmirAslan
xanınyanınaelçigöndəribşahaöz
itaətinibildirdi.YenicəTəbrizəgəl-
mişolanvəbeləiğtişaşlıməmləkət-
dəmütəfiqtapmaqdaçətinlikçə-
kənsərdarüçünbu,göydəndüşmə
birşeyoldu.Bundanbirazsonra
sərdarçoxluqoşunlaBayatagəldi.
Buradao,Pənahəlixanlabirlikdə
Şamaxı,NuxavəGəncəxanlıqları-
nıAdilşahıntəbəəliyinətabeetdi.
Pənahəlixanınhökumətəgöstərdiyi
buxidmətmüqabilindəsərdarın
xahişiiləAdilşahtərəfindənveril-
mişfərmanaəsasənQarabağxanlığı
xüsusibirmalikanəkimionaveril-

di”.Göründüyükimi,Əhmədbəy
Cavanşirdigərmüəllifərənisbətən
mübaliğəyəyolvermişdir.
ƏgərAzərbaycanxanlıqları-

nınhərbirihansısabirqalaşəhə-
rinətrafındatəşəkkültapmışdısa,
Qarabağxanlığıərazisindəmöh-
kəmləndirilmişşəhəryoxidi.Buna
görədəxanınilkişietibarlıbirqala
inşaetdirməkoldu.1748-ciildə
KəbirlimahalındaBayatqalasıinşa
edildi.MirzəCamalCavanşiryazır:
“HələQarabağınXəmsəmahalları
onatabeolmadığızamanPənahəli
xanətrafxanlarınözüzərinəhü-
cumedəcəkləritəqdirdəailəvə
qohumlarının,qulluqçuvəyaxın
adamlarınınvəelağsaqqallarının
qorunmasıüçünmünasibbiryer-
dəqalatikilməsinilazımbilmişdi.
MəşvərətdənsonraindiKəbirli
mahalıiçindəolanBayatqalasının
binasıqoyuldu.Qısabirzamanda
möhkəmhasarvəxəndəkdüzəldil-
di,bazar,hamamvəməscidtikildi.

Xanbütünailəsini,qohumlarınınvə
elböyüklərininəhli-əyalınıoraya
topladı.Ətrafdaolancamaat,həta
Pənahəlixanıntərəqqisini,onun
rəftarvəməhəbbətinieşidənTəbriz
vəƏrdəbilvilayətlərininbirçox
əhalisivəsənətkarlarıbeləözailələ-
riiləbirlikdəgəlibBayatqalasında
yerləşdilər”.
BayatqalasınıninşasıQaraba-

ğınxristianməliklərinivəQarabağı
özünətabeetməkniyyətindəolan
HacıÇələbixanŞəkilininarahat
etdi.1736-cıilMuğanqurultayın-
dansonraNadirşahınQarabağ
bəylərbəyinəqarşıgördüyücəza
tədbirlərindənbiridəQarabağın
beşxristianməlikliyinə(Xəmsə)
daxiliidarəetmədəmüstəqillik
verərəkQarabağbəylərbəyinin
tabeçiliyindənçıxarıbbirbaşa
Azərbaycanvilayətihakiminətabe
etməsiolmuşdur.İndiisəməliklər
dəsiyasimüstəqillikxülyasınadüş-
müşdülərvəbunagörədəPənahəli

xanıngüclənibözhakimiyyətini
bütünQarabağərazisinəyaymasına
müqavimətgöstərirdilər.Məlik-
lərozamangüclühərbiqüvvəyə
malikHacıÇələbiniPənahəlixana
qarşıçıxmağatəhrikedəbildilər.
“Pənahəlixanadüşmənmövqedə
dayananCavanşirvəOtuzikitayfa-
larıXəmsəməliklərinidəözlərinə
həmməsləkvəmütəfiqetmişdilər.
OzamanbütünŞirvanatdaəbə-
diixtiyarsahibivəhökmranolan
HacıÇələbiyəərizələryazdılar.
Onabildirdilərki,Pənahəlixan
buradataxtaçıxmış,qalavəsəngər
tikdirmişdir.Əgəronundəfedil-
məsitəxirəsalınsa,sonraqarşısında
durmaqmümkünolmayacaqdır”.
BuhiyləyəinananHacıÇələbi
Şirvanqoşunuiləbərabər1748-ci
ilinsonundaPənahəlixanıaradan
götürməküçünBayatqalasınahü-
cumetdi.Qalamühasirəyəalındı.
Biraymühasirədəqalanqalatəslim
olmadı.Məqsədinəçatmayan,mü-

barizədəməğlubedilənHacıÇələbi
geridönərkəndemişdi:“Pənahəli
xanbuvaxtacanbirsikkəsizgümüş
idi,bizgəldik,onasikkəvurduqvə
qayıtdıq”.Pənahəlixanhəriki-üç
gündəbirdəfəatlıdəstəiləqaladan
kənaraçıxaraqdüşmənəqəfilhəm-
lələredirdi.
ƏhmədbəyCavanşiryazırki,

Pənahəlixansürgündənqayıdan
qohum-əqrəbasındanibarətböyük
birdəstədüzəldibHacıÇələbinin
üzərinəhücumetdi.O,HacıÇələ-
binindəstələriiləilkdöyüşdəBayat
qalasınıtutduvətezliklənuxalıları
tamamiləsıxışdırıbKürünotayına
atdı.Lakinböyükqüvvəiləözünü
yetirənHacıÇələbionuözdəstəsiilə
birlikdəBayatqalasındamühasirə-
yəaldı.Əgərkiçikdənböyüyəqədər
bütünqohumlarıköməyəgəlməsəy-
dilər,Pənahəlixanbubəladancanını
qurtarabilməyəcəkdi.Pənahəlixan
köməyəgələnqüvvələrinyardımı
iləqalanındivarlarıyaxınlığında

başvermişdöyüşdəHacıÇələbi-
nitamamiləəzdi.Pənahəlixanın
özündənqat-qatgüclüdüşmənlər
üzərindəqələbəçalmasıonunşöh-
rətinivənüfuzunuartırdı.Bundan
sonraPənahəlixanXəmsəməliklə-
rininbölüşdürücülükfəaliyyətinə
qarşımübarizəyəbaşladı.Məliklərin
biri-VərəndəməlikiŞahnəzəröz
əmisiHüsünüöldürübhakimiyyətə
keçdiyinəgörəbaşqaməliklərləəda-
vətdəidi.DigərdördməlikŞahnə-
zəriməlikkimitanımaqistəmədilər
vəbirləşibVərəndəyəbasqınetdilər,
xeylikəndiqarətetsələrdə,Şahnəzə-
rəqalibgələbilmədilər.Qışdüşdüyü
üçünözmülklərinəçəkilibyazda
basqınıtəkraretməkqərarınagəldi-
lər.PənahəlixanŞahnəzərləəlaqə
yaratdı.ŞahnəzərxoşluqlaPənahəli
xanınhakimiyyətiniqəbuletdivə
hətaözqızıHurizadıxanınoğluİb-
rahimxəliləərəverdi.
MirzəYusifyazırki,MəlikŞahnə-

zərobiriməliklərənisbətənözü-
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nünzəifolduğunuvəişinpisnəticə
verəcəyinihissedibümidsizlikdən
Pənahəlixanınyanınagəlmişvəona
pənahgətirdiyini,itaətetdiyinibil-
dirmişdi.
Xaçınməlikiniaradangötürmək

üçünPənahəlixanvəMəlikŞahnəzər
XındırıstankəndxudasıMirzəxanıöz
yanlarınaçağırıbbildirdilərki,əgər
o,XaçınməlikiAllahverdinitutub
onlaraversə,əvəzindəonaməlik
rütbəsiveriləbilər.Mirzəxanbelə
dəetdi.Beləliklə,Xaçınməlikliyidə
Qarabağxanındanasılıvəziyyətə
düşdü.Raf ninyazdığınagörə,bu
hadisə1755-ciildəbaşvermişdir.
MirzəAdıgözəlbəyyazırki,ha-

kimiyyətininilkillərindəcəPənahəli
xanDizaqvəÇiləbördməliklərinidə
itaətəgətirəbildi.Lakinbirmüddət
sonrayeniÇiləbördməlikiHətəm
TalışdahakimiyyətiələkeçirmişMə-
likUsublaitifaqagirərəkPənahəli
xanaqarşımübarizəyəbaşladılar.
Sonnəticədəməğlubiyyətəuğrayıb
Gəncəxanlığınaqaçdılarvəyeddiil
Şəmkirmahalındayaşadılar.Yalnız
bundansonrageriqayıdıbQarabağ
xanınaitaətgöstərdiklərinibildirdi-
lər.
Başqabirmənbəninməlumatına

görəisəAllahverdininoğluUlubab
Ballıcaoymağıyanındaqızğınmüqa-
vimətgöstərdikdənsonraoğlanları
iləbirlikdəqılıncdankeçirildi.Dizaq
məlikiYeqanözoğlanlarıvəqohum-
larıiləbirlikdəgüclümüqavimət
göstərdikdənsonraonlarınbirhissə-
siqırılmış,birhissəsiisəİslamdinini
qəbuletmişdi.ÇiləbördməliyiAllah-
qulusultanPənahəlixanıntəbəəliyi-
niqəbuletməyəməcburolmuşdur.
Bayatmüharibəsigöstərdiki,xanlığa
dahaetibarlıqalalazımdır.ÇünkiBa-
yatınstratejimövqeyizəif,iqlimiisti
olduğundanburadauzunmüddət
böyükhərbiqüvvəsaxlamaqmüm-
kündeyildi.BunagörədəPənahəli
xanTərnəkütdəŞahbulağıadıilə
tanınanqalainşaetdirdi.Pənahəli
xanıniqamətgahınıBayatqalasından
ŞahbulağaköçürməsiniMirzəAdı-
gözəlbəybelətəsviredir:“Bundan

sonraPənahəlixandüşündüki,mən
təzəbinəbiradamam,Cavanşirvə
Otuzikielatıyağı,Xəmsəməliklə-
rimənədüşməndirlər.Məngərək
möhkəmbiryerdəməskənvəmənzil
salam.Düşmənidəfetməkdənkahal-
lıqvəfasadəhliiləmübarizədəsəh-
lənkarlıqetməyəm.BunagörəBayat
şəhərinidağıtdıvəgəlibbirtəpənin
ətəyindəŞahbulağıadıiləməşhur
olanTərnəkütdəbirqalabinaetdi”.
MirzəAdıgözəlbəyinyazdığına

görə,Pənahəlixanbuişləri1165-ci
ildə(miladi1751-1752)bitirərəkoranı
özünəməskənetdi.ƏhmədbəyCa-
vanşirinyazdığınagörəisəŞahbulağı
qalasıhicritəqvimiilə1165-ciildə(20
noyabr1751-ciil-7noyabr1752-ciil)
tikilmişdir.Pənahəlixanöziqamət-
gahınıBayatqalasındanŞahbulağı
qalasınaköçürür.MirzəAdıgözəl
bəyisəyazırki,Məhəmmədhəsən
xanınQarabağayürüşündənsonra
PənahəlixanvəbəzidigərxanlarHa-
cıÇələbiyəqarşıvuruşmaqüçünII
İraklinindüşərgəsinəgetmişvəhəbs
olunmuşdular.
Xəmsəməliklərisakitləşincə

ətrafdakıelatlardabirhissəsixoş-
luqla,digərhissəsiisəzorgücüilə
xanınhakimiyyətiniqəbuletdilər.
BundansonraQarabağxanıöz
hakimiyyətiniətrafarayaymağa
başladı.Gəncə,Qaradağ,Ərdə-
bilvəNaxçıvanxanlarınıöztəsiri
altınaaldı,mülklərinicənub-şərqə
vəcənub-qərbətərəfgenişləndi-
rərəkTatev,Sisyan,Qafan,Meğri
mahallarınıözünətabeetdi.Mirzə
Adıgözəlbəybubarədəbeləyazır:
“PənahəlixanMeğri,Güneyma-
hallarınıBərgüşadaqədərQaradağ
hakimininəlindənalıbözünətabe
etdi.TatevvəSisyanmahallarını
Naxçıvanhakimindən,Zəngəzurvə
QafanmahallarınıTəbrizbəylərbə-
yisindənaldı.Kolanılarınməskə-
niolub,UşacıqkəndindənGöyçə
sərhədinəqədəruzananəraziləri
İrəvanhakimindənaldı.Gəncəha-
kimlərinəaid,Xudafərinkörpüsün-
dənKürəkçaynaqədərolanyerləri
dəözəlinəkeçirdi”.

MirzəAdıgözəlbəyyazırki,
“Naxçıvanelindənolubbirminba-
şıyatabeKəngərlieli,Borçalıdakı
Dəmirçihəsənlieli,yenəBorçalıdakı
CinnitayfasıdaQarabağagəlibPə-
nahəlixanınhimayəsinəsığınmışdı-
lar”.Xanlıqdaxilindəhakimiyyətini
möhkəmləndirənPənahəlixanöz
təsiriniAzərbaycanındigəryerləri-
nəyaymaqqərarınagəldi.Buişdə
oşəkiliHacıÇələbixanıbaşlıca
maneəhesabedirdi.Bunagörədə
təsirialtındaolanqaradağlıKazım
xanı,naxçıvanlıHeydərquluxanı,
gəncəliŞahverdixanıyanınaçağır-
dıvəbirləşibHacıÇələbiyəqarşı
çıxmağıtəklifetdi.Xanlarbuişə
KartliçarıIIİraklinidəcəlbetməyi
qəraraaldılar.Azərbaycantorpaq-
larındaçoxdangözüolanIIİrakli
buməqamdanistifadəetməyidü-
şündü.Əvvəlcədənəldəolunmuş
razılığaəsasən,Azərbaycanxanla-
rıiləTeymurazvəIIİrakliGəncə
yaxınlığındagörüşməlivəburada
özqüvvələrinibirləşdirərəkŞəki
xanlığıüzərinəyürüştəşkiletməli
idilər.Lakingürcüçarları1752-ci
ildəgözlənilmədənxanlarındör-
dünüdəəsirgötürdülər.Şahverdi
xanınçaparıdərhalbuhaqdaHacı
Çələbixanaxəbərçatdırdı.Buxəbə-
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rieşidənHacıÇələbiböyükmərdlik
göstərərəkəsiralınmışAzərbaycan
xanlarınıazadetməkqərarınagəldi.
OnunqoşunlarıKürçayınıkeçə-
rəkGəncəyətərəfhərəkətəbaşla-
dı.NizamiGəncəvininməqbərəsi
yaxınlığındabaşvermişhəlledici
döyüşgürcüqoşunlarınıntam
məğlubiyyətiilənəticələndi.Əsir
alınmışxanlarisəazadedildilərvə
özvətənlərinədöndülər.
MirMehdiXəzaniMeğrivə

Güneymahallarıiləyanaşı,Çuldur
mahalınındaQaradağhakimindən
alındığınıqeydedir.
MirzəCamalQarabağiyazır:

“Hökumətişlərinibiranbeləunut-
mayanPənahəlixanınişgüzarvə
bacarıqlıadamlarıxanınəmrinəgörə
məsləhətüçünyığışıbdedilərki,Na-
dirşahvəfatetdikdənsonrabizimlə
ƏliquluxanvəSərdarƏmirAsla-
nınarasındasülh,itifaqvədostluq
əlaqəsidavametməkdəidi.İndiçox
mümkündürki,beləbirmünasibət
vədostluqəlaqəsibizimləMəhəm-
mədhəsənxanarasındaolmasın.
Ətrafxanlarındandabiroqədərxa-
tircəmdeyilik.OnlarınMəhəmməd-
həsənxanıüzərimizətəhrikedərək
onunlabirlikdəbizəqarşıçıxacaqları
ehtimalıvardır.Beləbirvəziyyətdə

Qarabağınelləri,adlı-sanlıadamları
qızılbaşqoşununayağıaltındapay-
malolar,bizisəŞahbulağıqalasında
eləbirqüvvətlidüşməninvəətraf
xanlarınqarşısındamüqavimətgös-
tərəbilməyibbütünlükləqırılarıq.
Onagörədəişinəlacınıqabaqdan
görməklazımdır.Bizgərəkdağların
içində,möhkəmvəkeçilməzyerdə
eləbirəbədivəsarsılmazqalatikək
ki,onugüclüdüşmənbeləmüha-
sirəedəbilməsin.Qalanınbirtərəfi
dağlardaolanellərinüzünədaima
açıqolmalıvəmahallarlarabitəmiz,
əlaqəmizkəsilməməlidir”.
Şəhərinsalınacağıyerdəaxarsu

vəbulaqyoxidi.Birneçəquyuqaz-
dılar.Suçıxandansonrahəminyerdə
Şuşaşəhərininbinasınıqoydular.
MirzəAdıgözəlbəyyazırki,

Şahbulağıqalasısakinlərinivəbir
sırakəndlərinəhalisiniyeniqalaya
köçürdülər.SonraPənahəlixanöz
ailəsiüçünucaimarətlərvəgenişbi-
nalarsaldırdı.Hünərliustalar,sənət
sahibivəişbilənmemarlarbarı,ha-
sar,bürcvədivarçəkdilər.Odivar-
larınqalıqlarıbəziyerlərdəindidə
durur.Xanınbirneçəbilicivəməlu-
matlıadamıgedibqalanınyerinivə
ətrafınıyoxladı.Qalanınsalınacağı
yerdəiki-üçbulaqdansavayıiçməli

sumənbəyiolmadığındangüman
gələnyerlərdəquyuqazıbburada
çoxlusuquyularıqazmağınmüm-
künlüyünümüəyyənləşdirdilər.
BundansonraPənahəlixanbirne-

çənəfəryaxınadamıiləburayagəldi,
yerlətanışolubqalanınbünövrəsi-
nədaşqoydu.BuyerŞuşakəndinin
altıverstliyindəolubkəndəhalisinin
heyvanlarınınotlaqyeriidi.
Qarabağxanınınnüfuzununart-

masıiləŞamaxı,Şəki,Gəncə,İrəvan,
Naxçıvan,Qarabağxanlıqlarındanvə
Kartli-KaxetiyaçarlığındanPənahəli
xanaonunlamütəfiqolmaqarzuları
iləbağlıməktublargəldi.
A.Bakıxanovyazırki,Pənahəli

xangündən-günəgüclənərəkXuda-
fərinkörpüsüiləKürəkçayvəBər-
güşadmahallarıarasındakıəraziləri,
habeləQarabağvilayətininMeğrivə
Güneymahallarını,Naxçıvanvilayə-
tininTatevvəSisyan,İrəvanvilayə-
tininTərtərvəKolanı,Təbrizvilayə-
tininZəngəzurvəQafanmahallarını
birləşdirdi.
HacıÇələbixanınböyüknəvəsi

HüseynbəyPənahəlixandanyardım
istəmişdi.HacıÇələbixanınonu
gürcüəsirliyindənxilasetməsini
unutmayanPənahəlixanqoşunuilə
qazıqumuqluMəhəmmədxanınüzə-



84  |  MİLLİ MƏCLİS   SENTYABR-OKTYABR, 2022

İQAMƏTGAH

rinəyeridi.Məğlubiyyətəuğrayan
MəhəmmədxanQazıqumuqluya
qayıtmalıoldu.
Çoxkeçmədənyenidəncənub-

danQarabağxanlığıüçüntəhlükə
yarandı.Məhəmmədhəsənxan
Qacarhəlakolandansonraurmiyalı
FətəlixanƏfşarmüstəqilləşdivəöz
gücünüdahadaartırmağabaşla-
dı.1760-cıildəFətəlixan30minlik
qoşuntoplayaraqQarabağayü-
rüşetdivəŞuşaqalasınınyanında
düşərgəsaldı.Pənahəlixanaqarşı
gizlidüşmənçiliyidavametdirən
ÇiləbördvəTalışməlikləriFətəlixa-
nınyanınagetdilər.Pənahəlixanın
müdafiəyəyaxşıhazırlaşdığınıvə
Şuşaqalasınınmöhkəmliyinigörən
Fətəlixanşəhərinaltıkilometrliyin-
də-BallıcavəXocalıçaylarıarasın-
daqoşunlarınuzunmüddətqala
bilməsiüçünistehkaminşaetdirdi.
Yadölkədəasılıvəziyyətdəya-

şamağaalışabilməyənPənahəlixan
1763-cüildəŞirazdamüəmmalışə-
kildəvəfatetdi.Kərimxanıngöstəri-
şiiləPənahəlixanınqarnınıyarmış,
ədviyyatilədoldurubQarabağa
göndərmişdilər.CənazəsiniQaraba-
ğagətiribAğdamdadəfnetdilər.
BəzimənbələrdəPənahəlixanın

Şirazəsirliyindənxilasolmaqüçün
bihuşdarıiçibözünüölülüyəvur-
duğudadeyilir.
Ə.ŞükürzadəAğdamda“İma-

rət”adlananyerdəkiqəbirdaşı
üzərindəhəkkolunmuştəvəllüdü-
nüəsasgətirərəkPənahəlixanın
1760-cıildəvəfatetməsinigöstərir.
Tarixihadisələrinxronolojiizlənmə-

sivəmüqayisəsiisəPənahəlixanın
1763-cüiləqədəryaşadığınıvə
Azərbaycanınsiyasihəyatındafəal
iştiraketdiyinitəsdiqləməyəimkan
verir.

Pə na hə li xa nın sa ra yı və 
İma rət qə bi ris tan lı ğı
AğdamınməşhurİmarətKomp-

leksidəPənahəlixandanyadigar-
dır.Erməniqəsbkarlarıtərəfindən
vandalizməməruzqalanbutari-
xi-memarlıqnümunəsiXVIIIəsrə
aiddir.KompleksPənahəlixanın
1738-ciildəXorasandan-Nadirşa-
hınxidmətindənuzaqlaşıbQarabağ-
daquruculuğabaşladığıilkillərdə
inşaedilmişdir.İmarətinbir-birinə
perpendikulyarşəkildətikilmiş
binalarıdəbdəbəlixaniqamətgahı
kimiyox,XVIIIəsrinQarabağböl-
gəsizənginlərininyaşayışevlərini
xatırladırdı.Buevlərbaşfasadları
iləhəyətəaçılırmış.İmarətinəsas
binasıplandabirqədərmürəkkəb
konfiqurasiyalıolub,müxtəlifölçülü
otaqlardanibarətidi.Bubirmərtə-
bəlievdəeyvanlısalon,mərkəzizal,
genişvədəbdəbəlieyvanyerləşirdi.
Eyvanlısalonayanlardansərbəstgi-
rişləriolanikiotaqdanibarəthəcmlər
birləşmişdi.Otaqlartağbəndləörtülü
idi.Günbəzlizaldivanxanaxüsusiy-
yətidaşıyırdıvəPənahəlixanburada
qonaqlarıqəbuledirmiş.XVIIIəsrin
maraqlıyaşayışeviolanbubinanın
uzunluğunun16metrikeçənbaş
fasadıAzərbaycanyaşayışevləriənə-
nəsinəuyğunolaraqüzücənubaidi.
Xansarayıyaxınlığındayerləşən

vəQarabağxannəslininbirçoxnü-
mayəndələrinindəfnedildiyiİmarət
qəbiristanlığıdaermənivandalizmi-
nəməruzqalıb.İmarətqəbiristanlığı
barədəMirMehdiXəzani“Kitabi-
Tarixi-Qarabağ”əsərindəbeləyazır:
“Ağdamkəndindəbağlarvəhasarlar
vəüçgünbəzi-alidirki,Pənahxanın
vəsairövladlarınınqəbirləriüstündə
binaetmişdi.Böyükçarsudamları
varki,Pənahxanınatasıİbrahimxəlil
ağanınqədimiocağıvəevidir”.
DigərQarabağnaməmüəllifə-

riRzaqulubəyvəMirzəCamalbəy
“PənahxanvəİbrahimxanınQa-
rabağdahakimiyyətlərivəozama-
nınhadisələri”adlıəsərindəİmarət
Kompleksivəonuntarixinmüəyyən
dönəmlərindəyenidənbərpasıilə
bağlıbeləyazırdılar:“Oradaqəşəng
otaqlar,imarətlərvəböyüküstüör-
tülübazartikilmişdir.Buramərhum
Pənahxanınvəatasıİbrahimxəlil
ağanınocağıidi.Evləriyonulmuş
daşdantikilib,səqfitaqbəndidi.Ağa
Məhəmmədşahburadaorduqurdu-
ğuvəTifisşəhərinəgetdiyizaman
evlərivəgünbəzlərixarabetmişdi.
Rəhmətlikİbrahimxanınoğluvəva-
risimərhumgeneral-mayorMehdi-
quluxanoyerləriyenidəntəmiredib
əvvəlkindəndahazinətlibirşəklə
saldı.Həminqəbirlərəvəqfolaraq
ayrıcaehsanbağısaldırdı.Obağın
4tərəfinədaşvəəhənglədivar-barı
çəkdilər.Buqəbirlərəehsanolmaq
üçünböyükbirbuzxanadüzəltdilər.
Ellər,səhradayaşayanlarvəkəndlilər
hərilyaydabiçinvaxtıözxəstələri
üçünburadanbuzaparırdılar.

QarabağvəŞuşatarixiiləbağlıunikaleksponatlar
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1747-1763-cüillərdəQarabağ
xanlığınıidarəedənPənahəlixan
Şirazdavəfatetsədə,nəşiAğdama
gətirilərəközmülkündədəfnedil-
mişdir.BubarədəMirMehdiXəzani
“Kitabi-Tarixi-Qarabağ”əsərindəbelə
yazır:“PənahəlixanazmüddətŞiraz
şəhərindəKərimxanındarüssəltənəsi
idi,söhbətvəişrətiləonunyanında
qaldı.Bundansonraqəzayirəbbani
varidolub,əcəlyetişibŞirazdahəqq-
təalanınrəhmətinəvasilolduvə
oradanonunnəşinikəmali-ehtiramla
götürübQarabağa-özhalalvəzər-
xəridolanmülküAğdamtorpağında
mədfunetdilər(Rəhmətullaəleyhi)”.
Pənahəlixanıntürbəsininbirgiriş

qapısıvar.Girişqapısıtağvari,türbə
çoxbucaqlıkonusvariplanqurulu-
şunamalikdir.Kompleksədaxilolan
birincitürbəXanoğlantürbəsidir.Bu
türbədəxanailəsinin7nəfərüzvü
dəfnedilib.Arxivmateriallarınaisti-
nadənonlarınadlarınıbeləsıralaya
bilərik:
1.İbrahimXəlilağa-Pənahəlixanın
atası-(1741/1742)

2.Mehdiquluxanİbrahimxəlilxan
oğlu(1775-1845)

3.Mehdiquluxanınövladı(1828-ciil)
4.AbbasbəyCavanşir
5.GeneralMehdiquluxanCavanşirin
qızıXurşidbanuNatəvan(1832-
1897)

6.PolkovnikKərimağa-podpolkov-
nik

7.MehdiquluxanVəfa(Usmiyev)
(Xanoğlan)(1855-1900)(Azərbay-
canlıhərbçi,çarordusununpodpol-
kovniki)

Saqanaadlananikincitürbədəisə
aşağıdakışəxslərindəfnolunduğu
bildirilir:
1.SeyidHəmidoğluSeyidSəfiqulu
(1712)

2.Pənahəlixan(1693-1763)(Qara-
bağxanlığınınqurucusu,ilkxanı)

3.İbrahimXəlilağaCavanşirSarıcalı
(1732-1806)(QarabağxanlığınınII
xanı)

4.Mehrəliağa(1735-1785)(Pənahəli
xanınoğlu)

5.Talıbxanbəy(İbrahimxəlilxanın

qardaşı)
6.CəfərquluxanNəva(1785-1867)
(CəfərquluxanMəhəmmədhəsən
ağaoğluSarıcalı-dövrününta-
nınmışAzərbaycanşairvəictimai
xadimi,general-mayor)

7.Xanbikəxanım(1856-1921)(şairə,
XurşidbanuNatəvanınqızı)

8.MirabbasAğamirov(Xurşidbanu
Natəvanınikincinikahdanolanoğlu)

9.QəmərbəyimŞeyda(1881-1933)
(şairəvədramaturq)

10.QəzənfərağaCavanşir(Qəzənfər
ağaCavanşirQarabağınməşhur
Cavanşirnəslininparlaqziyalı
nümayəndələrindənbiriolmuş-
dur.Qarabağxanlığınınbanisi
PənahəlixanCavanşirinböyük
oğluİbrahimxanlakiçikoğluTa-
lıbxanxanınnəvəsidir).

GəncəxanıŞahverdixanınbacısı
Tutibəyimisəikincitürbədənkə-
nardadəfnolunub.
Ermənivandallarıİbrahimxə-

lilxanıntürbəsinivəQarabağın
sonuncuhakimiMehdiquluxan

CavanşirinqızıXurşidbanuNatəva-
nınqəbirüstüabidəsinidədağıt-
mışdı.Məscidlərin,tarix-memarlıq
abidələrinindağıdılması,donuz,
mal-qarasaxlanılaraqtəhqiredil-
məsiermənivandalizmininbariz
nümunəsidirvəbufakttəkcəAzər-
baycanındeyil,ümumilikdədünya-
nınmədəniirsinəbarbarmünasibət
kimibeynəlxalqictimaiyyəttərəfin-
dənkəskinqınanılmalıdır.
BugünQarabağdabərpavəqu-

ruculuqişləriböyüksürətləgedir.
Azərbaycanındövlətbaşçısı,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevcənabları
vəBirincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanıntəşəbbüslərivə
rəhbərlikləriiləQarabağıAzərbay-
canıncənnətguşəsinəçevirmək
üçünbütüngüclərsəfərbəredilir.
Sevindiricidirki,ilkinolaraqtəmir
vəbərpaolunanabidələriçərisin-
dəİmarətKompleksidəvardırvə
oradaartıqnəzərəçarpacaqişlər
görülüb.
QarabağAzərbaycandır!
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MÜSAHİBƏ ZƏFƏR

- Azər  bay  can nü  fuz  lu bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rin ke  çi  ril  di  yi öl  kə  lər 
sı  ra  sın  da  dır. 44 gün  lük Və -
tən mü  ha  ri  bə  si nə  ti  cə  sin  də Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi və mü  zəf   ər or  du  mu -
zun şü  caəti ilə iş  ğal  dan azad 
olu  nan tor  paq  la  rı  mız da ar  tıq 
bir çox mü  hüm top  lan  tı  la  ra ev 
sa  hib  li  yi edir. Döv  lət Şə  hər  sal -
ma və Ar  xi  tek  tu  ra Ko  mi  tə  si ilə 

BMT-nin Məs  kun  laş  ma Proq -
ra  mı  nın (UN-HA  BI  TAT) bir  gə 
əmək  daş  lı  ğı, ADA Uni  ver  si  te  ti -
nin təş  ki  la  ti dəs  tə  yi ilə ke  çi  ri  lən 
ilk Azər  bay  can Mil  li Şə  hər  sal  ma 
Fo  ru  mu təd  bir  lər çər  çi  və  sin  də 
xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. 
Anar müəl  lim, bu konf  ran  sın 
Azər  bay  can  da ke  çi  ril  mə  si  nin 
məq  sə  di nə  dən iba  rət idi?
-Azərbaycanhökumətininşə-

hərsalmasiyasətinəcavabdehorqanı
kimiDövlətŞəhərsalmavəArxitektu-
raKomitəsidövlətbaşçısınıntapşırıq-
larınauyğunolaraqsonillərərzində
beynəlxalqəlaqələrinifəalinkişaf
etdirməkdədir.Busahədəçoxböyük
təcrübəsiolanqlobaltəsisatlardanbiri
dəBMT-ninMəskunlaşmaProqramı-
“UN-HABITAT”-dırki,komitəmizbu
beynəlxalqtəşkilatladahasıxəmək-
daşlıqedir,qurumuntəşəbbüskarlığı
iləverilənqlobalprioritetlərinreallaş-
dırılmasınadəstəkgöstərir,DünyaŞə-
hərsalmaForumunun(“WorldUrban
Forum”)təşkilatçılığıiləkeçirilən
tədbirlərinaktiviştirakçısıdır.
Məlumolduğukimi,2015-ciildə

BMT-yəüzvdövlətlərtərəfindən
DayanıqlıİnkişafMəqsədləri(DİM)
qəbuledilmişdir.Azərbaycandabu
məqsədlərəqoşulmuşdurvə“Şəhər-
lərininklüziv,təhlükəsiz,davamlıvə
dayanıqlıolmasınıtəminetmək”üzrə
11-ciməqsədişimizdərəhbərtutdu-
ğumuzqlobalhədəfərdənbiridir.
Bunlaranailolmaqüçünölkəmizdə
səmərəlimilliicramexanizmifor-
malaşdırılmışdır.Məhzbuməqsədlə
aidiyyətidövlətorqanlarınınrəhbər-
liyinintəmsilolunduğuAzərbaycan
RespublikasınınDayanıqlıİnkişaf
üzrəMilliƏlaqələndirməŞurasıyara-
dılmış,birsırayolxəritələrivədövlət
proqramlarıqəbulolunmuşdur.
2016-cıildə“MənzilTəminatıvə

DayanıqlıŞəhərİnkişafı”nadairke-

çirilmişIIIHABITATkonfransında
BMTBaşAssambleyasınınqətnaməsi
iləDİM-lərnəzərəalınmaqla“2030-cu
ilədəkDayanıqlıŞəhərlərvəYaşayış
MəskənlərinədairKiotoBəyannamə-
si”və“YeniŞəhərGündəliyi”(“New
UrbanAgenda”)qəbuledilmişdir.
Hərikisənədşəhərlərinqurulması,
idarəolunmasıvəkomfortluyaşayış
üçünşəhərmühitininyaxşılaşdırılma-
sınınəzərdətutanfəaliyyətyönümlü
olmaqlabərabər,həmdə11-ciDİM-ə
nailolmaqüçünzəruriindikatorları
müəyyənedir.Komitəmiztərəfin-
dənhazırlananəraziplanlaşdırmavə
işğaldanazadedilmişərazilərüçün
işlənənşəhərsalmasənədlərində
DİM-dənvə“YeniŞəhərGündəli-
yi”ndənirəligələnyanaşmalargeniş
tətbiqedilir.
İlkAzərbaycanMilliŞəhərsalma

Forumu-AğdamForumuhökuməti-
mizinUN-HABITATiləbirgətəşəb-
büsüidi.AğdamForumuşəhərsalma
sahəsindətəcrübəmübadiləsivə
dayanıqlıinkişafıntəminedilməsi
üçünbeynəlxalqəməkdaşlıqəlaqələ-
riningenişləndirilməsibaxımından
dahasəmərəlibirplatformarolunu
oynayır.

PrezidentİlhamƏliyevintəşəbbü-
süiləsondövrdəölkəmizdəşəhərsal-
masahəsindəəsaslıislahatlarapa-
rılır,aparıcıdünyatəcrübəsinəzərə
alınmaqlagenişmiqyaslıquruculuq
işləri,yenişəhərsalmavəmemarlıq
layihələrihəyatakeçirilir.Ötənmüd-
dətərzindəAzərbaycanənqabaq-
cılşəhərsalmayanaşmalarınıtətbiq
etməyəçalışır,çoxsaylıbeynəlxalq
tərəfdaşlarıiləəməkdaşlıqqurur.
Forumun2günlükproqramı

çərçivəsindəbizəldəetdiyimiztəc-
rübəmiziçoxsaylıxariciekspertlərlə
paylaşmağaçalışdıq.Eynizamanda,
forumunməqsədiaktualqlobalşəhər-
salmaçağırışlarınınhəllisahəsində
əldəetdiyitəcrübənibölüşmək,hər
kəsüçünsəmərəlivəməhsuldarfikir
mübadiləsiaparmaqidi.
AğdamForumununbaşlicamöv-

zusuBMT-ninmüəyyənetdiyiəsas
alətlərolaraqDİM-invə“YeniŞəhər
Gündəliyi”ninpostmünaqişədövrün-
dəbərpavəyenidənqurmalayihə-
lərindəaparıcıqüvvərolunahəsr
olunmuşdu.
Dövrümüzünacıreallığıondan

ibarətdirki,dünyanınbirsıraölkələri
hərbimünaqişələrnəticəsindəyaşayış

məntəqələrininpostmünaqişəreabili-
tasiyasıiləüz-üzədir.Azərbaycanəra-
zisinin20faiziuzunillərişğalaməruz
qalmış,900-əyaxınyaşayışməntə-
qəsitamamilədağıdılmış,1milyon
hektardançoxtorpaqsahəsikənd
təsərrüfatıdövriyyəsindənçıxarılmış,
yüzlərləmədəniirsobyektiməhv
edilmişdir.İşğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəaparılangenişhəcmli
quruculuqişləridünyaekspertlərinin
əsasmaraqdairəsindədirvəAzər-
baycanərazilərininpostmünaqişə
reabilitsiyasıtəcrübəsiböyükdiqqət
cəlbedir.
Forumunilkgünüişğaldanazad

olunmuşAğdamşəhərində,ikincigü-
nüisəADAUniversitetinindəstəyiilə
Bakıdabaştutdu.Tədbirdə45ölkə-
dənyerlivəxaricihökumətrəsmiləri,
beynəlxalqtəşkilatlarınnümayəndə-
ləri,akademikdairələr,mütəxəssislər
vədigərmaraqlıtərəfəriştiraketdi.
İlkAzərbaycanMilliŞəhərsalmaFo-
rumununümumilikdə400-dənçox
iştirakçısından130-uxariciölkələri
təmsiledirdi.BMT-ninMəskunlaşma
Proqramınınicraçıdirektorunun,bir
sırahökumətrəhbərlərininAğdam
Forumundaiştirakıisəölkəmi-

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin sədri anar Quliyevdir. 

İnklüziv, təhlükəsiz və dayanıqlı 
şəhərsalmanı təmin etmək 
başlıca hədəfi mizdir
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- Azər  bay  can nü  fuz  lu bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rin ke  çi  ril  di  yi öl  kə  lər 
sı  ra  sın  da  dır. 44 gün  lük Və -
tən mü  ha  ri  bə  si nə  ti  cə  sin  də Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi və mü  zəf  ər or  du  mu -
zun şü  caəti ilə iş  ğal  dan azad 
olu  nan tor  paq  la  rı  mız da ar  tıq 
bir çox mü  hüm top  lan  tı  la  ra ev 
sa  hib  li  yi edir. Döv  lət Şə  hər  sal -
ma və Ar  xi  tek  tu  ra Ko  mi  tə  si ilə 

BMT-nin Məs  kun  laş  ma Proq -
ra  mı  nın (UN-HA  BI  TAT) bir  gə 
əmək  daş  lı  ğı, ADA Uni  ver  si  te  ti -
nin təş  ki  la  ti dəs  tə  yi ilə ke  çi  ri  lən 
ilk Azər  bay  can Mil  li Şə  hər  sal  ma 
Fo  ru  mu təd  bir  lər çər  çi  və  sin  də 
xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. 
Anar müəl  lim, bu konf  ran  sın 
Azər  bay  can  da ke  çi  ril  mə  si  nin 
məq  sə  di nə  dən iba  rət idi?
-Azərbaycanhökumətininşə-

hərsalmasiyasətinəcavabdehorqanı
kimiDövlətŞəhərsalmavəArxitektu-
raKomitəsidövlətbaşçısınıntapşırıq-
larınauyğunolaraqsonillərərzində
beynəlxalqəlaqələrinifəalinkişaf
etdirməkdədir.Busahədəçoxböyük
təcrübəsiolanqlobaltəsisatlardanbiri
dəBMT-ninMəskunlaşmaProqramı-
“UN-HABITAT”-dırki,komitəmizbu
beynəlxalqtəşkilatladahasıxəmək-
daşlıqedir,qurumuntəşəbbüskarlığı
iləverilənqlobalprioritetlərinreallaş-
dırılmasınadəstəkgöstərir,DünyaŞə-
hərsalmaForumunun(“WorldUrban
Forum”)təşkilatçılığıiləkeçirilən
tədbirlərinaktiviştirakçısıdır.
Məlumolduğukimi,2015-ciildə

BMT-yəüzvdövlətlərtərəfindən
DayanıqlıİnkişafMəqsədləri(DİM)
qəbuledilmişdir.Azərbaycandabu
məqsədlərəqoşulmuşdurvə“Şəhər-
lərininklüziv,təhlükəsiz,davamlıvə
dayanıqlıolmasınıtəminetmək”üzrə
11-ciməqsədişimizdərəhbərtutdu-
ğumuzqlobalhədəfərdənbiridir.
Bunlaranailolmaqüçünölkəmizdə
səmərəlimilliicramexanizmifor-
malaşdırılmışdır.Məhzbuməqsədlə
aidiyyətidövlətorqanlarınınrəhbər-
liyinintəmsilolunduğuAzərbaycan
RespublikasınınDayanıqlıİnkişaf
üzrəMilliƏlaqələndirməŞurasıyara-
dılmış,birsırayolxəritələrivədövlət
proqramlarıqəbulolunmuşdur.
2016-cıildə“MənzilTəminatıvə

DayanıqlıŞəhərİnkişafı”nadairke-

çirilmişIIIHABITATkonfransında
BMTBaşAssambleyasınınqətnaməsi
iləDİM-lərnəzərəalınmaqla“2030-cu
ilədəkDayanıqlıŞəhərlərvəYaşayış
MəskənlərinədairKiotoBəyannamə-
si”və“YeniŞəhərGündəliyi”(“New
UrbanAgenda”)qəbuledilmişdir.
Hərikisənədşəhərlərinqurulması,
idarəolunmasıvəkomfortluyaşayış
üçünşəhərmühitininyaxşılaşdırılma-
sınınəzərdətutanfəaliyyətyönümlü
olmaqlabərabər,həmdə11-ciDİM-ə
nailolmaqüçünzəruriindikatorları
müəyyənedir.Komitəmiztərəfin-
dənhazırlananəraziplanlaşdırmavə
işğaldanazadedilmişərazilərüçün
işlənənşəhərsalmasənədlərində
DİM-dənvə“YeniŞəhərGündəli-
yi”ndənirəligələnyanaşmalargeniş
tətbiqedilir.
İlkAzərbaycanMilliŞəhərsalma

Forumu-AğdamForumuhökuməti-
mizinUN-HABITATiləbirgətəşəb-
büsüidi.AğdamForumuşəhərsalma
sahəsindətəcrübəmübadiləsivə
dayanıqlıinkişafıntəminedilməsi
üçünbeynəlxalqəməkdaşlıqəlaqələ-
riningenişləndirilməsibaxımından
dahasəmərəlibirplatformarolunu
oynayır.

PrezidentİlhamƏliyevintəşəbbü-
süiləsondövrdəölkəmizdəşəhərsal-
masahəsindəəsaslıislahatlarapa-
rılır,aparıcıdünyatəcrübəsinəzərə
alınmaqlagenişmiqyaslıquruculuq
işləri,yenişəhərsalmavəmemarlıq
layihələrihəyatakeçirilir.Ötənmüd-
dətərzindəAzərbaycanənqabaq-
cılşəhərsalmayanaşmalarınıtətbiq
etməyəçalışır,çoxsaylıbeynəlxalq
tərəfdaşlarıiləəməkdaşlıqqurur.
Forumun2günlükproqramı

çərçivəsindəbizəldəetdiyimiztəc-
rübəmiziçoxsaylıxariciekspertlərlə
paylaşmağaçalışdıq.Eynizamanda,
forumunməqsədiaktualqlobalşəhər-
salmaçağırışlarınınhəllisahəsində
əldəetdiyitəcrübənibölüşmək,hər
kəsüçünsəmərəlivəməhsuldarfikir
mübadiləsiaparmaqidi.
AğdamForumununbaşlicamöv-

zusuBMT-ninmüəyyənetdiyiəsas
alətlərolaraqDİM-invə“YeniŞəhər
Gündəliyi”ninpostmünaqişədövrün-
dəbərpavəyenidənqurmalayihə-
lərindəaparıcıqüvvərolunahəsr
olunmuşdu.
Dövrümüzünacıreallığıondan

ibarətdirki,dünyanınbirsıraölkələri
hərbimünaqişələrnəticəsindəyaşayış

məntəqələrininpostmünaqişəreabili-
tasiyasıiləüz-üzədir.Azərbaycanəra-
zisinin20faiziuzunillərişğalaməruz
qalmış,900-əyaxınyaşayışməntə-
qəsitamamilədağıdılmış,1milyon
hektardançoxtorpaqsahəsikənd
təsərrüfatıdövriyyəsindənçıxarılmış,
yüzlərləmədəniirsobyektiməhv
edilmişdir.İşğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəaparılangenişhəcmli
quruculuqişləridünyaekspertlərinin
əsasmaraqdairəsindədirvəAzər-
baycanərazilərininpostmünaqişə
reabilitsiyasıtəcrübəsiböyükdiqqət
cəlbedir.
Forumunilkgünüişğaldanazad

olunmuşAğdamşəhərində,ikincigü-
nüisəADAUniversitetinindəstəyiilə
Bakıdabaştutdu.Tədbirdə45ölkə-
dənyerlivəxaricihökumətrəsmiləri,
beynəlxalqtəşkilatlarınnümayəndə-
ləri,akademikdairələr,mütəxəssislər
vədigərmaraqlıtərəfəriştiraketdi.
İlkAzərbaycanMilliŞəhərsalmaFo-
rumununümumilikdə400-dənçox
iştirakçısından130-uxariciölkələri
təmsiledirdi.BMT-ninMəskunlaşma
Proqramınınicraçıdirektorunun,bir
sırahökumətrəhbərlərininAğdam
Forumundaiştirakıisəölkəmi-

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin sədri anar Quliyevdir. 

İnklüziv, təhlükəsiz və dayanıqlı 
şəhərsalmanı təmin etmək 
başlıca hədəfimizdir
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zə,dövlətimizinqlobalşəhərsalma
proseslərinətöhfəsinəvətədbirin
proqramınınəhatəetdiyiaktualmöv-
zularaböyükdiqqətingöstəricisikimi
qiymətləndiriləbilər.

- Mə  kan ola  raq konf  ran  sın məhz 
“Qaf  qa  zın Xi  ro  si  ma  sı” ad  lan  dı -
rı  lan Ağ  dam  da baş tut  ma  sı  nın 
önə  mi ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni  zi bil -
mək is  tər  dik.
-AğdamQarabağınənböyük

şəhəriolmaqlabərabərkomitəmiz
tərəfindənişğaldanazadedilmiştor-
paqlariçərisindəBaşplanıişlənilən
vəlayihələndirilməsiyekunlaşanilk
yaşayışməntəqəsidir.Təəssüfki,azad
edilmişərazilərdəbərpa-quruculuq
işlərininçoxgenişşəkildəaparılma-
sınaböyükmaneçiliktörədənhəmin
yerlərinminalardanvəpartlamamış
sursatlardanhələdətəmizlənməmə-
sidir.Faktikiolaraqbərpa-quruculuq
işlərinintempivəməcburiköçkün
əhalininrepatriasiyasıməhzbufak-
tordanasılıdır.
Bununlabeləbərpa-quruculuq

işləridigərərazilərləmüqayisədə
Ağdamdadahatezbaşlanılıb.Bura-
dayekunlaşmış,eləcədəbitməkdə
olanlayihələrvar.Məhzbunlarbizə
forumuAğdamdakeçirməkimkanı
qazandırdı.

Qeydetdiyinizkimi,Ağdam
“QafqazınXirosiması”adlandırılır.
Forumiştirakçılarına,xariciqonaqlara
Ağdamınişğalızamanıburadatörə-
dilmişurbisid,ekosid,kulturasidin
acınəticələrinivədövlətimiztərəfin-
dənhazırdaaparılangenişmiqyaslı
quruculuqişlərinicanlıgöstərməkdə
çoxönəmliidi.

- Anar müəl  lim, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev Azər  bay  ca  nın er  mə  ni 
iş  ğa  lın  dan azad olu  nan əra  zi  lə -
ri  nin ta  ri  xi və gə  lə  cə  yi ba  rə  də 
fo  rum iş  ti  rak  çı  la  rı  na ge  niş mə -
lu  mat ver  di. Cə  nab Pre  zi  dent 
xa  ri  ci öl  kə  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri -
nə han  sı mə  qam  la  rı çat  dır  dı? 
-AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevinvə
Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanınforumdaiştirakı
ölkəmizdəşəhərsalmaproseslərinəvə
xüsusəndəişğaldanazadedilmişəra-
zilərinyenidəncanlandırılmasıməsə-
ləsinəböyükdiqqətingöstəricisidir.
Dövlətbaşçısıçıxışızamanıişğaldan
azadedilmişərazilərintarixinənəzər
yetirdi,torpaqlarımızınillərləişğal
altındasaxlanıldığıdövrdəburada
törədiləndağıntılardan,tarixi,dini,
mədəniabidələrimizinsöküldüyün-
dən,təhqirolunduğundan,beynəlxalq

hüququnAğdamıntimsalındabütün
digərərazilərimizdədəkobudşəkildə
pozulduğundandanışdı.Lakinbu
günAzərbaycandövlətitərəfindənbu
ərazilərdəgenişmiqyaslıbərpa-quru-
culuqişlərininaparıldığınıvəhazırda
yeganəmaneənintorpaqlarınminalar-
dantəmizlənməsiolduğunubildirdi.
Təbiiki,cənabPrezidentburada

həyatakeçirilənböyüklayihələrhaq-
qındadaforumiştirakçılarınaayrıca
məlumatverdi.Həmçininqarşımızda
dayananəsasvəzifəninişğaldanazad
edilmişərazilərdəyaşayışməntəqə-
lərininyenidənqurulmasıolduğu-
nuvəinsanlarınözyurdlarınatez
birzamandaqayıtmasıüçünbütün
güclərinsəfərbəredildiyinivurğu-
ladı.Bildirdiki,onilliklərərzində
Azəbaycanxalqıbutorpaqlardan
didərgindüşüb,bütünyaşayışevləri,
infrastrukturdeməkolarki,tamamilə
məhvedilib.Lakinindisürətlişəkildə
bərpaişlərigedirvəbütünyaşayış
məntəqələrimizyenidən,müasir
standartlarəsasındadahakeyfiyyətli
şəkildəqurulur.Zəngilanrayonunun
ilkməskunlaşdırılmışAğalıkəndibu
deyilənlərəəngözəlnümunədir.
Torpaqlarımız30iləyaxınişğal

altındasaxlanılıb.LakinAzərbaycan
dövlətiözgücüiləbutorpaqlarıgeri
qaytarıb.İndibizimməqsədimizsülh-

dürvəbu,təkcəbizimyox,qonşuları-
mızındaəsasamalıolmalıdır.
BudacənabPrezidentinönəmli

mesajlarındanbiriidi.

- Fo  ru  mun gə  lə  cə  yi və Azər  bay -
can  da şə  hər  sal  ma pro  ses  lə  ri  nə 
töh  fə  si ba  rə  də nə de  yə bi  lər -
si  niz?
-Azərbaycanbugünhəcminə,

keyfiyyətinəvəsürətinəgörədünya
miqyasındapresedentsizvəqabaq-
cılşəhərsalmastandartlarınauyğun
olaraqkompleksbərpa-quruculuq
işləriniuğurlahəyatakeçirir.Qısa
müddətdəbudərəcədəgenişmiqyas-
lıişlərinparalelhəyatakeçirilməsi
böyüksaydayüksəkixtisaslılayihəçi,
memar,mühəndisvəinşaatçıların
cəlbolunmasıiləyanaşı,efektivinsti-
tusionalidarəetməresurslarıdatələb
edir.Dövlətbaşçımızın24noyabr
2020-ciiltarixliSərəncamınaəsasən

işğaldanazadolunmuşərazilərdəmə-
sələlərinmərkəzləşdirilmişqaydada
həllivəbərpa-yenidənqurmaişlə-
rindəiştirakedənbütüntəşkilatların
fəaliyyətininkoordinasiyasıməqsədi
iləbütünhökumətüzvlərinindaxil
olduğuƏlaqələndirməQərargahıya-
radılmışdır.
DövlətŞəhərsalmavəArxitektura

Komitəsidədigərnazirlikvədövlət
komitələriiləyanaşısözügedənqərar-
gahınüzvüqismindəişğaldanazad
edilmişyaşayışməntəqələrininəsas
əraziplanlaşdırılmasısənədlərinin

hazırlanmasınıtəminedir.Bunun-
layanaşı,ölkərəhbərininişğaldan
azadolunmuşərazilərdətəqdim
etdiyiyeniAzərbaycanRespublikası
PrezidentininXüsusiNümayəndəliyi
İnstitutunundaşəhərvəkəndlərimi-
zinbərpasındaböyükroluvar.Bir
sırafəaliyyətistiqamətləriiləyanaşı
hazırlananbaşplanlarındareallaşdı-
rılmasıməhzbuyenitəsisatınuğurlu
fəaliyyətisayəsindəmümkünolur.
Ötənqısamüddətərzindətərə-

fimizdənaparıcıdünyatəcrübəsi,o
cümlədənUN-HABITAT-ıntəqdim
etdiyi“YeniŞəhərGündəliyi”və
müəyyənetdiyidigəryanaşmalarda
rəhbərtutularaq,yerlivəbeynəlxalq
mütəxəssisləricəlbetməkləşəhərlə-
rinbaşplanlarıhazırlanır,müfəssəl
planlaşdırmaaparılır.Məlumolduğu
kimi,bunövməsələlərdətikintinin
təşkiliqədərkompleksplanlaşdırma-
nınaparılmasıdaolduqcavacibdir.

CəmibiriləKomitətərəfindəniş-
ğaldanazadolunmuşbütünregionun
ÜmumiPlanınınhazırlanmasıtəmin
edilmiş,birçoxşəhərvəkəndlərinbaş
planlarınınhazırlanmasıartıqbaşa
çatdırılmışdır.Onlarlayaşayışmən-
təqələrininlayihələndirilməsihazırda
davametdirilir.Başplanlarınhazırlan-
masızamanımüasir“ağıllışəhər”ya-
naşmaları,“yaşılenerji”vətəmizətraf
mühit,sənayevəkəndtəsərrüfatının
kompleksinkişafı,turizmpotensialı-
nıngenişistifadəsivədigərbukimi
məsələlərprioritetgötürülmüşdür.

Həmçininəraziplanlaşdırmasə-
nədlərininişlənməsizamanımədəni
vətarixiirsobyektlərininbərpası,
qorunmasıvəictimai-mədənimühit
üçünzəruriinfrastrukturunyaradıl-
masıdadiqqətdəsaxlanılır,mövcud
abidələrvəonlarıncarivəziyyətinə
dairməlumatlarnəzərəalınır.Eyni
zamanda,hazırdainfrastrukturlayi-
hələri,avtomobilvədəmiryollarının,
havalimanlarınıntikintisiartıqişğal-
danazadedilmişregionunümumi
planınauyğunhəyatakeçirilir.
Bununlayanaşı,tərəfimizdənmü-

təmadiolaraqşəhərsalmavətikintiyə
dairnormativsənədlərsisteminin
müasirdövrünçağırışlarına,iqlim
şəraitinəvətəbiiproseslərəuyğun-
laşdırılaraqyenilənməsiprosesidə
aparılır.Eynizamanda,hərbiryeni
layihələndirməzamanıməkanauy-
ğunəsrlərləformalaşmışkompleks
memarlıqənənələrinindəqorunma-
sınaxüsusiönəmverilir.Əməkdaş-
lıqetdiyimizmemarlarməhzyerli
ənənələrdən,zəngintarixi-memarlıq
irsindənilhamlanaraqyeni,müasir
layihələrərsəyəgətirirlər.
Tikinti,şəhərsalmavəmemarlıq

dinamikbirsahədirvəhərzaman
yeniliklərinöyrənilməsini,müasirça-
ğırışlarlauzlaşmağıtələbedir.Odur
ki,busahədəmərkəziicrahakimiy-
yətiorqanıolaraqDövlətŞəhərsalma
vəArxitekturaKomitəsibeynəlxalq
təcrübəninöyrənilməsinə,busahədə
qabaqcıltəcrübəsiolanxaricidövlət-
lərlə,regionalvəbeynəlxalqtəşkilat-
larlaəməkdaşlığaxüsusiönəmverir.
İnanıramki,AzərbaycanMil-

liŞəhərsalmaForumuhəriltəşkil
olunaraqgetdikcədahaböyüksayda
şəhərsalmapeşəkarlarınındiqqətini
cəlbedəcəkvəqlobalməskunlaş-
maçağırışlarıətrafındaməhsuldar
fikirmübadiləsininaparıldığı,yeni
şəhərsalmayanaşmalarınınforma-
laşdığıbirmeydanolaraqnüfuzunu
möhkəmləndirəcəkvəpostmünaqi-
şədövründəyaşayışməntəqələrinin
reabilitasiyasımövzularındadialoqun
aparıldığıbeynəlxalqplatformaya
çevriləcək.
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zə,dövlətimizinqlobalşəhərsalma
proseslərinətöhfəsinəvətədbirin
proqramınınəhatəetdiyiaktualmöv-
zularaböyükdiqqətingöstəricisikimi
qiymətləndiriləbilər.

- Mə  kan ola  raq konf  ran  sın məhz 
“Qaf  qa  zın Xi  ro  si  ma  sı” ad  lan  dı -
rı  lan Ağ  dam  da baş tut  ma  sı  nın 
önə  mi ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni  zi bil -
mək is  tər  dik.
-AğdamQarabağınənböyük

şəhəriolmaqlabərabərkomitəmiz
tərəfindənişğaldanazadedilmiştor-
paqlariçərisindəBaşplanıişlənilən
vəlayihələndirilməsiyekunlaşanilk
yaşayışməntəqəsidir.Təəssüfki,azad
edilmişərazilərdəbərpa-quruculuq
işlərininçoxgenişşəkildəaparılma-
sınaböyükmaneçiliktörədənhəmin
yerlərinminalardanvəpartlamamış
sursatlardanhələdətəmizlənməmə-
sidir.Faktikiolaraqbərpa-quruculuq
işlərinintempivəməcburiköçkün
əhalininrepatriasiyasıməhzbufak-
tordanasılıdır.
Bununlabeləbərpa-quruculuq

işləridigərərazilərləmüqayisədə
Ağdamdadahatezbaşlanılıb.Bura-
dayekunlaşmış,eləcədəbitməkdə
olanlayihələrvar.Məhzbunlarbizə
forumuAğdamdakeçirməkimkanı
qazandırdı.

Qeydetdiyinizkimi,Ağdam
“QafqazınXirosiması”adlandırılır.
Forumiştirakçılarına,xariciqonaqlara
Ağdamınişğalızamanıburadatörə-
dilmişurbisid,ekosid,kulturasidin
acınəticələrinivədövlətimiztərəfin-
dənhazırdaaparılangenişmiqyaslı
quruculuqişlərinicanlıgöstərməkdə
çoxönəmliidi.

- Anar müəl  lim, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev Azər  bay  ca  nın er  mə  ni 
iş  ğa  lın  dan azad olu  nan əra  zi  lə -
ri  nin ta  ri  xi və gə  lə  cə  yi ba  rə  də 
fo  rum iş  ti  rak  çı  la  rı  na ge  niş mə -
lu  mat ver  di. Cə  nab Pre  zi  dent 
xa  ri  ci öl  kə  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri -
nə han  sı mə  qam  la  rı çat  dır  dı? 
-AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevinvə
Birincivitse-prezidentMehriban
xanımƏliyevanınforumdaiştirakı
ölkəmizdəşəhərsalmaproseslərinəvə
xüsusəndəişğaldanazadedilmişəra-
zilərinyenidəncanlandırılmasıməsə-
ləsinəböyükdiqqətingöstəricisidir.
Dövlətbaşçısıçıxışızamanıişğaldan
azadedilmişərazilərintarixinənəzər
yetirdi,torpaqlarımızınillərləişğal
altındasaxlanıldığıdövrdəburada
törədiləndağıntılardan,tarixi,dini,
mədəniabidələrimizinsöküldüyün-
dən,təhqirolunduğundan,beynəlxalq

hüququnAğdamıntimsalındabütün
digərərazilərimizdədəkobudşəkildə
pozulduğundandanışdı.Lakinbu
günAzərbaycandövlətitərəfindənbu
ərazilərdəgenişmiqyaslıbərpa-quru-
culuqişlərininaparıldığınıvəhazırda
yeganəmaneənintorpaqlarınminalar-
dantəmizlənməsiolduğunubildirdi.
Təbiiki,cənabPrezidentburada

həyatakeçirilənböyüklayihələrhaq-
qındadaforumiştirakçılarınaayrıca
məlumatverdi.Həmçininqarşımızda
dayananəsasvəzifəninişğaldanazad
edilmişərazilərdəyaşayışməntəqə-
lərininyenidənqurulmasıolduğu-
nuvəinsanlarınözyurdlarınatez
birzamandaqayıtmasıüçünbütün
güclərinsəfərbəredildiyinivurğu-
ladı.Bildirdiki,onilliklərərzində
Azəbaycanxalqıbutorpaqlardan
didərgindüşüb,bütünyaşayışevləri,
infrastrukturdeməkolarki,tamamilə
məhvedilib.Lakinindisürətlişəkildə
bərpaişlərigedirvəbütünyaşayış
məntəqələrimizyenidən,müasir
standartlarəsasındadahakeyfiyyətli
şəkildəqurulur.Zəngilanrayonunun
ilkməskunlaşdırılmışAğalıkəndibu
deyilənlərəəngözəlnümunədir.
Torpaqlarımız30iləyaxınişğal

altındasaxlanılıb.LakinAzərbaycan
dövlətiözgücüiləbutorpaqlarıgeri
qaytarıb.İndibizimməqsədimizsülh-

dürvəbu,təkcəbizimyox,qonşuları-
mızındaəsasamalıolmalıdır.
BudacənabPrezidentinönəmli

mesajlarındanbiriidi.

- Fo  ru  mun gə  lə  cə  yi və Azər  bay -
can  da şə  hər  sal  ma pro  ses  lə  ri  nə 
töh  fə  si ba  rə  də nə de  yə bi  lər -
si  niz?
-Azərbaycanbugünhəcminə,

keyfiyyətinəvəsürətinəgörədünya
miqyasındapresedentsizvəqabaq-
cılşəhərsalmastandartlarınauyğun
olaraqkompleksbərpa-quruculuq
işləriniuğurlahəyatakeçirir.Qısa
müddətdəbudərəcədəgenişmiqyas-
lıişlərinparalelhəyatakeçirilməsi
böyüksaydayüksəkixtisaslılayihəçi,
memar,mühəndisvəinşaatçıların
cəlbolunmasıiləyanaşı,efektivinsti-
tusionalidarəetməresurslarıdatələb
edir.Dövlətbaşçımızın24noyabr
2020-ciiltarixliSərəncamınaəsasən

işğaldanazadolunmuşərazilərdəmə-
sələlərinmərkəzləşdirilmişqaydada
həllivəbərpa-yenidənqurmaişlə-
rindəiştirakedənbütüntəşkilatların
fəaliyyətininkoordinasiyasıməqsədi
iləbütünhökumətüzvlərinindaxil
olduğuƏlaqələndirməQərargahıya-
radılmışdır.
DövlətŞəhərsalmavəArxitektura

Komitəsidədigərnazirlikvədövlət
komitələriiləyanaşısözügedənqərar-
gahınüzvüqismindəişğaldanazad
edilmişyaşayışməntəqələrininəsas
əraziplanlaşdırılmasısənədlərinin

hazırlanmasınıtəminedir.Bunun-
layanaşı,ölkərəhbərininişğaldan
azadolunmuşərazilərdətəqdim
etdiyiyeniAzərbaycanRespublikası
PrezidentininXüsusiNümayəndəliyi
İnstitutunundaşəhərvəkəndlərimi-
zinbərpasındaböyükroluvar.Bir
sırafəaliyyətistiqamətləriiləyanaşı
hazırlananbaşplanlarındareallaşdı-
rılmasıməhzbuyenitəsisatınuğurlu
fəaliyyətisayəsindəmümkünolur.
Ötənqısamüddətərzindətərə-

fimizdənaparıcıdünyatəcrübəsi,o
cümlədənUN-HABITAT-ıntəqdim
etdiyi“YeniŞəhərGündəliyi”və
müəyyənetdiyidigəryanaşmalarda
rəhbərtutularaq,yerlivəbeynəlxalq
mütəxəssisləricəlbetməkləşəhərlə-
rinbaşplanlarıhazırlanır,müfəssəl
planlaşdırmaaparılır.Məlumolduğu
kimi,bunövməsələlərdətikintinin
təşkiliqədərkompleksplanlaşdırma-
nınaparılmasıdaolduqcavacibdir.

CəmibiriləKomitətərəfindəniş-
ğaldanazadolunmuşbütünregionun
ÜmumiPlanınınhazırlanmasıtəmin
edilmiş,birçoxşəhərvəkəndlərinbaş
planlarınınhazırlanmasıartıqbaşa
çatdırılmışdır.Onlarlayaşayışmən-
təqələrininlayihələndirilməsihazırda
davametdirilir.Başplanlarınhazırlan-
masızamanımüasir“ağıllışəhər”ya-
naşmaları,“yaşılenerji”vətəmizətraf
mühit,sənayevəkəndtəsərrüfatının
kompleksinkişafı,turizmpotensialı-
nıngenişistifadəsivədigərbukimi
məsələlərprioritetgötürülmüşdür.

Həmçininəraziplanlaşdırmasə-
nədlərininişlənməsizamanımədəni
vətarixiirsobyektlərininbərpası,
qorunmasıvəictimai-mədənimühit
üçünzəruriinfrastrukturunyaradıl-
masıdadiqqətdəsaxlanılır,mövcud
abidələrvəonlarıncarivəziyyətinə
dairməlumatlarnəzərəalınır.Eyni
zamanda,hazırdainfrastrukturlayi-
hələri,avtomobilvədəmiryollarının,
havalimanlarınıntikintisiartıqişğal-
danazadedilmişregionunümumi
planınauyğunhəyatakeçirilir.
Bununlayanaşı,tərəfimizdənmü-

təmadiolaraqşəhərsalmavətikintiyə
dairnormativsənədlərsisteminin
müasirdövrünçağırışlarına,iqlim
şəraitinəvətəbiiproseslərəuyğun-
laşdırılaraqyenilənməsiprosesidə
aparılır.Eynizamanda,hərbiryeni
layihələndirməzamanıməkanauy-
ğunəsrlərləformalaşmışkompleks
memarlıqənənələrinindəqorunma-
sınaxüsusiönəmverilir.Əməkdaş-
lıqetdiyimizmemarlarməhzyerli
ənənələrdən,zəngintarixi-memarlıq
irsindənilhamlanaraqyeni,müasir
layihələrərsəyəgətirirlər.
Tikinti,şəhərsalmavəmemarlıq

dinamikbirsahədirvəhərzaman
yeniliklərinöyrənilməsini,müasirça-
ğırışlarlauzlaşmağıtələbedir.Odur
ki,busahədəmərkəziicrahakimiy-
yətiorqanıolaraqDövlətŞəhərsalma
vəArxitekturaKomitəsibeynəlxalq
təcrübəninöyrənilməsinə,busahədə
qabaqcıltəcrübəsiolanxaricidövlət-
lərlə,regionalvəbeynəlxalqtəşkilat-
larlaəməkdaşlığaxüsusiönəmverir.
İnanıramki,AzərbaycanMil-

liŞəhərsalmaForumuhəriltəşkil
olunaraqgetdikcədahaböyüksayda
şəhərsalmapeşəkarlarınındiqqətini
cəlbedəcəkvəqlobalməskunlaş-
maçağırışlarıətrafındaməhsuldar
fikirmübadiləsininaparıldığı,yeni
şəhərsalmayanaşmalarınınforma-
laşdığıbirmeydanolaraqnüfuzunu
möhkəmləndirəcəkvəpostmünaqi-
şədövründəyaşayışməntəqələrinin
reabilitasiyasımövzularındadialoqun
aparıldığıbeynəlxalqplatformaya
çevriləcək.
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- Cənab səfi r, sizi yeni 
başladığınız diplomatik 
fəaliyyətiniz münasibəti 
ilə təbrik edirik. Bizə 
məlumdur ki, fəaliyyətə 
başlamamışdan əvvəl uzun 
müddət Azərbaycanla bağlı 
araşdırmalar aparmış, milli 
adət-ənənələrimizi, dilimizi 
öyrənmisiniz. Ölkəmizə olan 
bu maraq sizdə nə vaxtdan 
yaranmışdı? 

-Britaniyanındiplomatikxid-
mətqaydalarınagörəsəfirlərətə-
yinolunacağıölkələrbarədəbirvə
yaikiilöncədənxəbərdarlıqedilir.
Bu,bizəxidmətdəolacağımızölkə-
ninxüsusiyyətlərini,adət-ənənə-
ləriniöyrənməküçünyaxşıimkan
yaradır.
Azərbaycandiliniötənqışon-

layndərslərvasitəsiiləöyrənməyə
başladım.Gəncəyəaltıhəftəlikdil
təliminəgələrkənqədimşəhəriniz-

dəgözəlbirailədəqonaqoldum.
Azərbaycanədəbiyyatı,bufüsun-
karölkənintarixivəmədəniyyəti
barədəçoxlukitablaroxudum.İlk
oxuduğumkitablardanbiri“Əli
vəNino”əsəriidi.
BuragəlməmişdənöncəBö-

yükBritaniyadayaşayanazərbay-
canlılarlayaxındantanışoldum,
onlardanbirçoxlazımiməlumat-
lartopladım,CənubiQafqazüzrə
tanınmışekspertlərləgörüşdüm.
Diplomatikfəaliyyətəbaşla-

maqüçünAzərbaycanaavqust
ayınınsonundagəldim.Birsəy-
yah,tarixçivəədəbiyyatsevərkimi
bölgəyəmarağımçoxböyükdür.
Ölkənizəsrarəngizdir.Təbiətvə
coğrafiiqlimetibarıiləbuölkədən
heçbirşeyəsirgənməyib.İnsan-
larolduqcamehriban,gülərüzvə
qonaqpərvərdirlər.Öyrənməkvə
araşdırmaqistədiyimçoxşeylər
var.Buölkədədiplomatikfəaliy-
yətdəolduğumüçünözümüşanslı
sayıram.

 
- Azərbaycanda fəaliyyətinizə 
tamamilə fərqli bir dövrdə  
başlamısınız. 2020-ci ildə 44  
günlük Vətən müharibəsi 
nəticəsində  Azərbaycanın 
müzəf ər  ordusunun gücü  
və  Ali Baş Komandan Prezi-
dent  İlham Əliyevin  siyasi 

iradəsi hesabına  30 ilə yaxın 
bir  müddətdə Ermənistan   
silahlı  qüvvələri  tərəfi ndən 
işğal altında  qalan  
torpaqlarımız  azad  edildi.  
Artıq  həmin ərazilərdə  
yenidənqurma  və bərpa  
işləri  sürətlə davam etdi-
rilir.  O ərazilərə baş çəkmək  
fürsətiniz  olubmu?
-Fəaliyyətəbaşladığımbuüç

ayərzindəhəminərazilərəgetmək
imkanımyaranmayıb.Britaniyahö-
kumətiregiondaBMTİnkişafProq-
ramıçərçivəsindəminalarıntəmiz-
lənməsiprosesindəAzərbaycandan
dəstəyiniəsirgəmir.Yerigəlmiş-
kən,Azərbaycanıngeriqaytarıl-
mışərazilərindəminatəmizləmə
işlərinədəstəkverənilkbeynəlxalq
tərəfdaşməhzBöyükBritaniyadır.
SəfirlikolaraqAzərbaycandami-
nalarıntəmizlənməsinədəstəkver-
məkbizimdəprioritetlərimizdən
biridir.Çoxşadıqki,BöyükBrita-
niyaminalanmışərazilərintəmiz-
ləməsindəgenişfəaliyyətgöstərir
vəbizbuistiqamətdədahaçoxişlər
görməyidüşünürük.Fəaliyyətimi-
zinbütünregionafaydavərifah
gətirəcəyinəəminik.
Yəqinki,tezlikləAzərbaycanın

geriqaytarılmışərazilərinəziyarə-
timbaştutacaq,böyükintizarlabu
fürsətinyaranmasınıgözləyirəm.

 
- Təm sil et di yi niz Bö yük Bri ta-
ni ya döv lə ti Azər bay ca na ən 
çox sər ma yə qoy muş öl kə və 
st ra te ji tə rəf daş dır. Qa ra bağ 
mü na qi şə si ba şa çat dıq dan 
son ra re gion da da vam lı sül-
hün bər qə rar edil mə si üçün 
öl kə lə ri miz  ara sın da kı mü-
na si bət lər də nə ki mi müs bət 
di na mi ka iz lə yə bi lə rik?
-BöyükBritaniyaAzərbay-

canvəErmənistanarasındarəsmi
olaraqvasitəçiqismindəiştirak
etməsəbelə,bizhərikitərəfəbaş
verənhadisələrimüzakirəedirik.
Ümumiyyətlə,hərzamaninves-
torlarıvəturistlərisabitregionlar

cəlbedir.Azərbaycandövlətigeri
qaytardığıərazilərdəsürətliyeni-
dənqurmavəbərpaişlərigörür,
“ağıllışəhər”,“ağıllıkənd”,həmçi-
ninbərpaolunanalternativenerji
mənbələri,yenikommunikasiya
sistemləriiləbağlıçoxşaxəlilayi-
hələrhəyatakeçirir.Məninanıram
ki,buərazilərənyaxınzamanda
tambərpaedildikdənsonrahəm
BöyükBritaniyainvestorları,həm
dəturistlərüçünolduqcamaraqlı
birməkanaçevriləcək.
44günlükmüharibədənson-

rahərikitərəfarasındavasitəçi
missiyalarıniştirakıilədialoqlar
həyatakeçirilir.BirləşmişKrallıq
hərikitərəfinilinsonunaqədər

sülhsazişiimzalamaqyönündə
bəyanatlarınıalqışlayır.Çünkison
30ildəhəddindənartıqçoxqantö-
külüb,hərikitərəfitkilərəməruz
qalıb.Düşünürəmki,münaqişə-
nindavametməsinitərəfərinheç
biriistəmir.Bizhamınıkonstruktiv
şəkildəbirlikdəişləməyəvədaha
genişfaydalaradiqqətyetirməyə
təşviqedirik.

- Bö yük Bri ta ni ya-Azər bay can 
mü na si bət lə ri nin gə lə cək 
in ki şaf pers pek tiv lə ri ba rə də 
nə dü şü nür sü nüz? 
-Mənson30ildəkiBöyük

Britaniya-Azərbaycanmünasibət-
lərindənməmnunam.Müxtəlif

Qonağımız Böyük Britaniyanın ölkəmizdə yenicə diplomatik  fəaliyyətə başlamış 
fövqəladə və səlahiyyətli səfi ri cənab Ferqus Oulddur.  Azərbaycanı  çox  sevən, 
doğma dilimizdə səlis  danışan  ingiltərəli diplomatla söhbətimiz maraqlı oldu. 

böyük britaniya-azərbaycan 
münasibətlərinin uğurlu
inkişafı davam edir
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- Cənab səfir, sizi yeni 
başladığınız diplomatik 
fəaliyyətiniz münasibəti 
ilə təbrik edirik. Bizə 
məlumdur ki, fəaliyyətə 
başlamamışdan əvvəl uzun 
müddət Azərbaycanla bağlı 
araşdırmalar aparmış, milli 
adət-ənənələrimizi, dilimizi 
öyrənmisiniz. Ölkəmizə olan 
bu maraq sizdə nə vaxtdan 
yaranmışdı? 
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dəgözəlbirailədəqonaqoldum.
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vəNino”əsəriidi.
BuragəlməmişdənöncəBö-
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iradəsi hesabına  30 ilə yaxın 
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torpaqlarımız  azad  edildi.  
Artıq  həmin ərazilərdə  
yenidənqurma  və bərpa  
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ni ya döv lə ti Azər bay ca na ən 
çox sər ma yə qoy muş öl kə və 
st ra te ji tə rəf daş dır. Qa ra bağ 
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torlarıvəturistlərisabitregionlar
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dənqurmavəbərpaişlərigörür,
“ağıllışəhər”,“ağıllıkənd”,həmçi-
ninbərpaolunanalternativenerji
mənbələri,yenikommunikasiya
sistemləriiləbağlıçoxşaxəlilayi-
hələrhəyatakeçirir.Məninanıram
ki,buərazilərənyaxınzamanda
tambərpaedildikdənsonrahəm
BöyükBritaniyainvestorları,həm
dəturistlərüçünolduqcamaraqlı
birməkanaçevriləcək.
44günlükmüharibədənson-

rahərikitərəfarasındavasitəçi
missiyalarıniştirakıilədialoqlar
həyatakeçirilir.BirləşmişKrallıq
hərikitərəfinilinsonunaqədər

sülhsazişiimzalamaqyönündə
bəyanatlarınıalqışlayır.Çünkison
30ildəhəddindənartıqçoxqantö-
külüb,hərikitərəfitkilərəməruz
qalıb.Düşünürəmki,münaqişə-
nindavametməsinitərəfərinheç
biriistəmir.Bizhamınıkonstruktiv
şəkildəbirlikdəişləməyəvədaha
genişfaydalaradiqqətyetirməyə
təşviqedirik.

- Bö yük Bri ta ni ya-Azər bay can 
mü na si bət lə ri nin gə lə cək 
in ki şaf pers pek tiv lə ri ba rə də 
nə dü şü nür sü nüz? 
-Mənson30ildəkiBöyük

Britaniya-Azərbaycanmünasibət-
lərindənməmnunam.Müxtəlif

Qonağımız Böyük Britaniyanın ölkəmizdə yenicə diplomatik  fəaliyyətə başlamış 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Ferqus Oulddur.  Azərbaycanı  çox  sevən, 
doğma dilimizdə səlis  danışan  ingiltərəli diplomatla söhbətimiz maraqlı oldu. 

böyük britaniya-azərbaycan 
münasibətlərinin uğurlu
inkişafı davam edir
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istiqamətlərdəmünasibətləridə-
rinləşdirməküçündəgenişim-
kanlarvar.Mənenerjisahəsində,
xüsusəndəAzərbaycanınyüksək
potensiala,BöyükBritaniyanın
isəgeniştəcrübəyəmalikolduğu
“yaşılenerji”sektorundagələcək
əməkdaşlıqüçünböyükimkan-
largörürəm.Busahədəəlaqələrin
inkişafıhəmAzərbaycanaiqlim
dəyişikliyiiləbağlıöhdəliklərini
yerinəyetirməyəköməkedəcək,
həmdəAvropanınenerjitəhlükə-
sizliyinimöhkəmləndirəcək.
44günlükmüharibədənsonra

bugünAzərbaycanözsərhədlə-
rinətamnəzarətedirvənarkotik
qaçaqmalçılığıiləmübarizəsa-
həsindəçoxişlərgörür.BizAzər-
baycanacənubsərhədiniqorumaq
üçüntexnikicəhətdəndəstək
veririk.
Təhsilsahəsindəəlaqələrimiz

çoxgenişdir.HazırdaAzərbaycan-
damüxtəlifdövlətorqanlarında
uğurlufəaliyyətləməşğulolan
BöyükBritaniyadatəhsilalmış

minlərləməzunvar.Çoxşadamki,
birmüddətəvvəlAzərbaycanhö-
kumətitərəfindəndayandırılmış
dövləttəqaüdüproqramıbərpa
olunubvə2022-2023-cütədrisilin-
də200-əyaxınazərbaycanlıgənc
təhsilalmaqüçünBöyükBritani-
yanınnüfuzluuniversitetlərinə

daxilolub.Xüsusiilədiqqətini-
zəçatdırmaqistəyirəmki,təhsil
sektorundagələcəkinkişafüçün
böyükpotensialgörürəm.
Mən,eynizamanda,Azərbay-

candaingilisdilinintədrisininda-
hadagenişlənməsiniarzuedirəm.

Britaniyalıolmağımbuyanaşmada
tərəf eşlikkimigörünsədə,de-
məliyəmki,ingilisdilinibilmək
insanlarınuğurşanslarınıvəim-
kanlarınıartırır.
Mənbirdəqadınhüquqlarıilə

əlaqədarfəaliyyətimiziqeydetmək
istərdim.Azərbaycanqadınhüquq-

larınıntəminatıiləbağlı
çoxilliktarixiiləfəxredə
bilər.ÖlkənizŞərqdəilk
dəfəqadınlarasəsvermə
hüququverəndövlətdir.
Hətadeyimki,butarix
qadınlarınümumiseçki
hüquqununqəbuluilə
bağlıBöyükBritaniyanı
daqabaqlayır.
Mənşadamki,Azər-

baycandagenderbəra-
bərliyiiləbağlımaraqlılayihələr
həyatakeçirilir.Bizdəsəfirlik
olaraqbölgələrdəbirsıraqadın
resursmərkəzlərinəonlarınarzu-
larınıgerçəkləşdirmək,potensial-
larınıreallaşdırmaqnaminədəs-
təkveririk.Ümidedirəmki,istər

iqtisadisektorda,istərsədəsülh
quruculuğuvətəhlükəsizliksekto-
rundaqadınlarınsəlahiyyətlərinin
artırılmasıməqsədiilədahaçox
əməkdaşlıqedəcəyik.Azərbaycan
busahədəMilliFəaliyyətPlanına
yenidənbaxır.

  
- Bu gün lər də Azər bay can 
par la men ti nin səd ri xa nım 
Sa hi bə Qa fa ro va ilə gö rüş dü-
nüz. Mə lum ol du ğu ki mi, bu 
ilin iyul ayın da Mil li Məc li sin 
səd ri Bö yük Bri ta ni ya ya sə-
fər edə rək mü hüm gö rüş lər 
ke çir di. Öl kə lə ra ra sı mü na-
si bət lə rin in ki şa fın da par-
la ment lə rin ro lu ba rə də nə  
dü şü nür sü nüz? 
-AzərbaycanPrezidentiİlham

Əliyevləvəparlamentinsədri
SahibəxanımQafarovailəgörüş-
lərimdənolduqcaböyüktəəssürat
almışam.Gördüyümqonaqpərvər-
liyəvəsəmimiyyətəgörəsonsuz
minnətdaram.
Təbiiki,parlamentlərarasıəlaqə-

lərölkələrimizarasındaikitərəfivə
çoxtərəfimünasibətlərinmühüm
hissələrindənbiridir.Çoxsevini-

rəmki,qanunvericilikorqanlarımız
arasındasıxəlaqələrmövcuddur.
Onlarbeynəlxalqparlamenttəşki-
latlarıçərçivəsindəsəmimidialoq
qurabilmişlər.Təbiiki,parlament-
lərarasıəlaqələrininkişafındahəm
Azərbaycan,həmdəBöyükBritani-
yadostluqqruplarınınmühümro-
luvar.Dostluqqruplarımüntəzəm
təmaslar,dialoqvəfikirmübadiləsi
iləparlamentlərarasındakörpüro-
lunuoynayırlar.

MənAzərbaycanMilliMəc-
lisininsədriSahibəQafarovanın
BirləşmişKrallığarəsmisəfəri
çərçivəsindəkeçirdiyigörüşləri,
qarşılıqlıfikirvətəcrübəmübadi-
lələriniparlamentlərarasıəlaqələ-
rininkişafıistiqamətindəmühüm
addımkimiqiymətləndirirəm.
SpikerinkraliçaIIElizabetinvida
mərasimindəiştirakıdabiziol-
duqcaməmnunetdi.

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
iki  tə  rəf  i və çox  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rin mü  hüm 
his  sə  lə  rin  dən bi  ri  dir. Çox  se  vi  ni  rəm ki, qa -
nun  ve  ri  cilik or  qan  la  rı  mız ara  sın  da sıx əla  qə -
lər  möv  cud  dur. On  lar  bey  nəl  xalq par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rı çər  çi  və  sin  də sə  mi  mi dialoq qu  ra 
bil  miş  lər. Tə  bii ki, par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da həm Azər  bay  can, həm də Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya  dost  luq qrup  la  rı  nın mü  hüm ro  lu var. 
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istiqamətlərdəmünasibətləridə-
rinləşdirməküçündəgenişim-
kanlarvar.Mənenerjisahəsində,
xüsusəndəAzərbaycanınyüksək
potensiala,BöyükBritaniyanın
isəgeniştəcrübəyəmalikolduğu
“yaşılenerji”sektorundagələcək
əməkdaşlıqüçünböyükimkan-
largörürəm.Busahədəəlaqələrin
inkişafıhəmAzərbaycanaiqlim
dəyişikliyiiləbağlıöhdəliklərini
yerinəyetirməyəköməkedəcək,
həmdəAvropanınenerjitəhlükə-
sizliyinimöhkəmləndirəcək.
44günlükmüharibədənsonra

bugünAzərbaycanözsərhədlə-
rinətamnəzarətedirvənarkotik
qaçaqmalçılığıiləmübarizəsa-
həsindəçoxişlərgörür.BizAzər-
baycanacənubsərhədiniqorumaq
üçüntexnikicəhətdəndəstək
veririk.
Təhsilsahəsindəəlaqələrimiz

çoxgenişdir.HazırdaAzərbaycan-
damüxtəlifdövlətorqanlarında
uğurlufəaliyyətləməşğulolan
BöyükBritaniyadatəhsilalmış

minlərləməzunvar.Çoxşadamki,
birmüddətəvvəlAzərbaycanhö-
kumətitərəfindəndayandırılmış
dövləttəqaüdüproqramıbərpa
olunubvə2022-2023-cütədrisilin-
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sektorundagələcəkinkişafüçün
böyükpotensialgörürəm.
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candaingilisdilinintədrisininda-
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tərəf eşlikkimigörünsədə,de-
məliyəmki,ingilisdilinibilmək
insanlarınuğurşanslarınıvəim-
kanlarınıartırır.
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əlaqədarfəaliyyətimiziqeydetmək
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larınıntəminatıiləbağlı
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bilər.ÖlkənizŞərqdəilk
dəfəqadınlarasəsvermə
hüququverəndövlətdir.
Hətadeyimki,butarix
qadınlarınümumiseçki
hüquqununqəbuluilə
bağlıBöyükBritaniyanı
daqabaqlayır.
Mənşadamki,Azər-

baycandagenderbəra-
bərliyiiləbağlımaraqlılayihələr
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olaraqbölgələrdəbirsıraqadın
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larınıreallaşdırmaqnaminədəs-
təkveririk.Ümidedirəmki,istər

iqtisadisektorda,istərsədəsülh
quruculuğuvətəhlükəsizliksekto-
rundaqadınlarınsəlahiyyətlərinin
artırılmasıməqsədiilədahaçox
əməkdaşlıqedəcəyik.Azərbaycan
busahədəMilliFəaliyyətPlanına
yenidənbaxır.

  
- Bu gün lər də Azər bay can 
par la men ti nin səd ri xa nım 
Sa hi bə Qa fa ro va ilə gö rüş dü-
nüz. Mə lum ol du ğu ki mi, bu 
ilin iyul ayın da Mil li Məc li sin 
səd ri Bö yük Bri ta ni ya ya sə-
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Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
iki  tə  rəf  i və çox  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rin mü  hüm 
his  sə  lə  rin  dən bi  ri  dir. Çox  se  vi  ni  rəm ki, qa -
nun  ve  ri  cilik or  qan  la  rı  mız ara  sın  da sıx əla  qə -
lər  möv  cud  dur. On  lar  bey  nəl  xalq par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rı çər  çi  və  sin  də sə  mi  mi dialoq qu  ra 
bil  miş  lər. Tə  bii ki, par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da həm Azər  bay  can, həm də Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya  dost  luq qrup  la  rı  nın mü  hüm ro  lu var. 
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- Ül  viy  yə xa  nım, xoş gör  dük 
si  zi. Siz 20 ilə ya  xın  dır ki, 
dün  ya  nın bu  so  yuq  öl  kə  sin -
də  - Fin  lan  di  ya  da ya  şa  yır  sı  nız. 
Əv  vəl  cə on  dan baş  la  yaq ki, 
ora han  sı sə  bəb  lər  lə get  di  niz? 
-2005-ciilinmayayındaailəmlə

-ikiazyaşlıövladımvəhəyatyolda-
şımlaFinlandiyayaköçməyəqərar
verdik.HəyatyoldaşımAzərbaycan
TibbUniversitetinibitirmişdi,diş
həkimikimifəaliyyətgöstərirdivə
Finlandiyaonunənçoxsevdiyiölkə
idi.Çətinimtahanlardansonrao,
özüüçünişvizasıalabildivəbura
gəldik.
İlkzamanlarmənimüçünçox

çətinidi.Doğmavətənimi,əzizBa-
kımı,ailəmi,dostlarımıtərketmək,
soyuqbirdiyardahərşeyiyenidən
qurmaq,yadölkəyəinteqrasiyaol-
maq.Çoxgəncidim.QızımAylin
iki,oğlumAyxanisəbiryaşındaidi.
Qısabirzamanda-cəmiikiilərzin-
dəyoldaşımburadaişsahəsindəbö-

yükuğurlarqazandı,özünəbiznes
qurdu,özəlklinikasahibioldu.
Təəssüfki,xoşbəxtgünlərimizin
ömrüçoxçəkmədi.2008-ciilinaprel
ayındahəyatyoldaşımağırxəstəlik
keçirdivəvəfatetdi.Qəribölkədə
ikiuşaqlatəkqaldım,ağırsınaq-
lardankeçdim.Həyatımınənçətin
vaxtları,yaddaşımdansilməkistədi-
yimzamanlaridi.Buradamənəya-
xınsayılan,mənəvidəstəkolançox
azinsanvaridi.Mənimüçünhərşey
yeniidi:dilibilmirdim,fərqliadətlər
vəyaşamtərzi,soyuqhava,tanıma-
dığıminsanlar...Ammadüşündüm
ki,ruhdandüşdükcəgeriyəgetmiş
olacağam.Övladlarımagörəqarşıma
məqsədqoydum-onlarıngələcəyini
düşünməliyəm.Özüzərimdəçalış-
mağabaşladım.Findiliniöyrəndim,
yenitanışlıqlaryaratdım,özümüçün
dostçevrəsiformalaşdırdım,işə
düzəldim...Əvvəlklinikadaişlədim,
sonrauşaqbağçasındamusiqimüəl-
liməsikimiçalışdım.

Hərgünindikivəziyyətiməmin
dəfəşüküredirəm.Çünkibütün
çətinliklərəbaxmayaraq,övladlarımı
böyütdüm.İndiAylinin20,Ayxanın
isə19yaşıvar.HərikisiFinlandiya-
nınəntanınmışliseylərindətəhsil
alırvəuniversitetədaxilolmağı

düşünürlər.ÖzümdəhazırdaEspoo
şəhərbələdiyyəsindəqaçqınların
qəbulmərkəzindəişləyirəmvəsevə-
sevəAzərbaycandiasporundakıicti-
maifəaliyyətimidavametdirirəm.

- Bir ne  çə il  dir Skan  di  na  vi  ya 
Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Koor  di  na -
si  ya Şu  ra  sı  nın Fin  lan  di  ya üz  rə 
əla  qə  lən  di  ri  ci  si ola  raq fəaliy -
yət gös  tə  rir  si  niz. Bu  müd  dət -
də nə  lə  rə nail  ol  mu  su  nuz?  
Ora  da  kı dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın  
güc  lən  mə  sin  də nə ki  mi ye  ni -
lik  lər var?
-FinlandiyadaAzərbaycanic-

ması35-40ildirfəaliyyətgöstərir.
Mənbuvəzifəyəseçilməzdənöncə
FinlandiyadaAzərbaycan-Türk
GənclərBirliyininsədrikimifəaliy-
yətgöstərirdim.Təşkilat2012-ciildə
Espooşəhərindəyaradıldıvəfasilə-
sizolaraqçoxfaydalıtədbirlərtəşkil
etdik.BaşlıcaməqsədimizSkandi-
naviyadaAzərbaycanınvəTürkiyə-
nintarixini,milliadət-ənənələrini,
musiqisini,mədəniirsinitanıtmaq,
xüsusiləQarabaglabağlı,Xocalı
soyqırımıiləəlaqədarhəqiqətlə-
rintəbliği,erməniyalanlarınıifşa
etmək,buradayaşayanazərbaycan-

lıvətürkgənclərindəmilliruhun,
dövlətçilikməf ürəsininformalaş-
masınanailolmaqidi.
KoordinasiyaŞurasınaseçilən-

dənsonrabuənənənibirazdageniş
formatdadavametdirdik.Finlan-
diyadayaşayangüneylivəquzeyli
azərbaycanlılarıntəşkilatlanması,
onlarındiasporvəlobbiçilikfəaliy-
yətinədahaaktivşəkildəcəlbedil-
məsiistiqamətindəciddiirəliləyişlə-
rənailolduq.Finlandiyadafəaliyyət

göstərənyerlivəbeynəlxalqtəşki-
latlarlaəlaqələrinqurulmasıüçün
birsırafaydalıgörüşlərkeçirdik.
2015-ciiliniyunayındatəşkilatımız
HelsinkidəkeçirilənDünyaMusiqi
Festivalındaiştiraketməküçündə-
vətalmışdı.Oradagənclərimizinifa
etdikləriAzərbaycanmahnıvərəqs-
lərifinlandiyalılarıheyrətəsalmışdı.
Buradayerləşənməşhur“Berghyd-
dan”villasındaDünyaAzərbaycan-
lılarınınHəmrəylikGünüvəYeniil

Rubrikamızın budəfəki qonağı 
Skandinaviya Azərbaycanlılarının 
Koordinasiya Şurasının Finlandiya 
üzrə əlaqələndiricisi, Helsinkidə 
Azər-Türk Gənclər Birliyinin və 
“Azərbaycan evi”nin rəhbəri 
Ülviyyə Cabbarovadır. Onunla 
Azərbaycan icmasının bu ölkədəki  
fəaliyyətindən  söhbət  açacağıq. 

Soyuq ölkələrdəki isti 
azərbaycan ocaqları

Soyuq ölkələrdəki isti 
azərbaycan ocaqları
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bayramımünasibətiiləmöhtəşəm
bayramtədbirlərikeçirdik.
2019-cuilinyanvarındaHelsin-

kidəkeçirilənBeynəlxalqTurizm
sərgisinəqatılanermənişirkətiAzər-
baycanınQarabağərazisini“Artsax”
kimitəqdimetmişdi.Təşkilatın
digərüzvləriiləbirlikdəbununnöv-
bətiermənitəxribatıolmasını,Qara-
bağınAzərbaycanərazisiolduğunu,
“Artsax”adıaltındaQarabağaturist
cəlbedilməsininyanlışxarakterda-
şıdığınıtəşkilatçılarınnəzərinəçat-
dırdıq.Uzunmübahisələrdənsonra
sərginintəşkilatçılarınıErmənistan
stendininqarşısınagətiribdurumu
onlaraizahetdik.QarabağınAzər-
baycanərazisiolduğunutəsdiqedən
sənədlərtəqdimetdik.Təkidlərimiz
vətədbirtəşkilatçılarınıngöstərişiilə
QarabağınErmənistanərazisikimi
göstərildiyixəritəvəbroşürlərsər-
gidənyığışdırıldı.Budahəyatımda
unutmadığımhadisələrdəndir.
2019-cuilmartın19-daqarlıvə

soyuqFinlandiyadailkdəfəNovruz
tonqalıqalandı,İlaxırçərşənbəsitən-
tənəlişəkildəqeydedildi.Soydaş-
larımızıngözündəkisevinchissini
görməkçoxxoşidi...
XariciölkələrdəkiAzərbaycan

diasporununinkişafındabuölkələr-
dətəhsilalangənchəmvətənlərimiz
böyükrolamalikdirlər.Finlandiya-
dadavətənədəstəkolmaq,ümumi

amaluğrundaişaparmaqistəyən
beləgənclərçoxdur.Tez-teztoplaşı-
rıq,müzakirələrkeçiririk.

- Bu  ra  da “Azər  bay  can evi”nin 
açıl  ma  sı da dias  por  fəaiy  yə  ti -
nə bö  yük dəs  tək sa  yı  la bi  lər.
-HələuzunillərəvvəlAzərbay-

canıntanınmışbəstəkarı,xalqartisti
RaufHacıyevinailəsiFinlandiya
MədəniyyətNazirliyinindəvətiilə
burayaköçmüşvədiasporfəaliyyə-
tiiləməşğulolmuşdu.“Azərbaycan
evi”ninaçılmasıbəstəkarınqızıvə
həyatyoldaşınınarzusuidi.Mənçox
sevinirəmki,məhzbuhisslərionlara
yaşadabildik.Builsentyabrın24-də
Helsinkişəhərində“Azərbaycan
evi”ninaçılışmərasimibaştutdu.
Bildiyinizkimi,aprelin22-də

ŞuşaşəhərindəDünyaAzərbaycanlı-
larınınVQurultayı-ZəfərQurultayı
keçirildi.MöhtərəmPrezidentimiz
İlhamƏliyevoradasöylədiki,“istər-
dikikinci,üçüncünəsilazərbaycan-
lılardaözmədəniyyətlərinəbağlı
olsunlar.OnlarilknövbədəAzər-
baycandilinibilməlidirlər.Xarici
ölkələrdəAzərbaycanməktəblərinin,
bazargünüməktəblərininaçılması
istiqamətindədəbizhərzamankö-
məkgöstərməyəhazırıq”.
Biz-Finlandiyadayasayanazər-

baycanlılarməhzbeləbiristiocaq
yaratmaqüçünçalışdıq.Bizəbuişdə

göstərilənköməyəgörəbirdaha
hərbirazərbaycanlınınPrezidenti
İlhamƏliyevəvəDiasporlaİsüzrə
DövlətKomitəsininsədriFuadMu-
radovatəşəkküredirəm.“Azərbay-
canevi”fəaliyyətəbaşlayandanbəri
hərhəftəburayeniqonaqlargəlir,
həftəsonlarıanadili,millirəqsdərs-
lərikeçirilir.Bunagörəyerliəhalidə
ölkəmizəböyükmaraqyaranıb.

- İx  ti  sas  ca pe  şə  kar mu  si  qi  çi  si -
niz. Ora  da Azər  bay  ca  nın mil  li 
mə  də  niy  yə  ti  nin və mu  si  qi  si  nin 
təb  li  ği ne  cə ge  dir? Öl  kə  mi  zə 
ma  raq  han  sı sə  viy  yə  də  dir? 
-Doğrudur.MənBakıdaBülbül

adınaortaixtisasmusiqiməktəbini
vədahasonraMusiqiAkademiyası-
nıbitirmişəm.ÇalışıramFinlandiya-
daAzərbaycanmədəniyyətiniyük-
səksəviyyədətəmsiledək.Burada
dəfələrləməhzbusəpkilitədbirləri-
mizolub.Azərbaycanmədəniyyəti
gecələri,CəfərCabbarlıyaradıcılığı-
na,Zəfərgününə,Novruzbayramı-
na,31dekabr-DünyaAzərbaycanlı-
larınınHəmrəylikGününə,Bayraq
gününə,bəstəkarRaufHacıyevin
100illikyubileyinə,Xocalısoyqırı-
mının30-cuildönümünə,Azərbay-
can-Finlandiyadiplomatikəlaqələ-
rininqurulmasının30illiyinəhəsr
olunantədbirlərbuqəbildəndir.
Dəfələrləsevilənsənətkarlarımızın
iştirakıiləkonsertproqramlarıtəşkil
etmişik.Ənəsasıodurki,soydaşları-
mızhəvəslə,sevinərək,aktivşəkildə
tədbirlərimizdəiştirakedirlər.
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Bildiyinizkimi,bütündünya
azərbaycanlılarınınson30ildəkiən
böyükarzusumüqəddəsQaraba-
ğımızınxaindüşməntapdağından
azadolunmasıidi.Nəhayətki,2020-
ciildə44günlükVətənmüharibəsi-
ninsonundarəşadətliAzərbaycan
OrdusunungücüvəAliBaşKoman-
danİlhamƏliyevinsiyasiiradəsi
nəticəsindəbizbuarzumuzaçatdıq.
Həmingünlərdəkeçirdiyimizhissləri
heçbirsözləifadəedəbilmərəm.O
günlərdəicmamızbiryumruqkimi
birləşmişdi.DayanmadanHelsinkidə
“QarabağAzərbaycandır!”,“Təxriba-
tason!”aksiyalarıkeçirirdik.Soy-
daşlarımızınvətənpərvərliyiməni,

həqiqətən,çoxqururlandırırdı.Mən
bütündünyanınmüxtəlifnöqtələ-
rindəyaşayanazərbaycanlılarahər
zamanhəmingünlərdəkihəmrəyliyi
vəmehribanlığıarzuedirəm.

- A  zər  bay  ca  na tez-tez  mi  gə  lir -
si  niz?
-Bəli.Oradadoğmalarımvar,

ildə3-4dəfəgetməsəmrahatolmu-
ram.Bütünuşaqlığım,gəncliyim,
həyatımınənunudulmazillərivə-
tənimləbağlıdır.Yarıcanımorada-
dır.Haradayaşamağımızdanasılı
olmayaraq,bizimbirvətənimiz,bir
bayrağımız,birPrezidentimizvar.
Finlilərdünyanınənxoşbəxt

millətisayılır.Yaşayışsəviyyəsi
yüksəkdir,özdünyasıolanbirxalq-
dır,həyatlarınımaraqlıyaşamağa
üstünlükverirlər.Ammaburada
keçirdiyimənmöhtəşəmduyğubelə
Azərbaycandakıistitəndirçörəyinin
qoxusununyaratdığıobiranlıq
hissinyeriniverəbilmirmənə...Öz
adət-ənənələrimizi,ailəyə,böyük-ki-
çiyəolanhörməti,doğmadilimiheç
nəyədəyişmərəm.İnanıramki,bir
güngələcəkAzərbaycanaqayıdaca-
ğamvəqalanhəyatımıməhzdoğma
Bakımdadavametdirəcəyəm.
Ölkəmizəvədünyamızasülhvə

əmin-amanlıqarzulayıram.
QərənfilMansurova




