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AKTUAL

Qarabağ səmasından
dünyaya ikinci qapı açıldı Zəngilan Hava Limanı
Oktyabrın 20-də Zəngilan Bey
nəlxalq Hava Limanının rəsmi açı
lış mərasimi  keçirildi. Azərbaycan
üçün növbəti  tarixi hadisə  olan  
hava limanının açılışında Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Türkiyə Respub
likasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan iştirak etdilər.
Prezidentlər hava limanının
rəmzi açılışını bildirən lenti kəs

dilər. Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanının rəmzi açarları Azərbay
can və Türkiyə prezidentlərinə təq
dim edildi. Dövlət başçıları orada
yaradılan şəraitlə tanış oldular.
Bildirildi ki, Zəngilan Beynəl
xalq Hava Limanının asfalt-be
ton örtüklü uçuş-enmə zolağının
uzunluğu 3 min metr, eni 60 metr
təşkil edir. Bu hava limanı bütün
növ təyyarələri, o cümlədən ge

2 | MİLLİ MƏCLİS SENTYABR-OKTYABR, 2022

nişgövdəli ağır yük təyyarələrini
qəbul edəcək. Perronun sahəsi 60
min kvadratmetrdir. Hava lima
nında ICAO və IATA standartları
na uyğun uçuşların həyata keçi
rilməsi mümkün olacaq. Müasir
dünya tələblərinə cavab verən
beynəlxalq aeroportun terminalı
saatda 200 sərnişinə xidmət gös
tərə biləcək. Terminal daxilində
VIP-zal, kafe, tibb məntəqəsi və

BİRLİK

ofis otaqları mövcuddur. Aero
portda tam avtomatlaşdırılmış ha
va hərəkətinə nəzarət və aviasiya
rabitə sistemləri ilə təchiz olunmuş
Hava Hərəkətini İdarəetmə Qülləsi
tikilib.
Qeyd  edildi ki, Zəngilan Bey
nəlxalq Hava Limanı Qarabağın
mühüm nəqliyyat qovşağına çev
rilməsini şərtləndirən əsas ob
yektlərdəndir. Həmçinin bu hava
limanı Zəngəzur dəhlizinin hava
nəqliyyatı infrastrukturunun güc
ləndirilməsi baxımından strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Görülən işlə
rin sürəti buranın beynəlxalq nəq
liyyat-logistika mərkəzinə çevrilə
cəyi günü yaxınlaşdırmaqdadır.
Verilən məlumatlarda hava
limanında uçuşların təhlükəsizli
yinin təmin olunması üçün İtaliya
nın və Almaniyanın aparıcı isteh
salçılarının müasir aeronaviqasiya
dəstək sistemlərinin tətbiq edildiyi,
qısa müddətdə  instrumental eniş
sistemlərinin, naviqasiya vasitələ

rinin, avtomatlaşdırılmış aviasiya
və meteoroloji müşahidə sistem
lərinin, ilkin və ikinci dərəcəli
radar sistemlərinin quraşdırılıb
istifadəyə verildiyi, bütün sistem
lərin ICAO və “Eurocontrol”un
beynəlxalq aviasiya kataloqlarında
qeydiyyatdan keçdiyi vurğulandı.
Sonra Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyev və
Türkiyə Respublikasının Preziden
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəngilan
rayonunda “Dost Aqropark” ağıllı
kənd təsərrüfatı kompleksinin
birinci mərhələsinin açılışında
iştirak etdilər. Komplekslə tanış
lıq zamanı prezidentlər jurnalist
lərin suallarını cavablandırdılar.
Azərbaycan Prezidenti 2024 və ya
2025-ci ildə  Qarabağda  daha bir  
aeroportun - Laçın Hava  Limanı
nın  açılacağının müjdəsini verdi.
Sonra dövlət başçıları komp
lekslə tanış oldular. Prezident
İlham Əliyev və Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğan “Dost Aqro

park”ın bölgəyə gətirdiyi, otlaq
larda bəslənərək yetişdirilən və
kəsimi aparılmış heyvanlardan
alınan ət məhsullarının paketlə
rinin üzərinə “Made in Qarabağ”
etiketlərinin ilk nümunələrini
vurdular.
Dövlət başçıları “Dost Aq
ropark”ın nəzdində yaradılan
Zəngəzur Ağır Atletika Klubu
nun açılışında da iştirak etdilər,
Türkiyənin və Azərbaycanın ağır
atletika üzrə milli komandalarının
üzvləri, klubun həvəskar idmançı
ları ilə görüşdülər.
Diqqətə çatdırıldı ki, “Dost Aq
ropark”ın ikinci və üçüncü mərhə
lələri üzrə işlər də sürətlə davam
etdiriləcək. Layihənin bütün mər
hələlərinin başa çatdırılması nəti
cəsində 6 min hektar sahədə bitki
mənşəli istehsal və texnika sahələri
yaradılacaq, 10 min baş cins heyva
nın yetişdirilməsi üçün maldarlıq,
eləcə də toxumçuluq və şitilçilik
sahələri salınacaq. Bununla ya
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naşı, bütün bölgəyə hədəflənən
inteqrasiya olunmuş ət emalı və
qablaşdırma müəssisəsi qurulacaq,
tutumu 100 min ton olan anbar
inşa ediləcək. Kompleks həmçinin
bölgənin toxum, gübrə və kənd tə
sərrüfatı ləvazimatlarına tələbatını
da ödəyəcək. Buranın türk və azər
baycanlı sərmayədarlar tərəfindən
Qarabağ və Zəngəzur bölgələrində
yaradılan ilk özəl kənd təsərrüfatı
kompleksi olduğu bildirildi.
Qeyd  edildi ki, üç mərhələdə
həyata keçirilən layihənin təməli
2021-ci il oktyabrın 26-da Azər
baycan Prezidenti İlham Əliyev və
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan tərəfindən qoyulub. Ötən
bir il ərzində “Dost Aqropark”da
birinci mərhələ üzrə görüləcək bü
tün işlər başa çatdırılıb. Ağıllı kənd
təsərrüfatı texnologiyalarının, sıfır
tullantı, bərpaolunan enerji və da
yanıqlı kənd təsərrüfatı mexanizm
lərinin tətbiq olunacağı kompleks
ətraf mühitin və təbiətin mühafizə
si ilə yanaşı, halal qida prinsipi ilə
fəaliyyət göstərəcək. Layihə tam
başa çatdırıldıqda burada 500 nə

fər işlə təmin olunacaq. Kompleks
Azərbaycanın və Türkiyənin ərzaq
təhlükəsizliyinə mühüm töhfə ve
rəcək.
Daha sonra konsert proqramı
təqdim edildi və kompleks barədə
videoçarx nümayiş olundu.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rə
cəb Tayyib Ərdoğan tədbirdə çıxış
etdilər.
Azərbaycan  dövlətinin baş
çısı  bildirdi ki, bu gün Zəngilan
rayonunun tarixində unudulmaz
bir gündür. Qardaşım, Türkiyə  
Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Zəngilana təşrif
buyurub. Bu, bizim üçün, bütün
Azərbaycan xalqı üçün böyük bay
ramdır.
Biz düz bir il bundan əvvəl,
bax, burada idik, o zaman bura
boş sahə idi, heç nə yox idi. Bura
da “Aqropark”ın təməlini qoyduq.
Bu gün artıq burada görülən işlərlə
tanış olarkən bir daha gördük ki,
Türkiyə-Azərbaycan birliyi, dost
luğu hər bir sahədə özünü göstərir
və gözəl nəticələr verir.
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Düz iki il bundan əvvəl okt
yabrın 20-də Zəngilan şəhəri şanlı
Azərbaycan Ordusu tərəfindən
işğalçılardan azad edilmişdir. Zən
gilanın 27 illik işğalı sona çatmış
dır. Məhz bu gündə Zəngilanda ol
mağımız, əziz qardaşımla bərabər
Zəngilan Hava Limanının və bu
“Aqropark”ın açılışını etməyimiz,
əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. İlk
özəl sərmayə ilə qurulan bu komp
leksin yaradılmasında əməyi olan
hər bir kəsə xüsusi təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Xeyirli, uğur
lu olsun!
Öz növbəsində Türkiyə Prezi
denti  Rəcəb Tayyib Ərdoğan da  
fikirlərini bölüşdü:
“...Müharibəni görmüş və bu
müharibə nəticəsində insanların
yaşayışı üçün tamamilə yararsız
hala salınmış bu yerlər indi bərə
kətli torpaqlara çevrilib. Yunus
Əmrə şeirlərinin birində yazırdı
ki, Allah bir buğda dənəsindən,
bir sünbüldən yüz minlərlə də
nə yaradır. İndi burada da bunun
bənzərini görəcəyik. Bu sünbüllər,
inşallah, dənələrə çevriləcək və
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buradan Azərbaycana, Türkiyəyə,
bütün dünyaya göndəriləcək. Bu
nu unutmayaq, artıq heyvandarlı
ğın, kənd təsərrüfatının dünyada
mühüm yer tutmalı olduğu bir
zamana giririk. Əminəm ki, İlham
qardaşım bu sahədə çox önəmli bir
addım atır, bunu reallaşdırır. Bura
artıq bir taxıl anbarı, heyvandarlıq
baxımından bir bərəkət tarlası və
bir çox ölkənin qapısını döyəcəyi
bölgəyə çevriləcək. İnşallah, bu
torpaqların bərəkətli torpaqlar ola
raq əbədi qalmasını diləyirəm”.
Daha sonra dövlət başçıla
rı “Dost Aqropark” ağıllı kənd
təsərrüfatı kompleksinin birinci
mərhələsinin açılışını bildirən lenti
kəsdilər.
Həmin gün dövlət  başçıları
birlikdə Horadiz-Ağbənd dəmir
yolu xəttinin Cəbrayıl rayonundan
keçən hissəsində yerləşən Qumlaq
stansiyasının təməlini qoydular.
Məlumat verildi ki, təməli qoyu
lan bu  stansiya ümumilikdə 1,69
hektar ərazini əhatə edir. İstismara
verildikdən sonra burada gündə

lik 150-200 nəfər sərnişinə xid
mət göstəriləcək, habelə müvafiq
istiqamətlərdə yüklərin səmərəli
və təhlükəsiz daşınmasına imkan
yaradılacaq.
Dövlət başçılarına Ələt-Ağ
bənd-Naxçıvan-Qars dəmir yolu
layihəsi barədə də məlumat veril
di.
Həmin gün Cəbrayıl rayonu
ərazisində yaradılacaq “Azərbay
can-Türkiyə Beynəlxalq Meşə
Təlim Mərkəzi”, “Ağıllı Tingçilik”
və “Dostluq Meşəsi” Kompleksi
nin təməlqoyma mərasimi keçiril
di. Hər iki  ölkənin  prezidentləri
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ər
doğan mərasimdə iştirak etdilər.
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev kompleksdə gö
rüləcək işlərlə bağlı dövlət başçıla
rına məlumat verdi.
Diqqətə çatdırıldı ki, “Ağıllı
Tingçilik”də qabaqcıl texnologiya
lar əsasında istixanalar, toxum sax
lama mərkəzi, qapalı kök sistemli
ting istehsal sahələri, köçürmə
sahələri, kölgələndirmə, soyuducu,
qablaşdırma və gübrə anbarları,

ting tədarük mərkəzi, təlim zona
sı, maşın və traktor təlim parkları
inşa ediləcəkdir. Burada il ərzində
yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırıl
mış 2 milyon müxtəlif ting yetişdi
rilərək Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonlarının meşə fondu
torpaqlarında meşələrin salınma
sında və yaşıllaşdırma işlərində
istifadə olunacaqdır.
Məlumat verildi ki, layihə əra
zisində torpaqqazma və doldurma
işlərinə bu il iyunun 20-də başlanı
lıb və layihənin 2024-cü il iyulun
1-də tam yekunlaşdırılmaqla istis
mara verilməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan və Türkiyə prezi
dentləri ağac əkdilər və əraziyə
ceyranlar buraxdılar.
* * *
Oktyabrın 20-də Türkiyə Res
publikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Cəbrayıl şəhərinə  
gəldi. Burada Azərbaycan və Tür
kiyə prezidentlərinin təkbətək gö
rüşü keçirildi. Sonra hər iki  dövlət
başçısı mətbuata birgə bəyanatlar
la çıxış etdilər.

SENTYABR-OKTYABR, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 5

BİRLİK

Prezident İlham Əliyevin
bəyanatı
- Əziz qardaşım, hörmətli Cüm
hurbaşqanı.
Əziz qonaqlar.
Bu gün ölkəmizin həyatında
çox əlamətdar bir gündür. Əziz
qardaşımı Cəbrayılda, Zəngilanda
salamlamaq, “xoş gəlmisiniz!” de
mək mənim üçün böyük şərəfdir.
Bu gün biz birlikdə Zəngilan Hava
Limanının açılışını qeyd etdik. Bir
il bundan əvvəl əziz qardaşımın
iştirakı ilə Füzuli Hava Limanını
bir yerdə açdıq, bu gün Zəngilan
Hava Limanını açdıq. Yəni bu, onu
göstərir ki, biz bütün xoş günlərdə
bərabərik.
Bugünkü gün Qarabağ və Şər
qi Zəngəzur üçün çox önəmli bir
gündür. Bu gün Zəngilan şəhə
rinin işğaldan azad olunmasının
ikinci ildönümüdür. Düz iki il
bundan əvvəl erməni işğalına son

qoyuldu. Azərbaycan Ordusu Zən
gilan şəhərini azad etdi və məhz
belə bir gündə Türkiyə Preziden
tinin Azərbaycanda - Zəngilanda
və Cəbrayılda olması xüsusi məna
daşıyır.
Zəngilanın azad olunmasından
bir neçə gün sonra Qubadlı erməni
işğalından azad edildi və Azərbay
can Ordusunun bir qruplaşması
Laçın istiqamətində irəliləməyə
başlamışdı, digər qruplaşma isə
Şuşaya istiqamət götürmüşdü.
Alınmaz qala sayılan Şuşa noyab
rın 8-də erməni işğalından azad
edilmişdir, Azərbaycan Bayrağı
qaldırılmışdır və ondan sonra Er
mənistan təslim oldu.
Bütün bu şanlı tarix bizim müş
tərək tariximizdir. Çünki İkinci
Qarabağ savaşının ilk saatlarından
əziz qardaşım, Türkiyə Cümhur
başqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Azərbaycana dəstək ifadə etdi. Bil
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dirdi ki, Azərbaycan yalnız deyil,
Türkiyə Azərbaycanın yanındadır.
Bu siyasi və mənəvi dəstək savaşın
son gününə qədər davam edirdi.
Bu, bizə əlavə güc verirdi. Bu, bəzi
qüvvələrin bu məsələyə müdaxi
ləsinin qabağını alırdı. TürkiyəAzərbaycan birliyi bir daha zəfər
çaldı.
Bu gün biz bərpa edilən Qa
rabağda və Zəngəzurda yenə də
Türkiyə-Azərbaycan birliyini
görürük. Genişmiqyaslı bərpa-qu
ruculuq işləri aparılır. Bu gün əziz
qardaşımla bərabər həm dəmir
yolunun inşası ilə tanış olduq, həm
də “Dost Aqropark”ın açılışını bir
likdə qeyd etdik. Bu da bu bölgəyə
birinci özəl sərmayədir və bu aq
roparkın adı da - “Dost Aqropark”
özlüyündə hər şeyi deyir.
İnşaat, yol çəkilişi işlərində Tür
kiyə şirkətləri bizimlə bərabər çalı
şır. Biz Türkiyə şirkətlərinə min
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məqsədi ondan ibarət idi ki, azər
baycanlılar heç vaxt bu torpaqla
ra qayıtmasınlar, qayıtmağa yer
olmasın. Ancaq biz qayıtmışıq,
qan tökərək qayıtmışıq, savaşa
raq, döyüşərək qayıtmışıq və bu
gün artıq həyat bu bölgəyə qayı
dıb. Ağalı kəndinin timsalında biz
bunu görürük. Dünən mən Ağalı
kəndində idim, məktəbə getmiş
dim. Məktəbdə 70 uşaq oxuyur.
Yəni o uşaqların heç biri buranı
görməyib. Hətta onların bir çoxu
nun valideynləri də işğal dövrün
də doğulub, bir çoxları işğal baş
verəndə özləri uşaq idi. Amma
onlar qayıdıb
lar. Çünki torpaq
çəkir, vətən çəkir
“Bu gün Türkiyə-Azərbaycan birliyinin, qar
və hamımız qa
daşlığının növbəti təntənəsidir. Türkiyə kimi
yıdacağıq. Bütün
qüdrətli ölkə bizim qardaşımızdır. Bu, bizim
keçmiş məcburi
köçkünlər qayıda
üçün böyük xoşbəxtlikdir. İkinci Qarabağ
caqlar. Biz onla
savaşı, savaşdan sonrakı dövr bu birliyi
rın qayıdışı üçün
daha da gücləndirdi. Keçən il biz Şuşada
əlimizdən gələni
edirik, gecə-gün
Şuşa Bəyannaməsini imzaladıq, Türkiyə və
düz çalışırıq və bu
Azərbaycan rəsmən müttəfiq oldu. Bütün
bərpa-quruculuq
sahələrdə müttəfiq oldu və bu, həm xalqla
işlərində türk qar
rımıza ciddi gözaydınlığıdır, eyni zamanda,
daşlarımız bizimlə
bir yerdədirlər.
bölgəyə və dünyaya ciddi mesajdır”.
Bu gün Tür
İlham Əliyev
kiyə-Azərbaycan
birliyinin, qardaş
lığının növbəti tən
tənəsidir. Türkiyə kimi qüdrətli öl
Bu gün bizim rəsmi mərasimi
kə bizim qardaşımızdır. Bu, bizim
miz Cəbrayıl şəhərində keçirildi.
üçün böyük xoşbəxtlikdir. İkinci
Əslində Cəbrayıl şəhəri yoxdur,
Qarabağ savaşı, savaşdan sonrakı
çünki bax, burada, oturduğu
dövr bu birliyi daha da gücləndir
muz yerdə binalar olub, insanlar
di. Keçən il biz Şuşada Şuşa Bəyan
yaşayıb, həyat qaynayıb. Amma
naməsini imzaladıq, Türkiyə və
erməni işğalı dövründə ermənilər
Azərbaycan rəsmən müttəfiq oldu.
bizim bütün şəhərlərimizi, kənd
Bütün sahələrdə müttəfiq oldu və
lərimizi yerləbir etmişlər. Cəbra
bu, həm xalqlarımıza ciddi gözay
yıl şəhərindən, bax, bu dağılmış
dınlığıdır, eyni zamanda, bölgəyə
binalar qalıb. Bu dağıntılar Birinci
və dünyaya ciddi mesajdır. Çünki
Qarabağ savaşında deyil, məhz
Türkiyə-Azərbaycan birliyi böl
işğal dövründə ermənilər tərəfin
gədə çox önəmli bir amildir. Bu,
dən törədilmişdir. Görün onlarda
sülh, sabitlik amilidir. Ancaq, eyni
Azərbaycan xalqına qarşı nə qə
zamanda, əgər kimsə yenə də bizə
dər nifrət var idi ki, bütün binaları
qarşı ədalətsiz hərəkət etmək istə
yerlə-yeksan etdilər. Onların əsas
nətdarıq ki, qısa müddət ərzində
böyük işlər görür. Yolların, - yol
ların bir hissəsi artıq hazır vəziy
yətdədir, - dəmir yollarının, eyni
zamanda, 33 tunelin inşası nəzərdə
tutulmuşdur. Onların bir neçəsin
də fəal iş gedir. Tunellərin ümumi
uzunluğu 50 kilometrdən çoxdur,
84 körpü tikiləcək, onların bir
qismi inşa edilmişdir. Körpülərin
ümumi uzunluğu 12 kilometrdir.
Bu, ancaq birinci mərhələdə görü
lən və görüləcək işlərdir. Qarabağı
və Şərqi Zəngəzuru tam bərpa et
mək üçün daha böyük işlər görülə
cək və biz bunu edəcəyik.

sə, əlbəttə ki, bu amili ciddi nəzərə
almalıdır.
Əziz qardaşımın liderliyi sa
yəsində Türkiyə son illər böyük
uğurlu yol keçib, dünya çapında
güc mərkəzinə çevrilib. Türkiyə
dəki sabitlik, inkişaf göz qabağın
dadır. Bu gün dünyanın bir çox
ölkələrində böhran yaşanır, ölkələr
idarəolunmaz vəziyyətə düşür, iq
tisadi çətinliklər, sıxıntılar insanla
rın haqlı etirazına səbəb olur. Tür
kiyə isə inamla irəliləyir, nəhəng
layihələr gerçəkləşdirir, bölgədə
söz sahibidir, dünyada önəmli güc
mərkəzidir. Hər kəs bununla he
sablaşmalıdır və hər kəs bilməlidir
ki, bu uğurların səbəbkarı mənim
qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan
dır. Azərbaycanda Tayyib bəyə çox
böyük hörmət, məhəbbət vardır və
bunu Azərbaycana gələn hər bir
insan görür.
İkinci Qarabağ savaşından
sonra Türkiyə-Azərbaycan qardaş
lığı, birliyi daha da yüksək pilləyə
qalxıb. Yəqin siz də görürsünüz ki,
hər yerdə Azərbaycan və Türkiyə
bayraqları bir yerdə dalğalanır. Bu,
ürəkdən gələn duyğulardır, bu,
əcdadlarımızdan qalan mirasdır,
onların vəsiyyətidir və bu, zəma
nəmizin tələbidir. Bu gün əziz qar
daşımın böyük heyətlə, hökumət
nümayəndələri ilə burada olması
bir daha onu göstərir ki, biz hər
zaman olduğu kimi, bir yerdə
yik və bir yerdə olacağıq. Bundan
sonra bölgədə gedən işlər, əlbəttə
ki, Türkiyə və Azərbaycanın fəal
iştirakı və izni ilə aparılacaq. İstər
siyasi təşəbbüslər, iqtisadiyyat,
enerji, nəqliyyat - bütün bu sahə
lərdə bizim işbirliyimiz artıq re
gional çərçivədən çıxıb, beynəlxalq
səviyyəyə qalxıbdır.
Əziz qardaşım, bu əziz gündə
bizimlə bərabər olduğunuz üçün
Sizə bir daha təşəkkürümü bildir
mək istəyirəm. Qardaş Türkiyə
xalqına xoşbəxtlik, sülh arzulamaq
istəyirəm. Yaşasın Türkiyə-Azər
baycan birliyi, qardaşlığı!
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Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
bəyanatı
- Hörmətli cənab Prezident,
əziz qardaşım.
Hörmətli nazirlər.
Sizləri ən səmimi hisslərimlə,
məhəbbətlə salamlayıram.
Əvvəlcə, can Azərbaycanın iki
gün əvvəl qeyd etdiyi Müstəqil
liyin Bərpası Gününü bir daha
təbrik edirəm.
İşğaldan azad edilən qədim
Azərbaycan torpaqlarında bir
il ərzində ikinci hava limanının
açılışında iştirak etmək, ikinci
hava limanını, həqiqətən, müasir
dünyanın müşahidə etdiyi şəkil
də ən müasir hava limanlarından

ların təzminatını tələb etmək lazım
dır. Bunların təzminatını istəyərək
onları dalana dirəmək lazımdır.
Dünya Qərbi çox yaxşı tanımalıdır,
hamımız birlikdə tanıtmalıyıq.
Dağıdılmış, yerlə-yeksan edil
miş bu bölgələr hazırda qardaşım
İlham Əliyevin liderliyi ilə bən
zərinə az rast gəlinən böyük bir
inkişaf həmləsi ilə yenidən dirçəlir.
Körpüləri, dəmir yolları, avtomo
bil yolları, magistralları ilə yenidən
bir Azərbaycan inşa edilir. İndi biz
bunları yaşayırıq, görürük. Eşidə
rək deyil, görərək bu ifadələri işlə
dirik. Bu, təbii ki, başda qardaşım
İlham Əliyev olmaqla, bütün ko
mandası ilə əl-ələ verərək atdıqları
addımlarla, gördükləri işlərlə bu
qədər qısa müddətdə
Azərbaycan, necə de
“Azərbaycan əmin addımlarla yoluna
yərlər, burada sıfırdan
başlayaraq yenidən
davam edir. Bu yol bölgənin sülh, əminayağa qalxır.
amanlıq və sabitliyinə töhfə verəcəyi ki
Bu gün Zəngilanda
mi, Xəzərdən keçməklə Şərq-Qərb, Orta
açılışını etdiyimiz Bey
nəlxalq Hava Limanı
Dəhliz marşrutları üzərində yerləşən
Azərbaycanın qəhrə
bütün ölkələr üçün ticarət və sərmayə
manlıq dastanından
imkanları təqdim edəcək”.
sonra indi də Qaraba
ğın inkişaf dastanının
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
yazılmasının bir göstə
ricisidir. Belə mühüm
bir layihədə türk şirkətlərinin də
biri olaraq açmaq bu qədər çətin
yer alması bizim üçün də ayrıca bir
dövrdən sonra hər ölkənin bacara
iftixar mənbəyidir.
biləcəyi bir iş deyildir. İndi sağı
Azərbaycanlı qardaşlarımızın
ma, soluma baxıram, işğal döv
azad edilən torpaqlara qayıtma
ründə Cəbrayılı nə hala salmışlar.
ğa başlamaları da bizi həddindən
Mən qardaşımdan soruşdum,
artıq sevindirir. Böyük qayıdış
dedim, bu ATƏT, Avropa İttifaqı
prosesi çərçivəsində azərbaycan
buraları gəlib görmədimi? Yox,
lı qardaşlarımızın “Ağıllı kənd”
gəlmirlər. Niyə gəlmirlər? Çünki
konsepsiyasına uyğun inşa edilən
öz üzqaralarını görəcəklər, Qər
Ağalı kəndində məskunlaşmala
bin etdiklərini görəcəklər. Onlar
rı ilə vətən həsrətlərinin, İnşallah,
burada dəstəklədikləri həmin işğal
başa çatdığını görürük. Ağalı kən
dövründə Cəbrayılı, Qarabağın
dini gördük, oraya bundan sonra
digər bölgələrini nə hala gətirdik
artıq kənd deyə bilmərik. Ora artıq
lərini görəcəklər. Təbii ki, bunları
müasir bir şəhər kimi inkişaf edir.
görmək istəmirlər. Əslində, onlar
Onun yanında “Dost Aqro
nələr törədildiyini bilirlər.
park”ı gördük. Orada kənd təsər
Amma bunu görəndən sonra bu
rüfatı, o cümlədən heyvandarlıq
barədə danışdıq, bu işləri mütləq
sahəsində, həqiqətən, çox mühüm
ədalət mühakiməsinə verərək, bun
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addım atılmışdır. Bir il əvvəl tə
məlqoyma mərasiminə gələndə çox
fərqli bir ərazi idi. Amma indi kənd
təsərrüfatı sahəsində çox ciddi iş
görülərək bu ərazinin necə dirçəl
dildiyini gördük. Burada təxminən
üç min baş cins qaramalın olması,
bu imkanın da dəyərləndirilərək bir
tərəfdən onların kəsimi, digər tə
rəfdən bəslənməsi, artırılması - bu
istiqamətdə görülən işlərlə bu ad
dım, həqiqətən də, Böyük qayıdış
layihəsinin həyata keçirilməsidir.
Yolda gələrkən hörmətli qarda
şım bəzi məsələləri də mənə izah
etdi. Misal üçün, burada ən önəmli
məsələ sudur. Su məsələsinə gəl
dikdə, qısa müddətdə burada su
anbarının inşası ilə bu problem də
aradan qaldırılacaq. Beləliklə, bu
tarlalarda kənd təsərrüfatının inki
şafı sayəsində çox ciddi nəticə əldə
edəcəklərini söylədilər. Həqiqətən,
bizim də gördüyümüz və inandığı
mız budur.
Çox qısa müddətdə burada
kənd təsərrüfatı sahəsində də ciddi
nəticələrin əldə edilə biləcəyini
gördük. Ot bağlamalarının düzü
lüşü bizə o nəticəni göstərir. Biz də
tədbiri ot bağlamalarının üzərin
də oturaraq izlədik. Buna görə də
təbrik edirik. Yəni minaların yerini
artıq bunlar alıb.
İnfrastruktur problemini tama
milə aradan qaldırmağa çalışırlar.
Zənn edirəm ki, bir ildən sonra gə
ləndə Cəbrayıl yolunun çox fərqli
vəziyyətdə olacağını görəcəyik.
Çünki burada da infrastruktur mə
sələləri ilə bağlı ciddi addımlar atı
lır. Burada da “Cengiz”, “Kalyon”
şirkətlərinin müştərək fəaliyyəti
ilə bu addımlar da atılmışdır. Ötən
səfərimdən bir il sonra burada
asfaltlama işlərinin aparıldığını,
körpülərin inşa olunduğunu, bu
gün təməlini qoyduğumuz dəmir
yolu ilə bağlı addımların atıldığını
gördük. Dəmir yolunun buraya gə
tirilməsi buradakı inkişaf hərəka
tının, həqiqətən, böyük bir layihə
olaraq necə sürətlə həyata keçi
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rilməsinin nümayişi baxımından
böyük önəm daşıyır.
Qarabağın inkişaf planı çərçi
vəsində başda kənd təsərrüfatı,
“yaşıl enerji” və “ağıllı şəhərlər”
olmaqla, bütün layihələrdə Türki
yə Azərbaycanın yanında olmağa
hazırdır.
Artıq həmrəylik əsasında at
dığımız addımlar var. Bunları
inkişaf etdirərək daha mühüm və
nəhəng layihələri birlikdə həyata
keçirməyə hazırıq. Təbii ki, mü
hüm addımlardan daha biri olan,
Cəbrayılda təməlini qoyduğumuz
“Azərbaycan-Türkiyə Beynəlxalq
Meşə Təlim Mərkəzi”, “Ağıllı Ting
çilik” və “Dostluq Meşəsi” Komp
leksi də həmrəyliyimizin rəmzidir.
Hörmətli media nümayəndə
ləri, Naxçıvanı Azərbaycanın qərb
rayonları ilə birləşdirəcək Zən
gəzur dəhlizi ilə bağlı bəzi dairə
lərdəki qorxu və narahatlıq mənə

görə reallıqdan uzaqdır. Yəni artıq
bütün Qarabağla bağlı atılan bu ad
dımlardan sonra belə bir qorxuya
ehtiyac yoxdur. Azərbaycan əmin
addımlarla yoluna davam edir. Bu
yol bölgənin sülh, əmin-amanlıq və
sabitliyinə töhfə verəcəyi kimi, Xə
zərdən keçməklə Şərq-Qərb, Orta
Dəhliz marşrutları üzərində yerlə
şən bütün ölkələr üçün ticarət və
sərmayə imkanları təqdim edəcək.
Azərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsində öz torpaqlarını iş
ğaldan azad edib, 30 ildir verilmə
yən haqqını geri alıb. Ermənistan
ilə müzakirələrdə səmimi addım
lar atan və müsbət təkliflər irəli
sürən Azərbaycan əsas hədəfinin
davamlı sülh, firavanlıq və sabit
lik olduğunu ortaya qoyub. Hər
zaman söylədiyim kimi, sülhün
uduzanı olmaz. Yeganə məqsədi
miz bölgəmizin firavan gələcəyini
inşa etməkdir.

Azərbaycan-Ermənistan və Tür
kiyə-Ermənistan normallaşdırma
prosesləri bir-birini dəstəkləyəcək
şəkildə irəliləməkdədir. Açılan bu
fürsət pəncərəsini yaxşı dəyərlən
dirmək lazımdır.
Hörmətli media nümayəndə
ləri, Cümhuriyyətimizin 100-cü
ilini qeyd edəcəyimiz 2023-cü ilin
Azərbaycanda da “Heydər Əli
yev İli” olaraq qəbul edilməsindən
məmnunluq duyuruq. Ümummilli
Liderimiz Heydər Əliyevin əziz
xatirəsini birlikdə yaşatmağa da
vam edəcəyik.
Sözlərimi bu düşüncələrlə ye
kunlaşdırarkən şəxsən mənə və
nümayəndə heyətimə göstərilən
qonaqpərvərliyə görə xüsusilə mil
lətim adından minnətdarlığımı ifa
də edir, təşəkkürümü bildirirəm.
Rəbbim birliyimizi, bərabərliyi
mizi əbədi etsin! Yaşasın Azərbay
can-Türkiyə qardaşlığı!
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Milli Məclisin sədri
MDb Pa-nın Şura və 54-cü
plenar iclasında iştirak etdi
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.
Oktyabrın27-dəÖzbəkistanınSəmərqəndşəhərindəMDBPA-nınŞura
iclasıkeçirildi.TədbirdəötəndövrərzindəAssambleyaçərçivəsindəgörülmüşişlər,həyatakeçirilmiştədbirlər,
həmçinintəşkilatıngələcəkfəaliyyət
planıvədigərtəşkilatiməsələlərmüzakirəolundu.İclasdaMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaiştiraketdivə
müzakirəolunanmövzularhaqqında
özfikirlərinibildirdi.
Oktyabrın28-dəspikerSahibəQafarovaqurumun54-cüplenariclasındaçıxışetdi.Azərbaycanparlamenti
adındantədbiriştirakçılarınısalamlayansədrbuilinmartayındaAlmatıda
ParlamentlərarasıAssambleyanınyaradılmasının30illiyininqeydedildiyi-

nixatırlatdı.Bildirildiki,təşkilataüzv
olanölkələrinparlamentləriarasında
münasibətlərtərəfdaşlıq,qarşılıqlı
hörmət,etimadvəxoşməramlılıqruhunasöykənir.
MilliMəclisinsədriçıxışındahazırdaregiondamövcudolanvəziyyət
barədəməlumatverdi,Azərbaycanın
erməniişğalındanazadedilmişərazilərindəgenişmiqyaslıquruculuqvə
yenidənqurmaişləriaparıldığınısöylədi.Qeydedildiki,AzərbaycanPrezidentinindədediyikimi,Qarabağın
vəŞərqiZəngəzurunbərpası,keçmiş
məcburiköçkünlərinözdoğmayurdlarınaqayıtmasıbizimmilliideyamızdır.Azərbaycanbütüngücünübu
ideyanıntezlikləhəyatakeçirilməsinə
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səfərbəredib.
SahibəQafarovaişğaldanazad
edilmişərazilərdəikincihavalimanının-ZəngilanBeynəlxalqHava
Limanınınistifadəyəverildiyini,bu
ilinmayayındaZəngilanınAğalıkəndinəilkməcburiköçkünlərinqaytarıldığını,sentyabrayındakəndinorta
məktəbində29ildənsonrailkzəngin
çalındığınıxatırlatdı.
ÇıxışındaMilliMəclisinsədriqeyd
etdiki,Ermənistantərəfindənbasdırılanminalarhələdəbərpaişlərindəən
böyükproblemlərdənbiridir.O,İkinci
Qarabağmüharibəsibaşaçatdıqdan
sonraikiilərzindəminapartlayışları
nəticəsində260-dançoxAzərbaycan
vətəndaşınınhəlakolduğunuvəağır

SƏFƏR
yaralandığını diqqətə çatdırdı. Sahibə
Qafarova bu ilin sentyabr ayının 13-də
Ermənistanın növbəti hərbi təxriba
tının - sərhəd zonasında Azərbaycan
qüvvələrinin təchizat yollarını mina
lamaq cəhdi nəticəsində baş verən
toqquşmanın çoxsaylı insan tələfatına
səbəb olduğunu bildirdi.
Spiker dedi ki, 30 ildir işğalın
qurbanı olmasına baxmayaraq, məhz
Azərbaycan beynəlxalq hüququn
hamılıqla tanınmış 5 prinsipi əsasın
da Ermənistana sülh təklif edib. Son
zamanlar iki ölkənin rəhbərləri, xarici
işlər nazirləri, həmçinin sərhədlərin
delimitasiyası üzrə komissiyanın baş
tutmuş görüşləri və yaxın gələcəkdə
keçirilməsi planlaşdırılan görüşlər
sülh prosesi ilə bağlı müəyyən nikbin
lik yaradır. Sədr ümidvar olduğunu
bildirdi ki, Ermənistan sülh sazişinin
imzalanması üçün siyasi iradə nüma
yiş etdirəcək, bu prosesi gecikdirmə
yəcək və real addımlar atacaq.
İclasın gedişində Ermənistan par
lamentinin spikeri Alen Simonyan
Azərbaycanın ünvanına həqiqətdən
uzaq iddialar səsləndirdi. Bundan
sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qa
farova ikinci dəfə söz alaraq Ermənis
tan parlamentinin spikerinə sərt cavab
verdi. O, Simonyanın Azərbaycanın
Ermənistan ərazisini işğal etməsi  ba
rədə fikirlərinin tamamilə əsassız və
yalan olduğunu diqqətə çatdırdı. Bu
iddianın Azərbaycanın 20 faiz tor
paqlarını 30 il işğal altında saxlayan
bir ölkənin nümayəndəsi  tərəfindən  
söylənməsinin  təəccüblü  olduğunu
dilə gətirdi.
Azərbaycan parlamentinin rəh
bəri Qazax rayonunun 7 kəndinin və
Naxçıvan MR-in Kərki kəndinin hələ
də Ermənistanın işğalı altında oldu
ğunu  söylədi: “Azərbaycanın heç vaxt
Ermənistan ərazilərini işğal etmək
niyyəti olmayıb. Nə bir şəhər, nə də
bir kənd işğal olunmayıb. Sentyabrın
13-də Ermənistan Azərbaycana qarşı
növbəti hərbi təxribat törədib. Ölkə
mizin ərazi bütövlüyünə, hərbçilərin
və mülki şəxslərin həyatına təhdid
törədən bu təxribatın qarşısını almaq

da cavab verdi: “Mən tam məsuliyyə
timlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Si
lahlı Qüvvələri heç vaxt hərbi cinayət
törətməyib. Bu iddia onilliklər ərzində
təcavüzkar siyasət aparan, hərbçilərə
və mülki şəxslərə qarşı çoxsaylı hərbi
cinayətlər törədən, bir milyona yaxın
insanın elementar hüquq
larını pozan bir ölkənin
Milli Məclisin sədri erməni mədəni irsinin dağı
ikiüzlülüyünün nümunə
dılması ilə bağlı iddiaya cavab verərək bildirdi
sidir. Ermənistandan fərqli
ki, 30 il ərzində Ermənistan işğal etdiyi ərazilər
olaraq, Azərbaycan öz
də Azərbaycan xalqına məxsus bütün mədəni
beynəlxalq öhdəliklərinə
irsi məhv edib, bir çox tarixi, mədəniyyət və
ciddi yanaşır.   Hərbi əmə
dini abidələr yerlə-yeksan edilib. Məscidlərimiz
liyyatlar zamanı törədilən
təhqir olunub, dağıdılıb, inək, donuz saxlanılan
cinayətlərlə bağlı iddialar
yerlərə çevrilib. Azərbaycanın çoxsaylı çağırış
müvafiq dövlət qurum
larına baxmayaraq, bu ərazilərdəki mədəni irsin
ları tərəfindən araşdırılır.
vəziyyətini qiymətləndirmək üçün UNESCO bu
Azərbaycan Respublikası
ərazilərə səfər etməyib.
Baş Prokurorluğunun 17
sentyabr və 2 oktyabr 2022ci il tarixli məlumatlarında bildirilir ki,
İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
internetdə anonim şəkildə yayılmış və
1400-dən çox mina tapılıb ki, bunlar
sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Ordu
da 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal
sunun qanunsuz əməlləri kimi təqdim
edilib. Müharibə bitəndən sonra ərazi
olunan videogörüntülərlə bağlı hazır
lərimizin ermənilər tərəfindən mina
da ətraflı araşdırma aparılır.
lanması hərbi cinayətdir, beynəlxalq
İndi bir sual vermək istəyirəm:
humanitar hüququn pozulmasıdır və
Ermənistanın Baş Prokurorluğu inter
regionda hərbi əməliyyatların dayan
netdə yayılmış digər videolarla bağlı
dırılması ilə bağlı üçtərəfli bəyanatın
hansısa tədbirlər görürmü? Cənab
pozulmasıdır.
Simonyan nədənsə onların adını
Milli Məclisin sədri hərbi cinayət
çəkmədi. Bu kadrlar isə həlak olan
lərlə bağlı erməni spikerin iddialarına
üçün Azərbaycan Ordusu cavab təd
birləri görüb”.
Sahibə Qafarova bildirdi ki,
Azərbaycan Ermənistan  tərəfindən
minalanmış ərazilərin xəritələrini çox
çətinliklə əldə edib və bu xəritələrin
dəqiqliyi cəmi 25 faizə bərabərdir.
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SƏFƏR

Azərbaycan əsgərlərinin cəsədlərinin
təhqir olunmasından, daha doğrusu,
ələ salınmasından xəbər verir.
Mən burada erməni hərbçilərin
etdikləri barədə danışmayacağam,
çünki bu barədə emosiyasız danış
maq mümkün deyil. Bu, normal,
mədəni insanın şüuruna sığmır. Odur
ki, sualımı təkrar etmək istəyirəm:
Ermənistanın Baş Prokurorluğu bu
videogörüntüləri araşdırırmı? İki Qa
rabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan
əsgərlərinə və mülki əhaliyə qarşı tö
rədilmiş çoxsaylı hərbi cinayətlərin və
digər qanunsuz əməllərin, habelə 44

günlük müharibə dövründə dinc əha
linin sıx yaşadığı Gəncə, Bərdə, Tərtər
və digər şəhərlərə amansız raket
hücumlarının günahkarlarının məsu
liyyətə cəlb edilməsi üçün Ermənistan
tərəfindən hansı addımlar atılıb?”
Milli Məclisin sədri qeyd etdi ki,
Birinci Qarabağ müharibəsindən
sonra 3900-ə yaxın azərbaycanlı itkin
düşmüş hesab olunur. Onlara nə
olub? Bu, seçicilərimizin bizə ən çox
ünvanladığı suallardan biridir. Hazır
da işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
kütləvi məzarlıqlar aşkarlanır...
Sahibə Qafarova hərbi əsirlər mə
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sələsi ilə bağlı Ermənistan parlamen
tinin spikerinin əsassız iddialarına
da münasibət bildirdi. MDB PA-nın
Almatıda keçirilən sonuncu iclasında
Alen Simonyanın hərbi əsirlərlə bağlı
bəyanatlarına cavab verdiyini xatırla
dan Milli Məclisin sədri bir daha qeyd
etdi ki, üçtərəfli bəyanatın imzalan
masından sonra Azərbaycan ərazisinə
daxil olaraq hərbçilərimizə, mülki
əhalimizə qarşı terror aktları törədən
lər hərbi əsir kimi tanınmır. Onlar ağır
cinayətlər törətmiş cinayətkarlardır.
Sahibə Qafarova vurğuladı ki,
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Qarabağda
yaşayan ermənilər Azərbaycan vətən
daşlarıdır, onların hüquqları və təhlü
kəsizliyi Azərbaycan Konstitusiyasına
uyğun olaraq təmin ediləcək.
Milli Məclisin sədri erməni mədəni
irsinin dağıdılması ilə bağlı iddiaya da
cavab verərək  bildirdi ki, 30 il ərzin
də Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə
Azərbaycan xalqına məxsus bütün
mədəni irsi məhv edib, bir çox tarixi,
mədəniyyət və dini abidələr yerləyeksan edilib. Məscidlərimiz təhqir
olunub, dağıdılıb, inək, donuz saxla
nılan yerlərə çevrilib. Azərbaycanın
çoxsaylı çağırışlarına baxmayaraq, bu
ərazilərdəki mədəni irsin vəziyyətini

SƏFƏR

qiymətləndirmək üçün UNESCO bu
ərazilərə səfər etməyib.
Sahibə Qafarova erməni spikerin
öz çıxışında səsləndirdiyi “Dağlıq Qa
rabağ” ifadəsinə etirazını bildirərək,
Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı
ərazi vahidinin olmadığını dedi, bu
ərazilərin Qarabağ regionu olduğunu
qeyd etdi.
İşgüzar  səfər  çərçivəsində  Milli
Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya
Federasiyası Federal Məclisi Federa
siya Şurasının sədri Valentina Matvi
yenko ilə görüşdü.
MDB PA-nı ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələrin dərinləşməsində əhəmiy
yətli platforma adlandıran sədr qeyd  
etdi ki, bu istiqamətdə əməkdaşlıq
ölkələrimiz arasında  münasibətlərin
genişlənməsinə töhfə verir.
İki ölkə arasında parlamentlərarası münasibətlərə toxunan spiker
Milli Məclisdə və Federal Məclisdə
fəaliyyət göstərən dostluq qruplarının,
həmçinin ikitərəfli parlamentlərarası
komissiyanın işini təqdirəlayiq qiy
mətləndirdi.
Sahibə Qafarova regionda möv
cud olan vəziyyətdən söz  açaraq
bildirdi ki, hazırda Cənubi Qafqaz
da tamamilə yeni şərait yaranıb və
Azərbaycan işğaldan azad olunmuş

ərazilərində sürətli bərpa-quruculuq
işləri aparır. Artıq keçmiş məcburi
köçkünlər öz yurdlarına geri qayıt
mağa başlayıblar.
Milli Məclisin sədri Ermənistanın
işğal altında saxladığı şəhər və kəndlə
rimizi tamamilə dağıtdığını bildirə
rək, ərazilərin Ermənistan tərəfindən
minalanmasının bölgədə aparılan ye
nidənqurma və bərpa işlərinə böyük
problemlər yaratdığını vurğuladı. O,
diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan üçtə
rəfli bəyanatın bütün bəndlərini yerinə
yetirib. Ermənistan da bu bəyanat ilə
üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə
yetirməlidir.
Sədr  görüşdə Zəngəzur dəhlizinin
və yeni  kommunikasiya  xətlərinin
yaradılmasının vacibliyini bildirdi.
Söylədi ki, sülh müqaviləsinin imza
lanması regionda daimi sabitlik və
təhlükəsizliyin yaranmasına gətirib
çıxara bilər. Bu müqavilənin imzalan
ması ilk növbədə Ermənistanın özünə
lazımdır.
Söhbət zamanı Sahibə Qafarova
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi
Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav
Volodinin cari ilin sentyabr ayında
ölkəmizə səfərinin və səfər çərçivəsin
də keçirilən görüşlərin əhəmiyyətini
vurğuladı.

Valentina Matviyenko MDB PAnın Şura və plenar iclaslarında şəxsən
iştirakına görə Milli Məclisin sədrinə
minnətdarlığını ifadə etdi. O, Azər
baycanın Assambleyanın işində fəal
iştirakından, deputatlarımızın daimi
komissiyalarda məhsuldar fəaliyyətin
dən söhbət  açdı.
Federasiya Şurasının sədri Azər
baycan Respublikası ilə Rusiya Fede
rasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı
fəaliyyəti haqqında Bəyannamənin
əhəmiyyətini diqqətə çatdırdı. Ölkə
lərimiz arasında iqtisadi-ticari əlaqə
lərin, regionlar arasında münasibət
lərin inkişafının önəmini vurğuladı.
O, Azərbaycan xalqının Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin gələn il qeyd
olunacaq 100 illik yubileyi ilə bağlı
fikirlərini bölüşərək dedi ki, Heydər
Əliyevin əziz xatirəsi Rusiyada da də
rin hörmət və ehtiramla yad edilir.
Valentina Matviyenko söhbət za
manı qanunvericilik orqanlarımız ara
sındakı əməkdaşlıq məsələləri barədə
fikirlərini bölüşdü.
***
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafaro
vanın başçılıq etdiyi parlament nüma
yəndə heyətinin üzvləri   MDB PA-nın  
54-cü plenar iclası çərçivəsində keçiri
lən müzakirələrdə çıxış etdilər.
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Milli Məclisin sədri “böyük iyirmilik” ölkələri
Parlament Sədrlərinin 8-ci Sammitində
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova “böyük iyirmilik” (G20) ölkələrinin Parlament
Sədrlərinin 8-ci Sammitində iştirak etmək üçün oktyabrın 4-də İndoneziyaya səfər etdi.
Oktyabrın5-dəbuölkənin
paytaxtıCakartaşəhərindəkeçirilənSammitdəMilliMəclisinsədri
SahibəQafarovanınçıxışıoldu.
SpikertədbirədəvətəgörəİndoneziyaRespublikasıNümayəndələr
PalatasınınsədriPuanMaharaniyə
təşəkkürünübildirdivətoplantının
çoxəhəmiyyətli,aktualmövzulara
həsrolunduğunudiqqətəçatdırdı.
Sədryoxsulluq,humanitarböhran
vəmünaqişələr,sosialbərabərsizliklər,iqlimdəyişikliyivədigər
bukimimüasirçağırışlarıtəklikdə
həlletməyinmümkünolmadığını,

kollektivsəylərinvəbirgəfəaliyyətinsondərəcəvacibolduğunu
vurğuladı.SahibəQafarovaqeyd
etdiki,parlamentəməkdaşlıqplatformalarıdahayaxşıdünyanaminəbirgəişləməköhdəliyimizinvə
əzmimizinsübutudur.Bumənada,
G20ölkələriParlamentSədrlərinin
Sammitiparlament-hökumətəməkdaşlığınınmüxtəlifaspektləriüzrə
hərtərəfimüzakirələrinaparılması
üçünçoxmühümbirtədbirdir.
Spikerçıxışındaparlamentlərarasıəməkdaşlığınyeniyaradılmış
dahabirçərçivəsi-Qoşulmama
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HərəkatınınParlamentŞəbəkəsi
haqqındagenişməlumatverdi.O,
bildirdiki,ParlamentŞəbəkəsinin
yaradılmasıAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
QoşulmamaHərəkatınınSədri
kimiirəlisürdüyütəşəbbüsünnəticəsidir.Bu,Azərbaycanıngüclü
dəstəyininvəparlamentlərarası
əməkdaşlığasadiqliyiningöstəricisidir.AzərbaycanQoşulmamaHərəkatınaüzvölkələrinparlamentariləriarasındaqarşılıqlıəlaqəvə
əməkdaşlığıgenişləndirməyivə
dərinləşdirməyitəklifedib.

SƏFƏR
Sahibə Qafarova qurumun
Azərbaycanın evsahibliyi ilə keçi
rilən Bakı Konfransının Parlament
Şəbəkəsinin inkişafında mühüm
mərhələ təşkil etdiyini dedi. Spiker  
Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin hazırkı sədri kimi təş
kilatın çoxtərəfliliyi, dialoqu və par
lamentlərarası əməkdaşlığı təşviq
etmək üçün mühüm platformaya
çevriləcəyinə inamını ifadə etdi.
Sahibə Qafarova   çıxışında
Parlament Şəbəkəsinin digər par
lament təşkilatları ilə fəal əmək
daşlığından, qurumun institu
sional inkişaf istiqamətində atdığı
addımlardan, bu ilin iyul ayında
Gənclər Şəbəkəsinin bazasında
Qoşulmama Hərəkatının Gənclər
Təşkilatının təsis olunmasından və
Nyu-Yorkda Qoşulmama Hərəka
tının Dəstək Ofisinin yaradılması
təşəbbüsündən söhbət açdı. Digər
tərəfdən, Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin təşəbbüsü ilə
2020-ci ilin dekabr ayında COVID19 pandemiyası ilə mübarizəyə
dair BMT Baş Assambleyasının
Xüsusi Sessiyasının keçirilməsi,

infeksiya əleyhinə peyvəndlə
rə bərabər, əlverişli, vaxtında və
universal çıxışın təmin edilməsinə
dair qətnamələrin qəbul edilmə
si, İlham Əliyevin pandemiyadan
sonrakı dövr üçün qlobal tədbirlər
üzrə tövsiyələrin hazırlanmasına
dair Qlobal Bərpa üzrə BMT-nin
Yüksək Səviyyəli Panelinin yara
dılması təşəbbüsü ilə çıxış etməsi
ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlığa,
qlobal problemlərin həllinə birgə
yanaşmanın vacibliyinə verdiyi
önəmin sübutudur.
Sahibə Qafarova vurğuladı ki,
əgər biz beynəlxalq əhəmiyyət
kəsb edən problemlərin həllinə
yönəlmiş kollektiv səylərin uğurla
nəticələnməsinə nail olmaq istə
yiriksə, beynəlxalq institutların
səmərəliliyini gücləndirməli, qəbul
edilmiş sənədləri həyata keçirməli,
ikili standartlara və selektiv yanaş
malara son qoymalıyıq. Amma bir
çox hallarda ölkələr bu sərt reallıq
dan əziyyət çəkirlər. Azərbaycan
da öz təcrübəsi ilə bunun şahi
didir. Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış ərazilərinin

20 faizi 30 ilə yaxın Ermənistanın
işğalı altında olub. İşğalçı ölkə bu
ərazilərdə etnik təmizləmə həyata
keçirib, nəticədə bir milyondan çox
azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilib. Münaqişə ilə əla
qədar həm mülki, həm də hərbçi
olmaqla 4 minə yaxın Azərbaycan
vətəndaşı hələ də itkindir. İşğal
dövründə Ermənistan bütün şəhər
və kəndlərimizi qəsdən dağıdıb,
Azərbaycanın bütün tarixi, mədə
ni və dini abidələrini vandalizmə
məruz qoyub.
1993-cü ildə BMT Təhlükəsiz
lik Şurasının qəbul etdiyi dörd
qətnamədə, digər nüfuzlu beynəl
xalq təşkilatların çoxsaylı qətnamə
və qərarlarında Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərindən dərhal, tam
və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb
olunsa da, Ermənistan onlara mə
həl qoymamışdır. Təhlükəsizlik
Şurasının bəzi qətnamələri bir neçə
gün ərzində yerinə yetirildiyi hal
da, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
ilə bağlı sənədlər 27 il ərzində icra
olunmamış qalmışdır. Təəssüf ki,
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beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən iş
ğalçı dövlətə qarşı heç bir sanksiya
tətbiq edilməmişdir.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrini, beynəl
xalq hüququn norma və prinsip
lərini öz gücü hesabına yerinə
yetirərək, ərazi bütövlüyünü və
tarixi ədaləti bərpa etmişdir. 2020ci ilin sentyabr ayında Ermənista
nın hərbi təxribatları nəticəsində
başlayan 44 günlük müharibədən
sonra Ermənistan noyabr ayında
kapitulyasiya aktını imzalamaq
məcburiyyətində qalmışdır.
Spiker Sahibə Qafarova diqqətə
çatdırdı ki, postmünaqişə dövrün
də Azərbaycan regionda uzun
müddətli sülh və sabitliyin təmin
edilməsi istiqamətində səylərini
davam etdirir. Azərbaycan Ermə
nistana münasibətlərin normallaş
dırılması və beynəlxalq hüququn
5 prinsipi əsasında sülh sazişinin
imzalanmasını təklif edib. Lakin
Ermənistan regionda sülh və sabit
liyə gətirib çıxaracaq Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün tanınması, sər

hədlərin delimitasiyası və demar
kasiyası ilə bağlı aparılan danışıq
larda destruktiv mövqe nümayiş
etdirir, regionda kommunikasiya
və nəqliyyat yollarının açılması
prosesinə maneələr yaradır.
Ermənistanın sonuncu dəfə - bu
il sentyabrın 13-də törətdiyi hərbi
təxribatlar da normallaşma prose
sinə əngəl törədir. Bu cür davra
nışlar pislənilməlidir. İndi ən vacib
məsələ münasibətlərdə təkrar
pozuculuq hərəkətlərindən çəkin
məkdir. Çünki bu, regionda uzun
müddətli sülh və sabitliyin təmin
olunmasının yeganə yoludur.
G20 ölkələri Parlament
Sədrlərinin 8-ci Sammitinin
açılış mərasimində
Oktyabrın 6-da “Böyük iyirmi
lik” ölkələrinin Parlament Sədrlə
rinin 8-ci Sammitinin açılış məra
simi keçirildi. Mərasimdə “Ərzaq
və enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi
çağırışlar” mövzusunda çıxış
edən  Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova belə tədbirlərin qlobal
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həmrəyliyin, əməkdaşlığın və çox
tərəfl iliyin inkişafına böyük töhfə
verdiyini söylədi, hamını narahat
edən məsələlərin müzakirəsində
parlamentarilərin fəal iştirakının
vacib olduğunu bildirdi.
Müasir dövrdə bəşəriyyətin
mürəkkəb və bir-biri ilə əlaqəli
olan problemlərlə üzləşdiyini de
yən sədr COVID-19 pandemiyası
nın mənfi təsirləri, iqtisadi sahə
dəki çətinliklər, əksər ölkələr üçün
prioritet məsələyə çevrilən ərzaq
və enerji təhlükəsizliyi barədə
danışdı. Spiker bildirdi ki, davam
lı bərpaya nail olmaq üçün daha
sistemli, sabit və uzunmüddətli ya
naşmalar tətbiq edilməlidir. Yalnız
beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin
həyata keçirilməsinə müsbət təsir
göstərə bilər.
Sahibə Qafarova milli höku
mətlərlə yanaşı, parlamentlərin də
bu prosesdə iştirakına diqqəti cəlb
etdi, qanunvericilik, büdcə tərtiba
tı və nəzarət sahələrində, xüsusilə
də qabaqcıl təcrübənin mübadiləsi
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baxımından parlament əməkdaşlı
ğının təkmilləşdirilməsi üçün yaxşı
imkanların mövcud olduğunu
vurğuladı. Sədr  çıxışında bildirdi
ki, dünyanın heç bir ölkəsi ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı çağırışdan
sığortalanmayıb. Bu mənada kənd
təsərrüfatının inkişafı, özünü zəru
ri ərzaq məhsulları ilə təmin etmək
səviyyəsinin yüksəldilməsi dövrün
tələbidir. Bugünkü iqtisadi çağırış
lar fonunda məşğulluq  baxımın
dan  da əhəmiyyətli olan  kənd tə
sərrüfatına sərmayə qoymaq, özəl
sektoru dəstəkləmək vacibdir.
Azərbaycanda bu sahədə gö
rülən işlər barədə məlumat verən
Sahibə Qafarova vurğuladı ki,
ölkəmizdə dövlət investisiyaları,
subsidiyalar, fermerlərin vergidən
azad edilməsi və güzəştli kreditlər
kimi tədbirlər ərzaq məhsullarının
istehsalının artırılması ilə bağlı nə
zərəçarpacaq nəticələr əldə etməyə
imkan verib.
Spiker Azərbaycan parlamen
tinin də qida təhlükəsizliyinin tə
mini istiqamətində lazımi hüquqi
addımlar atdığını, cari ilin may
ayında bu sahənin hüquqi tənzim

lənməsi ilə bağlı yeni qanun qəbul
etdiyini bildirdi.
Çıxışında Milli Məclisin sədri
enerji təhlükəsizliyi  ilə bağlı fikir
lərini də  bölüşdü və bu sahənin
beynəlxalq gündəmin əsas çağı
rışlarından biri olduğunu bildirdi.
Vurğulandı ki, neft və qaz isteh
salçısı olan Azərbaycan öz enerji
təhlükəsizliyini tam təmin edib
və tərəfdaşlarının enerji təhlü
kəsizliyinin təmin edilməsində
də mühüm rol oynayır. On ildən
artıqdır ki, Azərbaycan beynəlxalq
bazarların etibarlı neft və qaz təda
rükçüsüdür. Ölkəmizin təşəbbüsü
ilə həyata keçirilən enerji layihələri
Avropanın enerji xəritəsini tama
milə dəyişib. Alternativ və bərpa
olunan enerjinin inkişafı, yaşıl
texnologiyalardan istifadə, ətraf
mühitin mühafizəsi enerji təhlü
kəsizliyi sahəsində yeni iqtisadi
perspektivlər yaradacaq.
Milli Məclisin sədri tədbir işti
rakçılarının diqqətinə çatdırdı ki,
Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər
yeni sosial-iqtisadi inkişaf strate
giyasının beş prioritet sahəsindən
biri təmiz ətraf mühit və yaşıl inki

şafdır. Bu gün ölkəmizdə günəş və
külək elektrik stansiyası layihələri
həyata keçirilir. Hazırda ölkəmizin
ümumi enerji tutumunda bərpa
olunan mənbələrin payı 17 faiz təş
kil edir. Hədəf 2030-cu ilə qədər bu
rəqəmin 30 faizə çatdırılmasıdır.
Sahibə Qafarova təəssüflə vur
ğuladı ki, 2020-ci ildə Ermənistan
tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən
işğaldan azad olunan Azərbaycan
əraziləri ərzaq və enerji təhlükəsiz
liyi baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb etsə də, bu yerlərdə ekosistem,
meşə örtüyü, biomüxtəliflik, su
ehtiyatları işğalın dağıdıcı təsirlə
rinə məruz qalıb. Həmin ərazilərə
Ermənistanın çoxlu sayda mina
basdırması bu torpaqlarda aparılan
genişmiqyaslı bərpa və yenidənqur
ma işlərinə ciddi maneçilik törədir.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan
kənd təsərrüfatı və bərpa olunan
enerji layihələri ilə bu ərazilərin
inkişafını davam etdirir. Azad
edilmiş ərazilər “yaşıl enerji” zo
nası elan olunub və burada “ağıllı
kənd” və “ağıllı şəhər” konsepsi
yası əsasında geniş yenidənqurma
işləri həyata keçirilir.
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Milli Məclisin sədri Sammit
çərçivəsində bir sıra
görüşlər keçirdi
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarovanın Cakarta şəhərində ke
çirilən “Böyük iyirmilik” ölkələri
Parlament Sədrlərinin 8-ci Sammiti
çərçivəsində çoxsaylı görüşləri baş
tutdu.
Spiker Parlamentlərarası İt
tifaqın Prezidenti Duarte Paçe
ko, İndoneziya Respublikasının
Nümayəndələr Palatasının sədri
Puan Maharani, Avstraliya Nüma
yəndələr Palatasının spikeri Milton
Dik, Ukrayna Ali Radası sədrinin
müavini Olena Kondratiuk və
Kamboca parlament nümayən
də heyətinin rəhbəri Suos Yara ilə
keçirdiyi görüşlərdə Azərbaycan
Prezidentinin təşəbbüsü ilə ya
radılan Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsinin fəaliyyəti,
təşkilatın qarşısında duran və
zifələr haqqında geniş məlumat
verdi. Görüşlərdə ölkələrimizin
qanunvericilik orqanları arasında
əməkdaşlıq, parlament təşkilatla
rı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi
mövzularında fikir mübadiləsi
aparıldı.
* * *
Milli Məclisin sədri Sahibə Qa
farova İndoneziyaya işgüzar səfəri
çərçivəsində paytaxt Cakartada
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
(TBMM) sədri Mustafa Şentop ilə
görüşdü. Milli Məclisin sədri ilə
növbəti dəfə görüşməkdən məm
nunluğunu ifadə edən TBMM
sədri Ermənistanın təxribatları
nəticəsində şəhid olmuş hərbi qul
luqçularımızla bağlı başsağlığı ver
di. Mustafa Şentop regionda daimi
sülh və təhlükəsizliyin zəruriliyini,  
Ermənistanın sülh müqaviləsini
imzalamalı olduğunu və sabitlik
üçün işğalçı ölkənin başqa yolu
olmadığını dilə gətirdi.
O, Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərində həyata keçir

diyi böyük yenidənqurma və bər
pa işlərindən danışdı, mədəniyyət
paytaxtı Şuşanın və bütövlükdə
Qarabağın tam bərpası istiqamə
tində görülən işlərin uğurla davam
etdirilməsindən məmnunluğunu
bildirdi. Mustafa Şentop  Laçının
Zabux və Sus kəndlərinin  vətənə
qaytarılmasına görə çox  sevindik
lərini ifadə etdi.
Öz növbəsində Sahibə Qafarova
ölkələrimiz və xalqlarımız arasın
da mövcud olan sarsılmaz dostluq
və qardaşlıq münasibətlərinin bu
gün bütün dövlətlər üçün örnək
təşkil etdiyini  məmnunluqla vur
ğuladı. O, bu əlaqələrin daha da
inkişafında və genişlənməsində
dövlət başçılarımızın xüsusi ro
lunu qeyd etdi. Sahibə Qafarova
sentyabrın 15-də Özbəkistanın
Səmərqənd şəhərində keçirilən
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına
üzv ölkələrin Sammiti çərçivəsində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan arasında görüşü
xatırladaraq, bu görüşün və ümu
milikdə prezidentlərimiz arasında
keçirilən çoxsaylı görüşlərin qar
daşlığımızın daha da möhkəmlən
məsinə xidmət etdiyini söylədi.
Görüşdə Milli Məclisin səd
ri diqqətə çatdırdı ki, 2023-cü il
həm qardaş Türkiyədə, həm də
Azərbaycanda tarixi yubileylər
lə zəngindir. Qarşıdan gələn ildə
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Azərbaycan xalqının Ümummilli
Lideri, müstəqil Azərbaycan döv
lətinin qurucusu, görkəmli siyasi
və dövlət xadimi Heydər Əliyevin
anadan olmasının 100 ili tamam
olur. Həmçinin 2023-cü il Türkiyə
Respublikasının yaranmasının 100cü ildönümünün qeyd edilməsi ilə
də əlamətdardır. O, hər iki tarixi
hadisə ilə bağlı qardaş ölkələrimiz
də geniş tədbirlərin keçirilməsinin
planlaşdırıldığını vurğuladı.
Görüşdə Milli Məclis və
TBMM-in parlamentlərarası mü
nasibətlərinin bütün formatlarda
uğurla həyata keçirilməsindən,
beynəlxalq qurum və platformalar
çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq
dan söhbət  açıldı.
* * *
Cakartada Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova Cənubi Afrika
Respublikası Milli Assambleyası
nın sədri Nosivive Mapisa-Nqaku
la ilə görüşdü.
Sədr cari ildə Qoşulmama Hə
rəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı
da keçirilən konfransı çərçivəsində
Nosivive Mapisa-Nqakula ilə olan
görüşünü xatırlatdı və Milli As
sambleya sədrinin həmin tədbirdə
iştirakını yüksək qiymətləndirdi.
Spiker Parlament Şəbəkəsinin növ
bəti konfransında təşkilatın institu
sional inkişafı baxımından mühüm
məsələlərin müzakirəsinin nəzər
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də tutulduğunu qeyd etdi və bu
təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın
önəmini diqqətə çatdırdı.
Cənubi Afrika Respublikası
Milli Assambleyasının sədri Nosi
vive Mapisa-Nqakula Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransının
yüksək səviyyədə təşkil olunduğu
nu, ölkəmizdən xoş təəssüratlarla
ayrıldığını bildirdi. O, təşkilatın
Manamada keçiriləcək növbəti
konfransında da iştirak edəcəklə
rini dedi. Qoşulmama Hərəkatının
Cənubi Afrika Respublikası üçün
mühüm bir platforma olduğunu
söyləyən Assambleya sədri Şəbə
kənin fəaliyyətinə hər cür dəstək

göstərməyə hazır olduqlarını bil
dirdi.
Görüşdə parlamentlərarası əla
qələrin genişləndirilməsi imkanları
barədə müzakirələr aparıldı.
* * *
İndoneziyaya işgüzar səfəri
çərçivəsində Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova Birləşmiş Krallıq
Parlamentinin İcmalar Palatasının
sədri Ser Lindsi Hoyl ilə görüşdü.
Spiker cari ilin iyul ayında Bir
ləşmiş Krallığa rəsmi səfərini xatır
ladaraq səfər çərçivəsində aparılan
müzakirələrin və keçirilən görüşlə
rin parlamentlərarası əməkdaşlığın

gələcək perspektivləri baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıdığını de
di. Azərbaycanın Birləşmiş Kral
lıqla əlaqələrə böyük əhəmiyyət
verdiyi, bu münasibətlərin ikitərəf
li əməkdaşlığın müxtəlif sahələrin
də dinamik şəkildə inkişaf etdiyi
bildirildi.
Görüşdə Sahibə Qafarova
Azərbaycan Respublikasının
Londondakı səfirliyinə hücum
la bağlı narahatlığını söyləyərək,
burada əsas məqsədin ölkələrimiz
arasında yüksək səviyyəli mü
nasibətlərə xələl gətirmək cəhdi
olduğunu vurğuladı. Bu təxribatın
hərtərəfl i araşdırılmalı olduğunu,
səfirliyimizin, diplomatlarımızın
qarşılıqlılıq prinsipi əsasında təh
lükəsizliyinin təmin olunmasının
zəruriliyini  qeyd  etdi.
Regionda mövcud olan vəziyyət
barədə də danışan spiker bildirdi
ki, Azərbaycan bölgədə uzunmüd
dətli sülh və sabitliyin təmin edil
məsi istiqamətində səylərini davam
etdirir. Azərbaycan Ermənistana
münasibətləri normallaşdırmağı
və beynəlxalq hüququn 5 prinsipi
əsasında sülh sazişi imzalamağı
təklif edib. Suverenliyin və ərazi
bütövlüyünün qarşılıqlı tanın
ması, sərhədlərin delimitasiyası
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və demarkasiyası istənilən sülh
sazişinin əsasını təşkil etməlidir.
Təəssüf ki, Ermənistan beynəl
xalq səylərlə aparılan danışıqlarda
destruktiv mövqe nümayiş etdirir,
hərbi təxribatları ilə regionda kom
munikasiya və nəqliyyat yollarının
açılması prosesinə əngəllər yaradır.
Ermənistan öz silahlı qüvvələrini
Azərbaycan ərazisindən tam çıxar
mayıb, hələ də minaları yerləşdir
məkdə davam edir.
Sahibə Qafarova Böyük Britani
ya parlamentində Azərbaycan üzrə
dostluq qrupunun rəhbəri Bob
Blekmanın Ermənistanın törətdi
yi təxribatları pisləyən bəyanatını
yüksək qiymətləndirdi.
Birləşmiş Krallıq Parlamenti
nin İcmalar Palatasının sədri Ser
Lindsi Hoyl ölkəsinin Azərbay
canla əlaqələrin inkişafına böyük
əhəmiyyət verdiyini dedi. Onun
sözlərinə görə, iki ölkə arasında
uğurlu dialoq mövcuddur.  Birləş
miş Krallıq Azərbaycanla münasi
bətlərin daha da dərinləşməsində
maraqlıdır.  
Azərbaycan Respublikasının
Londondakı səfirliyinə hücumla
bağlı məlumatlardan təəssüfünü
bildirən İcmalar Palatasının sədri
bu hadisə ilə əlaqədar  məsələni
bir daha qaldıracağını, səfirliyin
binasının və əməkdaşlarının təh
lükəsizliyi istiqamətində görülən
işlərlə maraqlanacağını söylədi.
* * *
Cakarta şəhərinə işgüzar səfər
çərçivəsində Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri Federal Milli Şurasının
sədri Saqr Qobaş ilə görüşü keçi
rildi.
Azərbaycanın Birləşmiş  Ərəb
Əmirlikləri ilə dostluq və əmək
daşlıq əlaqələrinə böyük əhəmiy
yət verdiyini bildirən Milli Məcli
sin sədri dedi ki, bu il ölkələrimiz
arasında diplomatik münasibət
lərin qurulmasının 30 illiyi qeyd
olunur. Spikerin sözlərinə görə,

ikitərəfl i münasibətlərin inkişa
fında yüksək səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin müstəsna rolu var.
Əməkdaşlığımızın genişlənmə
sində qanunvericilik orqanlarının
mühüm rolunu diqqətə çatdıran
Sahibə Qafarova söylədi ki, par
lamentlərimiz ölkələrimiz arasın
da əlaqələrin inkişafına müsbət
töhfələr verir. Vurğulandı ki, hər
iki ölkə parlamentində dostluq
qrupları fəaliyyət göstərir və bu,
parlamentlərimiz arasında körpü
rolunu oynayır. Milli Məclisin sədri
ölkələrimizin beynəlxalq parlament
təşkilatlarında uğurlu əməkdaşlığı
nı müsbət qiymətləndirdi.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
Federal Milli Şurasının sədri Saqr
Qobaş qanunvericilik orqanları
arasında münasibətlərin inkişa
fının iki ölkə arasında əlaqələrin
dinamikasına müsbət təsirini
vurğuladı və bu sahədə qarşılıqlı
fəaliyyətin genişləndirilməsinin
vacibliyini bildirdi. O, BƏƏ-nin
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsi ilə əlaqələrin genişləndi
rilməsinə hər cür dəstək verməyə
hazır olduğunu söylədi.
* * *
Səfər çərçivəsində Milli Məcli
sin sədri Sahibə Qafarova İndone
ziya Respublikasının Nümayəndə
lər Palatasının sədri xanım Puan
Maharani ilə görüşdü.
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Sahibə Qafarova G20 ölkələri
Parlament Sədrlərinin 8-ci Sammi
tində həm Azərbaycan Respubli
kası parlamentinin spikeri, həm də
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin sədri kimi iştirak etdi
yini vurğuladı.
Bu il Azərbaycanla İndoneziya
arasında diplomatik münasibətlə
rin qurulmasının 30 illiyinin qeyd
olunduğunu söyləyən  sədr müxtə
lif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin
iki dövlət arasında münasibətlərin
inkişafına təkan verəcəyini dedi.
Dövlətlərimizin bir sıra mötəbər
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığından
danışan Sahibə Qafarova bu mü
nasibətlərin inkişafında parlament
lərarası əlaqələrin önəmli rol oyna
dığını qeyd etdi. O, qanunvericilik
orqanlarının səmərəli əməkdaşlı
ğının daha da genişləndirilməsin
dən və parlamentlərarası dostluq
qrupları səviyyəsində əlaqələrin  
əhəmiyyətindən söz açdı.  
Spiker ərazilərimizin Ermə
nistan tərəfindən işğalı dövründə
İndoneziyanın BMT Baş Assamble
yasının, İslam Əməkdaşlıq Təşki
latı və Qoşulmama Hərəkatının
qəbul etdiyi qətnamələrə qoşuldu
ğunu,  Qoşulmama Hərəkatında
Azərbaycanın təşəbbüslərini dəs
təklədiyini yüksək qiymətləndirdi.
İndoneziya Respublikasının Nü
mayəndələr Palatasının sədri xanım

SƏFƏR

Puan Maharani Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanı ölkəsində gör
məkdən məmnunluğunu bildirdi.
O, söylədi ki, Azərbaycanın İndo
neziyadakı səfirliyi Cənub Şərqi
Asiyada açılmış ilk səfirlikdir. Puan
Maharani ölkələrimiz və parlament
lərimiz  arasında ikitərəfli əlaqələrin
hazırkı inkişafının məmnunluq do
ğurduğunu, bu əlaqələrin daha da
inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğu
nu bildirdi.  Puan Maharani onu da
diqqətə çatdırdı ki, Qoşulmama Hə
rəkatı Parlament Şəbəkəsi hərəkatın
ruhuna, qarşısına qoyduğu hədəflə
rə uyğundur, platforma bütün üzv
ölkələr üçün olduqca faydalıdır və
İndoneziya Şəbəkənin fəaliyyətini
tam dəstəkləyir.
Söhbət zamanı dövlətlərarası
əlaqələrin möhkəmləndirilməsində
hər iki ölkənin parlamentlərinin
rolu, dostluq qrupları çərçivəsində
əlaqələrin təcrübə və informasiya
mübadiləsi baxımından vacibliyi,
beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıq
lı dəstəyin davam etdirilməsinin
əhəmiyyəti vurğulandı.
* * *
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarovanın Cakartada Namibiya
Respublikası Milli Şurasının sədri
Lukas Sinimbo Muha ilə də görüşü
keçirildi.
Spiker Azərbaycan ilə Namibi
ya arasında ikitərəfl i münasibət

lərin qısa tarixə malik olmasına
baxmayaraq, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq üçün böyük potensial
olduğunu dedi.
Milli Məclisin sədri 2019-cu ilin
23-26 oktyabr tarixlərində Bakıda
keçirilən Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələrin Dövlət və Hökumət
Başçılarının 18-ci Zirvə Toplantısı
çərçivəsində Namibiya Respublika
sının Prezidenti Hage Qotfrid Gein
qobun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin iştirakını xatırlatdı  və  
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəka
tının Parlament Şəbəkəsinin yaradıl
ması ilə bağlı təşəbbüsünə dəstə
yini yüksək dəyərləndirdi. Spiker
Namibiya təmsilçilərinin Parlament
Şəbəkəsinin 2021-ci ilin noyabrında
Madriddə keçirilən təsis iclasında
və qurumun Bakı Konfransında
iştirakından məmnunluğunu ifadə
etdi. Sahibə Qafarova Qoşulmama

Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
sədri kimi Bakı konfransının nəti
cələri, təşkilatın qarşısında duran
vəzifələr, planlaşdırılan tədbirlər
barədə məlumat verdi.
Namibiya Respublikası Mil
li Şurasının sədri Lukas Sinimbo
Muha ölkəsinin Azərbaycanla
əlaqələrin genişləndirilməsində
maraqlı olduğunu vurğuladı və bu
kontekstdə qanunvericilik orqan
ları arasında əməkdaşlığın rolunu
qeyd etdi. Lukas Sinimbo Muha  
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
əməkdaşlıqdan söz  açaraq BMT,
Parlamentlərarası İttifaq, Qoşul
mama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsi kimi nüfuzlu qurumlarda
əlaqələrin onun ölkəsi üçün olduq
ca vacib olduğunu  dilə gətirdi.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu
ran digər məsələlər ətrafında da
fikir mübadiləsi aparıldı.
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Parlament sədrinin Tacikistan səfəri
Sentyabrın 11-12-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafaro
vanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Tacikistan
Respublikasında rəsmi səfərdə oldu. Nümayəndə heyəti
nin tərkibinə Milli Məclisin Azərbaycan-Tacikistan parla
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvlərindən
Azər Badamov, Anatoliy Rafailov və mən daxil idik.

Aydın Mirzəzadə
Milli Məclisin  deputatı

Bu, Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarovanın başçılığı ilə parlament
nümayəndə heyətinin qardaş Taci
kistana ilk rəsmi səfəri idi.
Azərbaycan Respublikası ilə
Tacikistan Respublikası arasında
diplomatik əlaqələr 1992-ci il ma
yın 29-da yaradılmışdır. 2007-ci
ildə ölkəmizin Tacikistan Respubli
kasında, 2008-ci ildə isə Tacikistan
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Respublikasının Azərbaycanda sə
firliyi açılmışdır. 2007-ci il  martın
15-də Azərbaycan Respublikası və
Tacikistan Respublikası arasında
tarixi dostluq və əməkdaşlıq haq
qında Müqavilə imzalanmışdır.
2018-ci il sentyabr 27-də Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev MDB Dövlət
Başçıları Şurasının toplantısın

SƏFƏR

da iştirak etmək üçün Tacikistan
Respublikasında işgüzar səfərdə
olmuşdur. Elə həmin ilin avqus
tunda Tacikistan Prezidenti cənab
Emoməli Rahmon  da ölkəmizə
rəsmi səfər etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisində Azərbaycan-Ta

cikistan parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərir.
Tacikistan Respublikasının Ali
Məclisi ikipalatalıdır. Tacikistan
Respublikasının Ali Məclisinin
Nümayəndələr Palatasında fəaliy
yət göstərən Tacikistan-Azərbay
can parlamentlərarası dostluq

qrupunun sədri Camşed Murtaza
zodadır. İndiyə qədər iki ölkə ara
sında 57 sənəd imzalanmışdır.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova Düşənbədə
Tacikistan Respublikasının Prezi
denti Emoməli Rəhmon, Tacikistan
Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri
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Rüstəm Emoməli və Tacikistan Ali
Məclisi Nümayəndələr Palatasının
sədri Mahmadtoir Zokirzoda ilə
görüşdü.
Tacikistan Respublikasının
Prezidenti Emoməli Rəhmonla gö
rüşdə Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova  Prezident İlham Əliye
vin salamlarını və xoş arzularını
qardaş ölkənin dövlət başçısına
çatdırdı.  Görüşdə Azərbaycanın

və Tacikistanın bir çox istiqamət
lərdə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin
dən bəhs edildi. Spiker ölkələrimiz
arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə inkişaf etməsində dövlət
başçılarının önəmli rolunu, xalq
larımız arasında əlaqələrin dərin
ləşməsində qarşılıqlı səfərlərin
əhəmiyyətini vurğuladı. O, tərəflər
arasında imzalanan sənədlərin iki
tərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün
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möhkəm təməllər yaratdığını qeyd
etdi.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova səfər çərçivəsində Taci
kistan parlamentinin hər iki palata
sədrləri ilə görüşlərində ölkələri
miz arasında möhkəm dostluq və
tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğunu
diqqətə çatdırdı. Azərbaycan ilə
Tacikistan arasında mövcud diplo
matik münasibətlərin 30 ili ərzində
siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar
sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf
etdiyi vurğulandı.
Spiker ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkişafında qanun
vericilik orqanlarının önəmli rol
oynadığını bildirdi və bu əlaqələrin
daha da möhkəmlənməsi ilə bağlı
arzularını söylədi. Cari ilin mart
ayında Rüstəm Emoməlinin ölkə
mizə səfəri çərçivəsində Azərbay
can Respublikasının Milli Məclisi
ilə Tacikistan Ali Məclisinin Milli
Məclisi arasında Əməkdaşlıq haq
qında Sazişin imzalanmasının iki
ölkə arasında münasibətlərə müs

SƏFƏR

bət təsir etdiyi dilə gətirildi.  Qeyd
edildi ki, Azərbaycan və Tacikistan
parlament nümayəndələri bir sıra
beynəlxalq parlament təşkilatların
da da uğurla əməkdaşlıq edirlər.
Milli Məclisin sədri keçirdiyi
görüşlərdə 44 günlük Vətən mü
haribəsi nəticəsində Azərbaycanın
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmə
sindən,  hazırda regionda mövcud
olan vəziyyətdən söz açdı, ölkəmi
zin işğaldan azad etdiyi şəhər və
rayonlarımızda həyata keçirdiyi
böyük quruculuq işləri, bərpa və
yenidənqurma  prosesi barədə ət
raflı məlumat verdi.  
Spiker Tacikistana səfəri za
manı orada kütləvi informasiya
vasitələrinə geniş müsahibə verdi.
O, dost ölkədə keçirdiyi görüşlər,
Azərbaycanla Tacikistan arasında
münasibətlər, parlamentlərara
sı əməkdaşlıq və digər mövzular
barədə jurnalistlərin suallarını
cavablandırdı.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarovanın başçılıq etdiyi parla
ment nümayəndə heyəti Tacikistan

Respublikasına rəsmi səfəri çərçi
vəsində “Koxi Navruz” komplek
sində və Tacikistan Milli Muze
yində oldu. Tacik xalqının qədim
tarixi, mədəniyyəti haqqında nadir
eksponatlar nümayəndə heyətinin
üzvlərini heyran etdi.
Sədr Tacikistan Respublikasına

rəsmi səfəri çərçivəsində Azər
baycanın bu ölkədəki səfirliyinə
də baş çəkdi və orada Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin büstünün
önünə gül dəstələri düzdü. Sahi
bə Qafarova səfirliyin fəaliyyəti,
keçirilən tədbirlər, əməkdaşların
vəziyyəti ilə yaxından maraqlandı.
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Sahibə Qafarova Qadın Parlament
Sədrlərinin 14-cü Sammitində iştirak etdi
Sentyabrın7-dəMilliMəclisinsədriSahibəQafarovaQadınParlamentSədrlərinin14-cüSammitindəiştiraketməküçünÖzbəkistanRespublikasınınDaşkəndşəhərinəişgüzarsəfəretdi.
SəfərzamanıMilliMəclisin
sədriölkəPrezidentiŞavkatMirziyoyevləgörüşdü.Səmimiqəbula
görədərinminnətdarlığınıbildirən
sədrAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinsalamlarınıvəxoşarzularınıÖzbəkistanın
dövlətbaşçısınaçatdırdı.
Görüşdəölkələrimizarasında
yüksəksəviyyəliəlaqələrininkişafındahərikiölkəninprezidentlərininxüsusiroluvurğulandı,AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevin
cariiliniyunayındaÖzbəkistana
tarixisəfərininsəmərəlinəticələri
qeydolundu.
ÖznövbəsindəÖzbəkistan
RespublikasınınPrezidentiŞavkat
MirziyoyevonundasalamlarınıvəxoşarzularınıAzərbaycan
Prezidentinəçatdırmağıxahişetdi,
ikiölkəarasındamünasibətlə-

rininkişafındaparlamentlərarası
əməkdaşlığınrolunuqeydedərək
buistiqamətdəəlaqələrindahada
genişləndirilməsininvacibliyini
vurğuladı.
GörüşdənsonraMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaÖzbəkistanteleviziyasınamüsahibəverdi,
Azərbaycan-Özbəkistanəlaqələrininbugünüvəgələcəkinkişaf
perspektivləribarədəfikirlərini
bölüşdü.
SəfərçərçivəsindəMilliMəclisinsədriSahibəQafarovaölkənin
AliMəclisiSenatının(OlıyMəclisi
Senatı)sədriTənziləNarbayevailə
görüşdü.Görüşdəsenatsədriölkələrimizarasındamünasibətlərin
yüksəksəviyyədəolmasındanvə
əlaqələrimizininkişafındadövlət
başçılarınınrolundandanışdı.Parlamentlərimizarasındakımövcud
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əlaqələrdənməmnunluğunubildirdi.ÖzbəkistanAliMəclisiSenatınınsədriazərbaycanlıhəmkarına
tədbirdəiştirakınagörətəşəkkür
etdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovamünasibətlərimizininkişafındadövlət
başçılarınınrolunuvəqarşılıqlı
səfərləriniqeydedərəkvurğuladı
ki,AzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevincariildəÖzbəkistanadövlətsəfərivəimzalanmış
sənədlərikiölkəarasındastrateji
əməkdaşlığıninkişafıbaxımından
böyükəhəmiyyətəmalikdir.SahibəQafarovaAzərbaycanPrezidentininÖzbəkistanasəfəriçərçivəsindəDaşkəndinmərkəzində
ÜmummilliLiderHeydərƏliyevin
abidəsinin,onunadınıdaşıyan
meydanınvəparkınaçılışınıAzər-

ZƏFƏR

baycan xalqına sevginin təzahürü
kimi qiymətləndirdi.
Milli Məclisin sədri parlament
lərimiz arasında əməkdaşlığın
dövlətlərimiz və xalqlarımız ara
sında yüksək səviyyəli əlaqələrin
ruhuna uyğun olaraq dinamik in
kişaf etdiyini bildirdi. O, cari ildə
özünün Özbəkistana, Tənzilə Nar
bayevanın isə Azərbaycana səfər
lərini, həmçinin müxtəlif beynəl
xalq tədbirlər çərçivəsində tərəflər
arasında keçirilən görüşləri xatır
ladaraq əlavə etdi ki, “Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi ilə
Özbəkistan Respublikasının Ali
Məclisinin Senatı arasında əmək
daşlıq haqqında Saziş”in, habelə
parlamentlərarası əməkdaşlığın
inkişafına dair “Yol xəritəsi”nin
imzalanması tərəfl ərin qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafına verdiyi önə
min bariz göstəricisidir”.
Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərində həyata ke
çirdiyi quruculuq işləri barədə
məlumat verən Milli Məclisin sədri
bildirdi ki, Azərbaycan hazırda öz
imkanları hesabına ən müasir tex
nologiyaları tətbiq edərək həmin
əraziləri yenidən qurur. Bu gün
Şuşa Azərbaycanın  mədəniyyət  
paytaxtı kimi nüfuzlu beynəlxalq

tədbirlərə uğurla ev sahibliyi edir.
Spiker Şuşa şəhəri və Qarabağın
digər bölgələri haqqında xoş söz
lərinə görə Tənzilə Narbayevaya
təşəkkür etdi, həmçinin işğaldan
azad olunmuş Füzuli şəhərində
Özbəkistan tərəfindən orta məktə
bin inşa edilməsinə görə minnət
darlığını bildirdi.
Sentyabrın 8-də Qadın Parla
ment Sədrlərinin “Parlament rəh
bərliyi: davamlılığın və rifahın daha

eff ektiv təmin edilməsi üçün risk
lərin qarşısının alınması” mövzu
suna həsr olunmuş 14-cü Sammiti
öz işinə başladı. Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova sammitin birinci
sessiyasında “Pandemiyadan son
rakı qlobal bərpaya dair risklərin
aradan qaldırılması” mövzusun
da çıxış etdi. Milli Məclisin spikeri
sammitdə iştirak edən parlament
nümayəndə heyətlərini salamlaya
raq, bu gün parlamentlərin qadın
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spikerlərinin qlobal əhəmiyyətli
məsələləri müzakirə etmək imkanı
na malik olduqlarını bildirdi.
Azərbaycan parlamentinin sədri
COVID-19 pandemiyasının dünya
birliyinə hər cəhətdən dağıdıcı təsir
göstərdiyini, sosial ədalət, bərabər
iqtisadi imkanlar və gender bəra
bərliyi sahəsində bəzi nöqsanları
üzə çıxardığını söylədi. O, qeyd
etdi ki, artıq dünya birliyi postpan
demiya dövrünə qədəm qoyur və
bu gün biz birgə hərəkət etməliyik,
iqtisadiyyatın bərpa edilməsində
bərabər hüquqlara, imkanlara və
təhlükəsizliyə əsaslanan mexa
nizmləri gücləndirməliyik. Spiker
Sahibə Qafarova bildirdi ki, parla
mentlər hökumətlər və cəmiyyətlər
arasında körpü olaraq bu kontekst
də önəmli rol oynayırlar.  
Milli Məclisin sədri qeyd etdi ki,
COVID-19 pandemiyasının mü
hüm dərslərindən biri  risklərin
erkən aşkarlanmasının və qabaq
layıcı tədbirlərin görülməsinin va
cibliyindən ibarətdir. Bu gün iqlim
dəyişiklikləri artıq dövrümüzün
ən kəskin çağırışlarından birinə
çevrilir. Bu problemlə ciddi məşğul

olmaq lazımdır. Günümüzün digər
tələbi yaşıl texnologiyalardan geniş
istifadə etməkdir. Biz bu istiqa
mətlərdə  adekvat şəkildə hərəkət
etməliyik.
Sahibə Qafarova vurğuladı ki,
COVID-19 pandemiyasının ortaya
çıxardığı digər mühüm bir məsələ
odur ki, qlobal problemlər onların
qlobal həllini tələb edir. Kollektiv
səylər və birgə tədbirlər son dərəcə
vacibdir. Parlamentin spikeri bu
nunla bağlı Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsləri haqqında söhbət açdı.
Diqqətə çatdırdı ki, cənab Prezi
dent İlham Əliyevin Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi irəli sürdü
yü təşəbbüslər həm pandemiyanın
mənfi nəticələrinin aradan qaldı
rılmasına, həm də pandemiyanın
bitməsindən sonra qlobal bərpa
məsələlərinə yönəlib.
Milli Məclisin sədri bildirdi
ki, Azərbaycan parlamentlərarası
əməkdaşlığın qlobal miqyasda əhə
miyyətini hər zaman qəbul edib.
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi
Azərbaycan bu təşkilatın parla
ment ölçüsünün inkişaf etdirilməsi
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təşəbbüsünü irəli sürüb  və beləlik
lə, 2021-ci ilin noyabrında Madrid
də Qoşulmama Hərəkatının  Parla
ment Şəbəkəsi təsis edilib. Sahibə
Qafarova söylədi ki, Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi
ümumi məqsədlərə nail olunması
istiqamətində öz töhfəsini vermə
yə hazırdır və qlobal əhəmiyyətli
məsələlərin həlli yollarının axtarışı
üçün Parlamentlərarası İttifaqla,
digər parlament təşkilatları ilə fəal
əməkdaşlıq etmək niyyətindədir:  
“Mən Parlament Şəbəkəsinin sədri
kimi bu ilin iyun ayında keçirilən
Bakı konfransında bu mövqeyi bil
dirdim”.
Spiker öz nitqində söylədi ki,
sülh və təhlükəsizlik olmadan
davamlı inkişaf və rifah haqqında
danışmaq mümkün deyil. Mil
li Məclisin sədri Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə tanınmış əra
zilərinin 20 faizinin 30 il ərzində
Ermənistan tərəfindən işğal altında
saxlanılması, bu ərazilərdəki bü
tün şəhərlərimizin, kəndlərimi
zin, tarixi, mədəniyyət və dini
abidələrimizin məhv edilməsi, 1
milyon qaçqın və məcburi köçkün

SƏFƏR
vəziyyətinə düşmüş əhalimizin
52 faizinin qadın olduğu barədə
geniş məlumat verdi, həyata keçi
rilən quruculuq işlərindən danış
dı. Spiker  təəssüfl ə qeyd etdi ki,
Ermənistanın həmin ərazilərdə
basdırdığı minalar bu prosesə cid
di maneələr törədir. Parlamentin
sədri parlamentlərarası dialoqda
bu məsələlərə diqqət yetirilməsi
nin vacibliyini söylədi.
Sahibə Qafarova sentyabrın
9-da sammitin ikinci günündə ke
çirilən müzakirələrdə çıxış etdi. O,
çıxışında bildirdi ki, ictimai həyatın
bütün sahələrində qadınların işti
rakı olmadan güclü, sabit dövləti
təsəvvür etmək mümkün deyil.
Bu baxımdan qadın spikerlərin
üzərinə mühüm vəzifələr düşür ki,
parlamentlərimiz gender məsələ
sinə daha həssas yanaşma ortaya
qoysun.
Qadınların məşğulluq sahəsin
də üzləşdiyi problemlərdən danı
şan Milli Məclisin sədri bildirdi ki,  
məşğulluqda qeyri-bərabərliyin,
genderlə bağlı problemlərin əsas
səbəblərindən biri təhsildir. Bu gün
hamını əhatə edən inklüziv cəmiy
yətin yaradılmasından danışırıqsa,
təhsilin gücləndirilməsinə və bu
sahədə bərabər imkanların hüquqi
əsaslarının təmin edilməsinə daha
çox diqqət yönəldilməlidir.
Spiker Sahibə Qafarova çıxışın
da Azərbaycanda həyata keçirilən
gender siyasətinin uğurları barə
də məlumat verərək bildirdi ki,
ölkəmizdə məşğul əhalinin ümumi
tərkibində qadınların xüsusi çəkisi
48 faizdən artıqdır. Dövlət qullu
ğunda qadınların xüsusi çəkisi isə
28 faizə yaxındır.
Onun sözlərinə görə, parla
mentlərin nəinki gender problem
lərinin həllinə yönəlmiş qanun
lar qəbul etmək, həm də onların
icrasının təmin edilməsində rol
oynamaq üçün kifayət qədər səla
hiyyətləri var. Məhz bu məqamda
parlamentlə hökumətin əməkdaşlı
ğı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Qadın Parlament Sədrlərinin
14-cü Sammiti Daşkənd Bəyanna
məsinin qəbulu ilə başa çatdı.
Qeyd edək ki, işgüzar səfər
çərçivəsində Milli Məclisin sədri
tədbirdə iştirak edən ölkələrin par
lament  sədrləri ilə bir sıra mühüm
görüşlər keçirdi.  Parlamentlərarası
İttifaqın (İPU) prezidenti Duarte
Paçeko ilə görüşən Sahibə Qafaro
va ölkəmizin bu təşkilatla əmək

daşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini
dedi, qurumun parlamentlərarası
əlaqələrin və qlobal parlament dip
lomatiyasının inkişafındakı rolunu
yüksək qiymətləndirdi.
Milli Məclisin sədri diqqətə çat
dırdı ki, Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi İPU-nun
parlament ölçüsünü inkişaf etdir
mək təklifini irəli sürüb və 2021-ci
ildə Azərbaycan Prezidenti İlham
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Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi
təsis olunub. Sahibə Qafarova Par
lament Şəbəkəsinin təsis iclasında
iştirakına və Bakıda keçirilən birinci
konfransa müraciətinə görə Duarte
Paçekoya təşəkkürünü bildirdi. Spi
ker bu ilin 30 iyun-1 iyul tarixlərin
də Azərbaycanın paytaxtı Bakı şə
hərində 40 ölkənin və 8 beynəlxalq
parlament təşkilatının parlament
nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə

Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin ilk konfransının keçi
rildiyini və yekunda qəbul olunan
Bakı Bəyannaməsinin mühüm əhə
miyyət kəsb etdiyini vurğuladı.
Parlamentlərarası İttifaqın
prezidenti Duarte Paçeko Azər
baycanın təmsil etdiyi təşkilatın
fəal üzvlərindən biri olmasından
məmnunluğunu qeyd etdi, ölkəmi
zin İPU-nun üzvü kimi əhəmiyyətli
rolunu vurğuladı.
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Görüşdə Parlamentlərarası
İttifaqla Qoşulmama Hərəkatı
nın Parlament Şəbəkəsi arasında
əməkdaşlıqla bağlı bir sıra məsə
lələr ətrafında da fikir mübadiləsi
aparıldı.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova Özbəkistan Respubli
kasına işgüzar səfəri çərçivəsində
Zimbabve Senatının sədri Meybl
Çinomona, Bəhreyn Nümayəndə
lər Şurasının sədri  Favziya bint
Abdullah Zeynal,  Banqladeş Xalq
Respublikası parlamentinin sədri
Şirin Şarmin Çaudhuri ilə də təkbə
tək görüşlər keçirdi. Xarici parla
mentlərin rəhbərləri ilə söhbətdə
spiker Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi hərəkatın
parlament ölçüsünü inkişaf etdir
mək təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini
xatırlatdı. Parlament nümayəndə
heyətlərinin ötən ilin noyabrında
Madriddə keçirilmiş Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkə
sinin ilk yığıncağında iştirakını
yüksək qiymətləndirdi. Bu ilin 30
iyun-1 iyul tarixlərində keçirilən
Bakı Konfransını xatırladaraq qeyd  
etdi ki, toplantıda 40 ölkənin və 8
beynəlxalq parlament təşkilatının
nümayəndə heyətlərinin iştirakı
ilə qəbul edilən Bakı Bəyannaməsi
təmsilçilərin mövqe və baxışlarını
tam əks etdirir. Həmçinin Qoşul
mama HərəkatıParlament Şəbə
kəsinin İş Qaydalarının, təşkilatın
rəsmi loqosu və bayrağının təsdiq
olunması, qurumun sədri və sədr
müavinlərinin seçilməsi Parlament
Şəbəkəsinin institusional inkişafı
baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Quruma üzv dövlətlər beynəl
xalq təşkilatlar, xüsusilə də Birləş
miş Millətlər Təşkilatı, Qoşulmama
Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşki
latı çərçivəsində səmərəli əməkdaş
lıq edirlər.
Spiker parlamentlərarası müna
sibətlərin ölkələr arasında ikitərəfl i
və çoxtərəfli əlaqələrin mühüm
tərkib hissələri olduğunu diqqətə

SƏFƏR
çatdırdı. Keçirilən göruşlərdə sədr
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin qlobal parlament insti
tutuna çevriləcəyinə inamını ifadə
etdi.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti sentyab
rın 9-da Daşkənddə Heydər Əliyev
Meydanında oldu. Spiker və nü
mayəndə heyətinin üzvləri, Özbə
kistan parlamentinin nümayəndə
ləri, bu ölkədə yaşayan Azərbaycan
icmasının təmsilçiləri meydanda
ucaldılan Heydər Əliyevin abidə
sini ziyarət etdilər, abidənin önünə
gül dəstələri düzdülər.
Sentyabrın 10-da sammitdə işti
rak edən nümayəndə heyətləri Öz
bəkistanın Səmərqənd şəhərində
oldular. Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova, Özbəkistan Ali Məclisi
Senatının sədri Tənzilə Narbayeva,
Parlamentlərarası İtt ifaqın baş ka
tibi Martin Çunqonq, sammitdə iş
tirak edən parlament rəhbərləri və
onların başçılıq etdikləri nümayən
də heyətləri Səmərqəndin tarixi və
mədəni yerlərini gəzdilər. Burada
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafaro
va Özbəkistanın kütləvi informasi
ya vasitələrinə müsahibə verdi.
İşgüzar səfər sentyabrın 10-da
başa çatdı.
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Milli Məclisin 2022-ci ildə payız
sessiyasının ilk iclası keçirildi
Sentyabrın 30-da spiker Sahibə
Qafarovanın sədrliyi ilə Milli Məclisin
2022-ci il payız sessiyasının ilk plenar
iclası keçirildi.
Sədr payız sessiyasını açıq elan
etdikdən sonra Azərbaycan Respublika
sının Dövlət Himni səsləndirildi. Sahibə
Qafarova deputatlara payız sessiyasının
başlanması münasibəti ilə təbriklərini
çatdırdı və səmərəli fəaliyyət arzuladı.
Sonra spiker sentyabr ayının 13-də
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azər
baycan dövlət sərhədinin Laçın, Kəl
bəcər, Daşkəsən, Gədəbəy və Zəngilan
istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat
lar törətməsi, Azərbaycan Ordusunun
bölmələri tərəfindən bu təxribatların
qarşısının qətiyyətlə alınması  barədə fi
kirlərini diqqətə çatdırdı. Qeyd  olundu
ki, düşmən tərəf canlı qüvvə və hərbi
texnika sarıdan böyük itkilərə məruz
qoyulub, onların həmin bölgədəki əsas
hərbi infrastrukturu darmadağın edi
lib. Baş vermiş təxribatlara və çoxsaylı
itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənis

tanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə
düşür. İşğalçı ölkənin bu cür təxribatlar
da əsas məqsədi sülh prosesini pozmaq,
azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən
bərpa və quruculuq işlərinə mane ol
maqdır.
Sahibə Qafarova vurğuladı ki, döv
lətimizin ərazi bütövlüyünə və suveren
liyinə qarşı yönələn silahlı hücumun dəf
edilməsi zamanı, təəssüf ki, Azərbaycan
Ordusunun şəxsi heyəti arasında da
itkilər olub.
Spikerin təklifi ilə sentyabr ayının
13-də düşmən təxribatlarının qarşısı
nın alınması zamanı, eləcə də Birinci
və İkinci Qarabağ müharibələrində və
digər döyüş əməliyyatlarında vətən
yolunda canından keçmiş şəhidlərimi
zin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad
edildi. Milli Məclisin sədri şəhidlərimi
zə Allahdan rəhmət, qazilərimizə möh
kəm can sağlığı, yaralı hərbçilərimizə
şəfa dilədi.
Sonra Sahibə Qafarova xatırlatdı ki,
dünən - sentyabrın 29-da Azərbaycan
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Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli”
elan edilməsi haqqında Sərəncam imza
layıb. Spiker Heydər Əliyevin Azər
baycan xalqının yetişdirdiyi ən böyük
şəxsiyyətlərdən biri olduğunu, Azər
baycanın ən yeni tarixinin 35 ilə yaxın
dövrünün məhz Ulu Öndərin yorul
maz fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlılığını,
Ümummilli Liderin sayəsində xalqımı
zın dövlət müstəqilliyinin möhkəm tə
məlini yaratdığını, onu qoruyub saxlaya
və ardıcıl inkişaf yoluna çıxara bildiyini  
dilə gətirdi. O,  vurğuladı ki, Ulu Ön
dərin başladığı möhtəşəm işlər bu gün
onun layiqli siyasi varisi İlham Əliyev
tərəfindən dəyişən dövrün tələblərinə
uyğun şəkildə davam etdirilir. Heydər
Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirməklə
Qarabağın 30 illik işğaldan azad edil
məsi isə bu dahi şəxsiyyətin xatirəsinə
ən böyük ehtiramın təcəssümüdür.
Sahibə Qafarova 2023-cü ilin “Hey
dər Əliyev İli” elan edilməsini Ulu
Öndərin misilsiz xidmətlərinə verilən

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

yüksək dəyərin bariz ifadəsi kimi qiy
mətləndirdi.
İclasda Vətən müharibəsinin başla
masının ildönümü münasibətilə Milli
Məclisin bəyanatının qəbul olunacağı
vurğulandı və iclasın 30 məsələdən iba
rət olan gündəliyi təsdiqləndi.
Gündəlikdəki məsələlərin müzaki
rəsinə başlamazdan əvvəl spiker diqqə
tə çatdırdı ki,  iki il bundan əvvəl 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan 44
günlük Vətən müharibəsində Azərbay
can Respublikasının Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qəhrə
manlıq tariximizə yeni şanlı səhifələr
yazdılar. Döyüş meydanlarında şəhid
lərin və qazilərin canı və qanı bahasına
əldə edilən hərbi qələbə xalqımızın bu
günü və gələcəyi ilə bağlı olan taleyük
lü bir məsələnin həllini təmin etdi. Həm
tarixi, həm də hüquqi baxımdan Azər
baycana məxsus olan torpaqların 30 illik
işğalına son qoyuldu, dünya nizamına
və beynəlxalq normalara meydan oxu
yan, regional təhlükəsizlik arxitekturası
üçün daimi təhdid törədən erməni fa
şizminə sarsıdıcı zərbə endirildi.
Böyük Zəfərin Azərbaycan, Ermə
nistan və Rusiya rəhbərlərinin 2020-ci il

10 noyabr tarixli Üçtərəfli Bəyanatı ilə
siyasi-diplomatik müstəvidə də təsbit  
edilməsi Cənubi Qafqazda geosiyasi
vəziyyəti həmişəlik dəyişdirdi. Azər
baycan dövlətinin ərazi bütövlüyü
təmin edildikdən sonra bölgədə sivil
dövlətlərarası münasibətlər qurulma
sı üçün real imkanlar yarandı. Artıq
münaqişə tarixdə qalıb və Qafqazın
bu bölgəsində müharibədən deyil,
sülhdən danışmaq zamanıdır. Postmü
naqişə dövrünün tələblərini düzgün
qiymətləndirən Azərbaycan Ermənis
tanla sülh müqaviləsinin imzalanması
üçün, bildiyiniz kimi, 5 məlum prinsip
təklif edib.
Təəssüf ki, Ermənistan tərəfinin
havadarlarına güvənərək sərgilədiyi
məntiqsiz davranış və hərəkətlər onun
Vətən müharibəsində aldığı dərsdən
lazımi nəticələr çıxarmadığını, bölgədə
sülh prosesinə hazır olmadığını, hələ də
qisasçılıq niyyəti ilə yaşadığını göstə
rir. Lakin hamı bilməlidir ki, pozucu
luq fəaliyyəti, vaxt uzatmaq taktikası
Ermənistanın özü üçün ağır nəticələr
törədəcəkdir.  
Milli Məclisin sədri çıxışının sonun
da Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyevin sözlərini

xatırladaraq bildirdi ki, dövlət başçısı
sentyabrın 21-də Laçın şəhərində Azər
baycan Bayrağını ucaldarkən demişdir:
“Bu gün Ermənistan yaxşı fikirləşməli
dir. Bizimlə heç kim ultimatum dili ilə
danışa bilməz...
Mən bir daha demək istəyirəm ki,
bizi heç kim və heç nə dayandıra bil
məz. Biz haqqın, ədalətin, beynəlxalq
hüququn tərəfdarıyıq və öz ərazi bü
tövlüyümüzü qoruyuruq, qorumuşuq,
bərpa etmişik.
Bütün dünyaya göstərə bilmişik ki,
nəyə qadirik, torpaqlarımızı güc yolu ilə
azad etmişik və bununla fəxr edirik”.
Sonra deputat Soltan Məmmədov
ölkədə Vətən müharibəsinin başlanma
sının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Bəyanatı
nı səsləndirdi. Bəyanat səsə qoyularaq
qəbul edildi.
Daha  sonra hər  sessiyanın əvvə
lində olduğu kimi Milli Məclisin 10
bənddən ibarət 2022-ci il payız sessiya
sının qanunvericilik işləri planı müzaki
rə edildi, bu haqda Milli Məclisin qərar
layihəsi təsdiq olundu. İclasda parla
mentin gündəliyindəki digər məsələlər
də ardıcıllıqla müzakirə  edilərək  səsə  
qoyuldu  və  qəbul olundu.
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AzərbaycanxalqınınVətənmüharibəsinin
başlanmasınınildönümüiləəlaqədar
AZƏRBAYCANRESPUBLİKASIMİLLİMƏCLİSİNİN

BƏ YAN ATI

Azərbaycanınəzəlitarixitorpaqlarınıqəsbetməyişovinistmilliideologiyasının
əsas hədəfərindən birinə çevirmiş erməni faşizminin ağır məğlubiyyəti ilə nəticələnənVətənmüharibəsininbaşlanmasınınikiilitamamolmuşdur.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrinAliBaşKomandanıİlhamƏliyevin
rəhbərliyiilə44günlükVətənmüharibəsindəəldəedilənmöhtəşəmZəfərAzərbaycanRespublikasınınərazibütövlüyününbərpasınıtəminetmiş,sonikiyüzilə
yaxındövrdəxalqımızınməruzqaldığıtorpaqitkilərivəetniktəmizləmələrsilsiləsinəsonqoymuş,tarixidüşmənəqarşıçoxəsrlikmübarizədəməğlubiyyətsindromunuaradanqaldırmışdır.QarabağınvəŞərqiZəngəzurun30illikişğaldanazad
edilməsiAzərbaycanınmüstəqilliktarixindəyenidövraçmışdır.
AzərbaycandövlətiBMTTəhlükəsizlikŞurasının1993-cüildəqəbuletdiyi822,
853,874və884nömrəliqətnamələrin,eləcədəBMTBaşMəclisinin2008-ciildəqəbuletdiyi62/243nömrəliqətnamənin,birsıradigərnüfuzlubeynəlxalqtəşkilatlarınaktlarınınicrasınıözgücüilətəminetmişdir.Vətənmüharibəsinəticəsində
yarananyenireallıqAzərbaycan,ErmənistanvəRusiyaliderlərinin2020-ciilnoyabrın10-daimzaladıqlarıÜçtərəfiBəyanatdatəsbitolunmuşdur.
Ermənistanüçünfaktikikapitulyasiyaaktıolanbubeynəlxalqsənədlətərəfər
üzərlərinəmüəyyənöhdəliklərgötürmüşlər.Müharibədənsonrakıdövrdəbuöhdəliklərinbirqismiyerinəyetirilsədə,ermənisilahlıqüvvələrininQarabağdantamamiləçıxarılması,bölgədəbütüniqtisadivənəqliyyatəlaqələrininbərpaedilməsi,
AzərbaycanınqərbrayonlarıiləNaxçıvanMuxtarRespublikasıarasındanəqliyyat
əlaqəsinintəhlükəsizliyinəzəmanətverilməsivəyeninəqliyyatkommunikasiyalarınıninşasıiləbağlıöhdəliklərErmənistanıntəqsiriucbatındanindiyədəkyerinə
yetirilməmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi postmünaqişə dövrünün reallıqlarını,bölgədəuzunmüddətlivədayanıqlısülhvəsabitlikyaradılmasızərurətininəzərəalaraq,ErmənistanRespublikasıiləmünasibətlərinnormallaşmasıvə
sülhsazişininhazırlanmasıüçün5təməlprinsiptəklifetmişdir.Ermənistantərəfi
buprinsiplərisözdəqəbuletsədə,aparılandanışıqlardaəldəedilənrazılaşmaları
pozmaqüçünmüxtəlifəməllərəəlatmışdır.
Builsentyabrayının13-dəErmənistansilahlıqüvvələridövlətsərhədinindelimitasiyavədemarkasiyaolunmamasındanistifadəedərəkAzərbaycanınLaçın,
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Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbəy və Zəngilan rayonları istiqamətində genişmiqyaslı silahlı təxribat törətmişlər.Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən görüləntədbirlərnəticəsindəbutəxribatınqarşısıqətiyyətləalınmış,Ermənistansilahlı
qüvvələrinənövbətiağırzərbəendirilmişdir.Aydınməsələdirki,Ermənistanınrevanşizmniyyətindənirəligələnbuhərəkətiikidövlətarasındasivilmünasibətlər
qurulmasıüçüngöstərilənsəyləripozmağa,azadedilmişərazilərdəaparılanbərpa
vəquruculuqişlərinəmaneçiliktörətməyəyönəlmişdir.
Ermənistanın törətdiyi təxribat barəsində bəzi yüksək səviyyəli xarici dövlət
rəsmilərinin obyektivlikdən uzaq, qərəzli, həta təhrikedici fikirlər səsləndirməsi
təəssüfdoğurur.Beləaçıqlamalarınermənitəbliğatınıntəsirialtındavəyasiyasi
dividendlərəldəetməkniyyətiiləverildiyinəşübhəyoxdur.
BugünAzərbaycanın30illikişğaldövründəvandalcasınaviranqoyulmuştorpaqlarındayaşayışməntəqələrininbərpasılayihələrihəyatakeçirilir,infrastruktur
obyektləriqurulur,havalimanları,yollar,körpülər,tunellər,digərobyektlərinşa
olunur,elektrik,suxətləriçəkilir.Məcburiköçkünlərinmümkünqədərtezmüddətdədoğmayurdlarınaqayıtmasıüçünşəraityaradılır.Artıqonlarınbirhissəsininyurdhəsrətinəsonqoyulmuşdur.
Təəssüfki,ErmənistantərəfininişğaldövründəvəmüharibədənsonraAzərbaycanərazilərindəbasdırdığıyüzminlərcətankvəpiyadaəleyhinəminalarbərpavə
quruculuqişlərininsürətləaparılmasınaimkanvermir.Hərbiəməliyyatlarınbaşa
çatmasındansonrakıdövrdə200nəfərdənçoxmülkişəxsvəhərbçiminalarınpartlamasınəticəsindəhəlakolmuşvəyayaralanmışlar.
Lakin heç kəsin şübhəsi olmasın ki, törədilən bütün maneələrə baxmayaraq,
Azərbaycanxalqıərazibütövlüyününkeşiyindəayıq-sayıqdayanmışdır,şəhidlərininhəyatıbahasınaişğaldanazadedilmişərazilərinyenidənqurulmasına,yerlə
biredilmişşəhərvəkəndlərintambərpasınanailolacaq,QarabağıvəŞərqiZəngəzuruçiçəklənəndiyarlaraçevirəcəkdir.
AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisiümidetdiyinibildirirki,Ermənistan
Respublikasıözməsuliyyətinidərkedərək,XXIəsrəyaraşmayandavranışvəhərəkətlərdənəlçəkəcək,Azərbaycanlasivildövlətlərarasımünasibətlərqurulması,
bölgəxalqlarınınəmin-amanlığaqovuşdurulmasıüçünyaranmıştarixiimkanıbir
dahanəzərdənkeçirəcəkdir.AzərbaycanRespublikasıCənubiQafqazınmünaqişə
vəmüharibələrdənazadolan,bütünxalqlarınnümayəndələrininqarşılıqlıişbirliyişəraitindədinamikinkişafedənbirməkanaçevrilməsiüçünözündənasılıolan
bütüntədbirlərigörməyəhazırdır.
(BəyanatAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
2022ciil30sentyabrtarixliiclasındaqəbuledilmişdir)
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Oktyabrın31-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdəsəfərdəolanSankt-Peterburq
QanunvericilikMəclisininsədri
AleksandrBelskininbaşçılıqetdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
GörüşdəcariildəAzərbaycan
vəRusiyaarasındadiplomatik
münasibətlərinqurulmasının30cuildönümününtamamolduğu
xatırlandı,ikiölkəarasındaəməkdaşlığıninkişafındadövlətbaşçılarınınşəxsimünasibətlərininrolu
vurğulandı.
Söhbətzamanıqarşılıqlımünasibətlərdəsiyasi,iqtisadi,humanitar,parlamentlərarasıəməkdaşlığın,AzərbaycanvəRusiyanın
regionlarıarasındamünasibətlərin
əhəmiyyətiqeydolundu.
GörüşdəMilliMəclisinhəm
FederasiyaŞurası,həmdəDövlət
Dumasıiləqarşılıqlımünasibətləri,
beynəlxalqparlamenttəşkilatları
çərçivəsindəəməkdaşlıq,parlamentlərarasıdostluqqruplarının
fəaliyyətibarədəfikirmübadiləsi
aparıldı.
TədbirdəAzərbaycan-Rusiya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qrupununrəhbəriNizamiSəfərov,

MilliMəclisAparatınınrəhbəriFəridHacıyev,AzərbaycanRespublikasınınSankt-Peterburqdakıbaş
konsuluSultanQasımovvədigər
rəsmişəxsləriştirakedirdilər.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaBöyükBritaniyavəŞimaliİrlandiyaBirləşmiş
Krallığınınölkəmizdəyenitəyin
olunmuşfövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriFerqusOuldlagörüşdü.Qonağafəaliyyətindəuğurlar
arzulayanspikerbirneçəgünöncə
onunAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevəetimadnaməsinitəqdim
edərkənAzərbaycandilindəçıxış
etməsiniyüksəkqiymətləndirdivə
bununxalqımızındilinə,mədəniyyətinəböyükhörmətingöstəricisi
olduğunudiqqətəçatdırdı.
AzərbaycanvəBirləşmişKrallıq
arasındamünasibətlərininkişafındandanışanparlamentsədriqeyd
etdiki,cariildəikiölkəarasında
diplomatikəlaqələrinqurulmasının30-cuildönümütamamolub.
Buillərərzindəikiölkəarasında
siyasi,iqtisadi,humanitarvədigər
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sahələrdəqarşılıqlıetimadavə
dəstəyəəsaslananəməkdaşlıqdinamikinkişafedib.Vurğulandıki,
iqtisadiəlaqələrölkələrimizarasındaikitərəfimünasibətlərinəsas
tərkibhissələrindənbiridir.Sahibə
Qafarovasöylədiki,Azərbaycanın
əsasticarəttərəfdaşlarındanbiri
olanBirləşmişKrallıqiqtisadiyyatımızaənçoxinvestisiyayatıran
ölkədir.BirləşmişKrallığın“BP”
şirkətienerjisahəsindəAzərbaycanınetibarlıtərəfdaşlarından
biridir.
Parlamentlərarasıəlaqələrin
ölkələrimizarasındaikitərəfivə
çoxtərəfimünasibətlərinmühümhissələrindənbiriolduğunu
diqqətəçatdıranMilliMəclisin
sədriqeydetdiki,qanunvericilik
orqanlarımızarasındasıxəlaqələr
qurulub.O,cariiliyulun12-13-də
BirləşmişKrallığasəfərinixatırladaraq,səfərçərçivəsindəkeçirilən
görüşlərbarədəqonağaətrafıməlumatverdi.
SahibəQafarovaparlamentlərarasıəlaqələrininkişafındadostluqqruplarınınmühümrolunu
daqeydedərəkdiqqətəçatdırdı
ki,dostluqqruplarımüntəzəm
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təmaslar,dialoqvəfikirmübadiləsiiləparlamentlərarasındakörpü
rolunuoynayırlar.
Azərbaycanınərazibütövlüyünübərpaetdikdənsonraregionda
yaranmışvəziyyətbarədəsəfirə
məlumatverənMilliMəclisinsədri
diqqətəçatdırdıki,hazırdamünaqişədənsonrakıdövrdəAzərbaycanınəsasprioritetiişğaldan
azadedilmişərazilərinbərpasıvə
tikintisi,məcburiköçkünləringeri
qayıtmasınıntəminedilməsidir.O,
ərazilərimizinminalardanvədigər
partlamamışhərbisursatlardantəmizlənməsində,həmçininbərpavə
yenidənqurmaişlərindəBirləşmiş
Krallıqtərəfindəngöstəriləndəstəyəgörəminnətdarlığınıbildirdi.
SahibəQafarovanəzərəçatdırdıki,
işğaldanzərərçəkəndövlətolmasınavəözgücünətorpaqlarınıazad
etməsinəbaxmayaraq,sonikiildə
regiondauzunmüddətlisülhvə
sabitliyintəminolunmasıistiqamətindəsəylərinidavametdirən
dəAzərbaycandır.Tərəfimizdən
Ermənistanamünasibətlərinormallaşdırmaqvəbeynəlxalqhüququn5prinsipiəsasındasülhsazişi
imzalamaqtəklifedilib.LakinErmənistantəxribatçıhərəkətlərdən
hələdəəlçəkmir.
Səmimiqəbulavəətrafıməlumatagörəminnətdarlığınıbildirən
BöyükBritaniyavəŞimaliİrlandiyaBirləşmişKrallığınınölkəmizdəkisəfiriFerqusOuldAzərbaycandafəaliyyətəbaşladıqdansonra
keçirdiyigörüşlərbarədəMilli
Məclisinsədrinəməlumatverdi,
PrezidentİlhamƏliyevləolangörüşünondaböyüktəəssüratyaratdığınıxüsusivurğuladı.
SəfirAzərbaycanınAvropanın
enerjitəhlükəsizliyinintəminolunmasındamühümroloynadığını
bildirdi.O,ölkəmizinalternativ
vəbərpaolunanenerjilayihələrininreallaşdırılmasındasəylərinin
vacibliyinivurğuladıvəqeydetdi
ki,bu,əlaqələrimizinmühümbir
hissəsidir.

FerqusOuldAzərbaycanMilli
MəclisininsədriSahibəQafarovanınBirləşmişKrallığarəsmisəfəriniparlamentlərarasıəlaqələrin
inkişafetdirilməsiistiqamətində
mühümaddımkimiqiymətləndirərəkspikerinkraliçaIIElizabetin
vidamərasimindəiştirakından
məmnunluğunubildirdi.
FerqusOuldregiondasülhvə
təhlükəsizliyinəhəmiyyətiiləbağlı
fikirlərinibölüşərək,Azərbaycanla
Ermənistanarasındasülhmüqaviləsininimzalanmasınınvacibliyini
vurğuladı.

Oktyabrın19-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaTürkmənistanınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriQurbanmammet
Elyasovlagörüşdü.

Sədrsəfiriölkəmizdədiplomatikfəaliyyətəbaşlamasımünasibətilətəbriketdi.O,diqqətəçatdırdı
ki,AzərbaycanıqardaşTürkmənistanlaortaqmədəniyyət,tarix,
dilvəxalqlarımızarasındaəlaqələr
birləşdirir.AzərbaycanTürkmənistanlabütünsahələrdəəlaqələrin
inkişafınaböyükəhəmiyyətverir
vəbuildiplomatikmünasibətlərimizinyaradılmasının30illiyini
qeydetdik.
SahibəQafarovaölkələrimiz
arasındaəlaqələrininkişafında
yüksəksəviyyəliqarşılıqlısəfərlərinböyükroloynadığınıqeydetdi.
O,bildirdiki,ölkələrimizarasında
imzalanmış100-dənçoxdövlətlərarasıvəhökumətlərarasısənəd
münasibətlərimizinhüquqibazasınıformalaşdırıb.Busənədlərarasında“AzərbaycanRespublikası
iləTürkmənistanarasındaStrateji
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tərəfdaşlıqhaqqındaBəyannamə”
ölkələrimizinhərtərəfiəməkdaşlığınındahadainkişafıbaxımından
xüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
Azərbaycan-Türkmənistanmünasibətlərinininkişafındahəriki
ölkəninparlamentlərininrolundan
sözaçanSahibəQafarovacariilin
iyunayındaQoşulmamaHərəkatınınParlamentŞəbəkəsininBakı
Konfransındaiştiraketməküçün
ölkəmizdəsəfərdəolanTürkmənistanMilliQenqeşi(parlament)
MəclisininsədriGülşatMəmmədovailəgörüşünüməmnunluqla
xatırladı.O,qanunvericilikorqanlarınınmünasibətlərinininkişafında
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qruplarınınfəaliyyətininəhəmiyyətinivurğuladı.
MilliMəclisinsədriAzərbaycanın44günlükVətənmüharibəsi
nəticəsindətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsivəbununladaBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınqətnamələrininicrasınıntəminolunması,
beynəlxalqmünasibətlərsistemindəkiikilistandartlar,AzərbaycanınsülhsəylərivəErmənistanın
uğursuztəxribatlarıbarədədanışdı.Bildirildiki,Azərbaycantezlik-

ləErmənistanlasülhmüqaviləsininimzalanmasınıntərəfdarıdır.
LakinErmənistanıntəxribatları
sülhprosesinəmaneolurvəonu
yubadır.
SəfirQurbanmammetElyasov
spikerintəbrikinəgörətəşəkkür
etdivəikiölkəninqanunvericilik
orqanlarıarasındakıəməkdaşlığı
yüksəkqiymətləndirdi.O,Şuşaya
səfərininondayaratdığıtəəssüratlarıbölüşdü.
Qonaqbildirdiki,Türkmənistan
qardaşAzərbaycanlamünasibətlərindahadainkişafetdirilməsinə
böyükönəmverir.Buəlaqələrininkişafındaparlamentlərarasımünasibətlərdəmühümroloynayır.
Səfirxalqlarımızıdərintarixi
köklərin,mənəvivəmədənidəyərlərinbirləşdirdiyini,ölkəmizdədiplomatikfəaliyyətgöstərdiyimüddətdəqarşılıqlıəlaqələrindahada
inkişafetməsiüçünbütünsəylərini
səfərbəredəcəyinisöylədi.
SöhbətzamanıMilliMəclisin
sədrisəfirinAzərbaycandilində
danışmasınıyüksəkqiymətləndirdi,
bununAzərbaycanmədəniyyətinə
vədilinəböyüksevginingöstəricisi
olduğunudiqqətəçatdırdı.
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Oktyabrın10-daMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanMoldovaRespublikasınınBaşnaziriNataliyaQavrilitsa
iləgörüşdü.
SpikerMoldovaRespublikasınınBaşnazirinəölkələrimizarasındaənənəvidostluqvəqardaşlıqəlaqələrininhazırkısəviyyəsi
haqqındadanışdı,buildiplomatik
münasibətlərimizinyaradılmasının
30-cuildönümünüqeydetdiyimizi
diqqətəçatdırdı.SahibəQafarovamüxtəlifsahələrdəəməkdaşlıq
əlaqələrinininkişafındadövlətbaşçılarısəviyyəsindəhəyatakeçirilən
qarşılıqlısəfərlərinvəgörüşlərin
əhəmiyyətinixüsusivurğuladı.
AzərbaycanınenerjisiyasətinətoxunanMilliMəclisinsədri
bildirdiki,ölkəmizöztərəfdaşlarınınenerjitəhlükəsizliyinintəmin
olunmasındavacibroloynayır.
Azərbaycanınbuistiqamətdə
reallaşdırdığılayihələr,cariilin
iyulayındaAzərbaycaniləAvropa
İtifaqıarasındaimzalanmışenerji
sahəsindəStratejiTərəfdaşlığadair

RƏSMİ QƏBULLAR
AnlaşmaMemorandumubunun
bariznümunəsidir.
Spikerikiölkəarasındaparlamentlərarasımünasibətlərətoxunduvəikitərəfiəlaqələrininkişafındaqanunvericilikorqanlarının
özünəməxsusrolundandanışdı.
Parlamentdostluqqruplarının
fəaliyyətinivədeputatlarımızın
beynəlxalqtəşkilatlardakıəməkdaşlığınıyüksəkqiymətləndirdi,
qanunvericilikorqanlarımızın
komitələriarasındaəməkdaşlığıninkişafıüçünyaxşıimkanların
mövcudolduğunudedi.
MilliMəclisinsədriAzərbaycanın44günlükVətənmüharibəsi
nəticəsindətorpaqlarınıişğaldan
azadetməsibarədədanışdı.Bildirildiki,AliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmüzəfər
ordumuzunşücaətisayəsində
ərazilərimizinErmənistantərəfindən30illikişğalınasonqoyuldu.
Təəssüfki,beynəlxalqmünasibətlərdəmövcudolanikilistandartlar
səbəbindənBMTTəhlükəsizlik
Şurasının4qətnaməsiuzunillər
ərzindəicraolunmadı,Azərbaycanbusənədlərinicrasınıözgücü
hesabınatəminetdi.
SpikerErmənistanınişğalaltındasaxladığışəhərvəkəndlərimizi
tamamilədağıtdığınıbildirərək,
moldovalıhəmkarıİqorQrosunun
AzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşayavəişğaldanazadedilmiş
ərazilərimizəsəfərizamanıbu
reallıqlarınbilavasitəşahidiolduğunudiqqətəçatdırdı.
MilliMəclisinsədri30iləyaxın
işğaldanəziyyətçəkən,müharibədəqələbəqazanmışAzərbaycanın
Ermənistanasülhmüqaviləsinin
imzalanmasınıtəklifetdiyinisöyləyərəkümidvarolduğunubildirdi
ki,oktyabrın6-daPraqadakeçirilmişdördtərəfigörüşdənsonra
tezlikləikiölkəarasındasülhmüqaviləsiimzalanacaq.
AzərbaycanailkrəsmisəfərindənvəMilliMəclisdəolmaqdan
məmnunluğunuifadəedənMol-

dovaRespublikasınınBaşnaziri
NataliyaQavrilitsasonbirilyarım
ərzindəAzərbaycanlaMoldova
arasındayüksəksəviyyədəolan
münasibətlərindahadaintensivləşdiyinibildirdi.O,ölkəsinin
Azərbaycanladostluqmünasibətləriniyüksəkqiymətləndirdiyini
diqqətəçatdırdı,Prezidentİlham
Əliyevləgörüşübarədətəəssüratlarınıbölüşdü.
QonaqMoldovailəAzərbaycan
arasındaiqtisadiəlaqələrədətoxunaraqbusahədəHökumətlərarası
Komissiyanınfəaliyyətininmühümrolunuqeydetdi,ölkələrimiz
arasındaiqtisadi-ticarət,nəqliyyat,
enerjitəhlükəsizliyivədigərsahələrdəsəmərəliəməkdaşlığıninkişafperspektivlərindəndanışdı.
Görüşdətərəfərimaraqlandırandigərməsələlərbarədədəfikir
mübadiləsiaparıldı.

Avqustun24-dəMilliMəclisin
sədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanKoreyaRespublikası
Prezidentininxüsusinümayəndəsi,Busanşəhərinin“Expo2030”
ÜmumdünyaSərgisinəevsahibliyinindəstəklənməsiüzrəXüsusi
Komitəninsədri,Koreya-Azərbaycanparlamentlərarasıdostluq
qrupununsədriSoByonq-Sunun
rəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
iləgörüşdü.
SahibəQafarovabusəfərin
qarşılıqlımünasibətlərininkişafına
öztöhfəsiniverəcəyinəinandığını,ölkələrimizarasındamüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlıqəlaqələrinin
inkişafetdiyinidedi.Spikerbu
ilölkələrimizarasındadiplomatikmünasibətlərinyaradılmasının
30-cuildönümününtamamolduğunusöylədi,xalqlarımızarasında
əlaqələrindərinləşməsindədövlət
başçılarınınqarşılıqlısəfərlərinin
əhəmiyyətindəndanışdı,Prezident
İlhamƏliyevinKoreyayasəfərlərini
xüsusivurğuladı.

SöhbətzamanıMilliMəclisin
sədriVətənmüharibəsindənsonra
işğaldanazadedilmişərazilərimizdəPrezidentİlhamƏliyevintəşəbbüsüilə“ağıllışəhər”,“ağıllıkənd”,
ocümlədən“yaşılenerjizonaları”
konsepsiyalarınınhəyatakeçirildiyinivəbusahələrdəAzərbaycanın
Koreyaşirkətləriiləəməkdaşlıqda
maraqlıolduğunudiqqətəçatdırdı.
Parlamentlərarasıəlaqələrindövlətlərarasımünasibətlərinmühüm
hissəsinitəşkiletdiyinideyənSahibə
Qafarovahərikiölkəninqanunvericilikorqanlarındadostluqqruplarınınfəaliyyətgöstərməsindən,
deputatlarınqarşılıqlıəməkdaşlığındanməmnunluğunubildirdi,bu
əlaqələrindahadainkişafetdirilməsininvacibliyindəndanışdı.
GörüşdəMilliMəclisinsədri44
günlükVətənmüharibəsinəticəsindəAzərbaycanınöztorpaqlarını
işğaldanazadetməsivəregionda
davamlısülhünyaradılmasıistiqamətindəgöstərdiyisəylərhaqda
məlumatverdi.O,hazırdaAzərbaycanınərazilərininErmənistan
tərəfindən30illikişğalınınağır
nəticələrininaradanqaldırılmasıilə
məşğulolduğunuvəhəminyerlərə
yeninəfəsgəldiyiniqeydetdi.
ÖznövbəsindəKoreyaRespublikasıPrezidentininxüsusinümayəndəsivəKoreya-Azərbaycan
parlamentlərarasıdostluqqrupununsədriSoByonq-Su2009-cuildə
Azərbaycandaolduğunuvəötən
dövrərzindəPrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləölkəmizinsürətli
inkişafından,başvermişdəyişikliklərdənolduqcatəsirləndiyinivə
bundanfəxrduyduğunudiqqətə
çatdırdı.
QonaqKoreyaRespublikasının
Azərbaycanaböyükönəmverdiyinivəbütünsahələrdəbuəlaqələrin
dahadadərinləşdirilməsindəmaraqlıolduğunusöylədi.SoByonqSuKoreyahökumətininxüsusilə
ekologiya,iqlimdəyişikliyivə
“ağıllışəhər”layihələrininhəyata
keçirilməsinəmarağınıifadəetdi.
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Rusiya Dövlət Dumasının sədri
Vyaçeslav Volodin ölkəmizdə səfərdə oldu
Sentyabrın 26-da Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
rəsmi səfərdə olan Rusiya Federasi
yası Federal Məclisi Dövlət Duma
sının sədri Vyaçeslav Volodinlə
görüşdü. Əvvəlcə tərəflər arasında
təkbətək görüş keçirildi. Görüş
də ölkələrimiz və qanunvericilik
orqanlarımız arasında əlaqələrin
müxtəlif aspektlərinə dair fikir
mübadiləsi aparıldı. Sonra görüş
nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
geniş tərkibdə davam etdirildi.
Qonağı və onun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini salamlayan
Milli Məclisin sədri bildirdi ki,
ölkələrimiz arasında 1992-ci ildə
diplomatik münasibətlərin qurul
masından ötən 30 il ərzində aktiv
siyasi dialoq sayəsində ticarət-iqti
sadi, nəqliyyat, energetika, humani
tar və digər sahələrdə əlaqələrimiz
yüksək səviyyəyə çatıb. Qarşılıqlı
münasibətlərin inkişafında dövlət
başçıları İlham Əliyevin və Vladi
mir Putinin qarşılıqlı etibara əsas
lanan münasibətləri və mütəmadi
görüşləri mühüm rol oynayır. Bu

günədək iki ölkə arasında geniş
spektrli 250-dən çox dövlətlərarası
və hökumətlərarası sənəd imza
lanıb. Bu sahədə Prezident İlham
Əliyevin cari ilin fevralında Rusiya
Federasiyasına rəsmi səfəri zamanı
imzalanmış Azərbaycan Respubli
kası və Rusiya Federasiyası arasın
da müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti
haqqında Bəyannamə münasibətlə
rimizi yeni səviyyəyə yüksəldib. Bu
bəyannamə parlamentlərarası əla
qələr də daxil olmaqla, demək olar
ki, ölkələrimizin bütün sahələrdəki
əməkdaşlığını özündə ehtiva edir.
Spiker Sahibə Qafarova qeyd
etdi ki, ölkələrimiz arasında möv
cud olan iqtisadi münasibətlərin
inkişaf dinamikası da qənaətbəxş
dir. O cümlədən, humanitar sahədə
əməkdaşlıq da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə cari
ilin mart ayında Moskvada keçiril
miş Azərbaycan Mədəniyyəti gün
ləri xalqımızın irsinin tanıdılmasına
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böyük töhfə oldu.
Söhbət zamanı spiker Sahibə
Qafarova ikitərəfli münasibətlərin
inkişafında Azərbaycan və Rusi
ya parlamentlərinin rolunu qeyd
edərək bildirdi ki, ölkələrimizin
beynəlxalq parlament təşkilatların
da uğurlu əməkdaşlığı, Milli Məclis
ilə Federal Məclis arasında daimi
ikitərəfli parlamentlərarası komis
siyanın mövcudluğu qarşılıqlı mü
nasibətlərimizin yüksək səviyyədə
olmasından xəbər verir.
Milli Məclisin sədri qeyd etdi
ki, ölkələrimiz arasında ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında re
gionlararası əməkdaşlıq xüsusi rol
oynayır. Hazırda Rusiya Federa
siyasının 70-dən çox subyektinin
müəssisələri Azərbaycanla xarici
ticarət sahəsində əməkdaşlıq edir,
Rusiyanın 20-yə yaxın regionu ilə
ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mə
dəni əməkdaşlıq haqqında müvafiq
sazişlər imzalanıb.
Görüşdə Azərbaycanın 44 gün
lük Vətən müharibəsi ilə torpaqla
rını işğaldan azad etməsi, Üçtərəfli

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
Bəyannamənin həyata keçirilməsi,
Ermənistanın uğursuz təxribatları
barədə də fikir mübadiləsi aparıldı.
Sahibə Qafarova xatırlatdı ki, 2020ci ildə Azərbaycan öz ərazilərinin
Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın
davam edən işğalına son qoydu. 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsin
də ölkəmiz tarixi qələbə qazandı,
ərazi bütövlüyünü bərpa edərək, öz
gücü hesabına BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazi
lərindən dərhal, tam və qeyd-şərt
siz çıxarılmasını tələb edən dörd
qətnamənin icrasını təmin etdi.
Milli Məclisin sədri söylədi ki,
torpaqlarımız işğaldan azad edil
dikdən dərhal sonra ölkəmiz öz
vəsaiti hesabına həmin ərazilərdə
genişmiqyaslı bərpa və qurucu
luq işlərinə başlayıb. Azərbaycan
regionda sülhün təmin olunması
üçün üzərinə götürdüyü bütün
öhdəlikləri yerinə yetirir. Lakin çox
təəssüf ki, Ermənistan 10 noyabr
2020-ci il tarixli Üçtərəfli Bəyan
namənin tələblərini tam şəkildə
yerinə yetirməkdən boyun qaçırır
və sülh prosesini pozmağa çalışır.
Sahibə Qafarova xüsusilə Ermə
nistan tərəfindən cari il sentyabrın
12-də törədilən təxribatları diqqətə
çatdıraraq vurğuladı ki, bu təxri
batların məsuliyyəti Ermənistanın
siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə
düşür. Milli Məclisin sədri bildirdi
ki, regionda daimi sülh və sabitliyin

təmin edilməsi üçün Ermənistan öz
öhdəliklərini yerinə yetirməlidir.
Səmimi görüşə görə təşəkkü
rünü bildirən Rusiya Federasiyası
Federal Məclisi Dövlət Dumasının
sədri Vyaçeslav Volodin ölkələri
miz arasında əlaqələrin dinamik
inkişafından danışdı. O, ticarət,
humanitar, təhsil sahələrində əla
qələrin bugünkü vəziyyətindən
məmnunluğunu bildirdi.
Parlamentlərarası əlaqələrin
inkişaf perspektivləri barədə fikir
lərini bölüşən Vyaçeslav Volodin
iki ölkənin qanunvericilik orqanları
arasında münasibətlərin daha da
inkişaf etdirilməsinin vacibliyini
qeyd etdi. O, Müttəfiqlik Qarşılıqlı
Fəaliyyəti Haqqında Bəyannamə

nin strateji tərəfdaşlıq əsasında əldə
edilmiş çox ciddi səviyyə olduğunu
söyləyərək, bu istiqamətdə parla
mentlərarası əlaqələrin inkişafının
da vacibliyini diqqətə çatdırdı.
Vyaçeslav Volodin parlamentlərarası qarşılıqlı fəaliyyətin genişlən
dirilməsində  görüşlərin, dialoqun,
kommunikasiyanın mühüm əhə
miyyətini vurğuladı.
Söhbət zamanı Dumanın sədri
2020-ci ildə ölkəmizin qələbəsi ilə
başa çatan 44 günlük Vətən müha
ribəsinə yekun vuran Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin
imzaladığı Üçtərəfli Bəyannamənin
həyata keçirilməsi barədə də fikirlə
rini bölüşdü.
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Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Kraliçasının vida mərasimində iştirak etdi

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova sentyabrın 18-də Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Kraliçası Ülyahəzrət II Elizabetin vida mərasimində iştirak
etmək üçün Londonda oldu.
Londonun “Luton” Beynəlxalq Hava Limanında Milli Məclisin sədrini
Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqdakı səfiri Elin Süleymanov və digər rəsmi
şəxslər qarşıladılar.
Həmin gün spiker Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Kralı Əlahəzrət
III Çarlz adından təşkil olunan rəsmi qəbulda iştirak etdi.
Sentyabrın 19-da Sahibə Qafarova Kraliça Ülyahəzrət II Elizabetin Vest
minster Abbatlığında keçirilən, dünyanın müxtəlif ölkələrinin dövlət və
hökumət başçılarının, parlament təmsilçilərinin, görkəmli siyasi liderlərin,
ictimai xadimlərin və Kral ailə üzvlərinin iştirak etdiyi vida mərasiminə qa
tıldı. Kraliça Ülyahəzrət II Elizabetin cənazəsi Vellinqton Tağına daşınaraq,
Vindzord şəhərində həyat yoldaşı Şahzadə Filipin yanında torpağa tapşırıldı.  
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova mərasimdə iştirak edəndən sonra
matəm kitabına ürək sözlərini yazdı.
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Milli Məclisin sədri TÜRKPA Katibliyinin
fəaliyyəti ilə tanış oldu
Sentyabrın 24-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova TÜRKPA Katib
liyində oldu. TÜRKPA-nın Baş katibi
Süreyya Er tərəfindən qarşılanan sədr
Katibliyin inzibati binası ilə tanışlıq
zamanı burada yaradılan iş şəraiti ilə
maraqlandı. Katibliyin kollektivi ilə
görüşən Sahibə Qafarova Azərbaycan
Milli Məclisinin TÜRKPA yarandığı
dövrdən bu təşkilatla əməkdaşlığa
xüsusi önəm verdiyini, qurumun
fəaliyyətinə diqqət və qayğı göstərdi
yini vurğuladı. Onun sözlərinə görə,
TÜRKPA-nın fəaliyyəti dövlətlərimiz
və xalqlarımız arasında mövcud olan
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin
dərinləşməsinə xidmət edir.
Azərbaycan parlamenti ilə TÜRK
PA arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə inkişaf etməsindən məm
nunluğunu bildirən spiker dedi ki,
Milli Məclis təşkilata üzv olan ölkələ
rin qanunvericilik orqanları ilə geniş
əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir.
Qeyd edildi ki, qurumda ölkələrimizi

maraqlandıran müxtəlif mövzulara
həsr edilmiş seminarların keçirilməsi,
model qanunların işlənib hazırlan
ması, seçki və referendum müşahidə
missiyalarının təşkili səmərəli əmək
daşlığımızın mühüm göstəriciləridir.
Azərbaycan parlamentinin sədri
Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə dəfə
lərlə TÜRKPA-nın komissiya iclas
larının, seminarların, konfrans və
görüşlərin keçirilməsini təqdirəla
yiq hal kimi  diqqətə çatdırdı. Qeyd
edildi ki, üzv parlamentlərin nüma
yəndələri ölkəmizin 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində işğaldan azad
edilmiş ərazilərinə, o cümlədən Azər
baycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa
şəhərinə səfər ediblər. Qardaş ölkə
lərin parlament üzvləri Ermənistanın
işğalı dövründə törədilmiş vəhşiliklə
rin və dağıntıların şahidi olmaqla ya
naşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
ölkəmiz tərəfindən həyata keçirilən
genişmiqyaslı bərpa və yenidənqur
ma işləri ilə də tanış olublar.

Qeyd edildi ki, TÜRKPA çərçivə
sində model qanunların təqdim olun
ması ilə bağlı Milli Məclis Aparatında
müsbət əməkdaşlıq təcrübəsi forma
laşıb. Qurumda qəbul edilən 7 model
qanundan 5-nin ilkin layihəsi Milli
Məclis tərəfindən təqdim olunub. Mil
li Məclis təşkilata üzv olan ölkələrin
parlamentləri ilə qanunvericilik təcrü
bəsinin bölüşməsində maraqlıdır.
Sədr Katiblikdə çalışan heyətin
fəaliyyətini müsbət qiymətləndirdi.
O, təşkilatda əlverişli  işgüzar mühi
tin yaradıldığını qeyd etdi,  burada
çalışan əməkdaşların  təcrübə, bilik
və bacarıqlarını bundan sonra da təş
kilatın səmərəli fəaliyyətinə  yönəldə
cəklərinə inamını dilə gətirdi.
Öz növbəsində TÜRKPA-nın Baş
katibi Süreyya Er göstərilən yüksək
diqqətə və təşkilata verilən dəstəyə
görə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafa
rovaya  minnətdarlığını bildirdi, ona
Katibliyin fəaliyyəti haqqında geniş
məlumat verdi.
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Milli Məclisdə şəhidlərin
xatirəsi yad edildi
Sentyabrın 27-si Azərbaycan ərazisində Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin  Anım günü kimi  qeyd
olunur.  Onların ölməz  xatirəsi hər  yerdə  bir dəqiqəlik sükutla yad edilir.
Həmin gün  saat 12.00-da Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, sədrin birinci müavini Əli
Hüseynli, sədr müavinləri Adil Əliyev, Fəzail İbrahimli, deputatlar, parlament Aparatının və
İşlər İdarəsinin kollektivləri  də  parlamentin inzibati  binasının önünə  toplaşaraq Vətən müha
ribəsində böyük rəşadət göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsi
ni bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər.
Allahdan  bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.
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Milli Məclisdə “Zəfər Guşəsi”
Milli Məclisin inzibati binasının
foyesində “Zəfər Guşəsi” yaradılıb.
Noyabrın 4-də  Milli Məclisin  sədri
Sahibə Qafarova qırmızı lenti kəsərək
“Zəfər Guşəsi”nin açılışını etdi.
Guşənin yuxarı hissəsində Azər
baycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycan
dır!” ifadəsi öz əksini tapıb. Lövhənin  
ortasında Vətən müharibəsində qaza
nılmış Zəfər münasibəti ilə Milli Məc
lisdə təsis olunmuş orden və medallar
sərgilənir. Hər iki tərəfdə müharibədə
şəhid olmuş vətən övladlarının  adları
qızılı hərflərlə həkk olunub. Burada
nümayiş  etdirilən fotoşəkillərdə işğal
dövründə dağıdılmış, talan olun
muş milli-mədəni abidələr və yaşayış
məskənləri,  eləcə də hazırda  həmin
yerlərdə aparılan möhtəşəm qurucu
luq-bərpa işləri öz əksini tapıb.
“Zəfər Guşəsi”nin  açılışına  top
laşanlar lövhənin önünə tər çiçəklər
düzdülər, Vətən müharibəsində şəhid
olmuş qəhrəman övladlarımızın xati
rəsini dərin ehtiramla yad etdilər.
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Milli Məclisin komitələrinin
birgə iclası Şuşada keçirildi

Oktyabrın 31-də Şuşada Milli Məc
lisin Elm və təhsil, Mədəniyyət komi
tələrinin birgə iclası keçirildi.
Müzakirələrdən əvvəl hər iki ko
mitə sədri Bəxtiyar Əliyev və Qənirə
Paşayeva  iclas iştirakçılarını azad
Şuşada şanlı Zəfər gününün ildönü
mü ərəfəsində salamlamaqdan qürur
duyduqlarını bildirdilər, Milli Məc
lisin komitə iclaslarının və dinləmə
lərin burada keçirilməsinin ənənəyə
çevrilməsini əlamətdar hadisə kimi
dəyərləndirdilər.  İclasda 44 günlük
Vətən müharibəsində Şuşa şəhərinin
azad edilməsindən, böyük Zəfərin
tarixi əhəmiyyətindən söhbət  açıldı,
bu günləri bizə bəxş edən müzəffər
Ali Baş Komandan, Prezident cə
nab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi
rəşadətli ordumuza, şəhidlərimizə,
qazilərimizə borclu olduğumuz vur
ğulandı. Komitə sədrləri bu iclasların
keçirilməsinə yaratdığı şəraitə görə
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya  
təşəkkürlərini bildirdilər.  Sonra Azər
baycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərimizin xa
tirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.

Daha  sonra  komitələr tərəfindən
müzakirəyə təqdim edilən “Ali təhsil
haqqında” qanun layihəsi haqqında
və “İşğaldan azad olunmuş ərazilər
də tarixi-mədəni abidələrin bərpası
sahəsində tədbirlər” mövzusu ətra
fında fikir  mübadiləsi aparıldı.  Elm
və təhsil komitəsinin sədri Bəxtiyar
Əliyev  “Ali təhsil haqqında” qanun
layihəsi barədə məlumat verdi. Azər
baycanda ilk dəfə ali təhsil haqqında
qanun hazırlandığını diqqətə çatdıran
komitə sədri sənədin hazırlanması
prosesindən, yaradılan işçi qrupunun
ötən müddət ərzində gördüyü işlər
dən danışdı.  Müxtəlif platformalarda
aparılan müzakirələr zamanı əlaqədar
təşkilatların, mütəxəssislərin fikirləri
nin, irəli sürdükləri təkliflərin  qanun
layihəsində nəzərə alındığını bildirdi.
Gündəliyin ikinci məsələsini Mə
dəniyyət komitəsinin sədri Qənirə
Paşayeva şərh etdi. O, Azərbaycan
xalqına məxsus tarixi və dini abidə
lərə, mədəni irsə qarşı Ermənistanın
yürütdüyü vandalizm siyasətindən
söz açdı və bu torpaqlarda yerlə
şən mədəni-tarixi əhəmiyyətə malik
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yüzlərlə nadir abidənin yerlə yeksan
olunduğunu söylədi.
Komitə sədri işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə tarixi-mədəni abidələrin
bərpası sahəsində görülən tədbirlər
barədə məlumat verdi və bu işlərin  
cənab Prezident İlham Əliyevin və Bi
rinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın birbaşa nəzarəti ilə həyata
keçirildiyini xüsusilə diqqətə çatdır
dı. Sonra iclasda komitələrin sədr
müavinləri Musa Qasımlı, Fazil Mus
tafa, deputatlar Eldar Quliyev, Etibar
Əliyev, Ceyhun Məmmədov, Ülviyyə
Həmzəyeva çıxış edərək Azərbaycan
şəhidlərinin qanı ilə yoğrulan Şuşa
torpağının Azərbaycan xalqının ta
rixində, mədəniyyətində, təhsilində
tutduğu önəmli yerdən danışdılar, bu
qala şəhərimizdə keçirdikləri hiss
lərini və təəssüratlarını bölüşdülər,  
gündəlikdəki məsələlərlə bağlı fikir və
təkliflərini səsləndirdilər.
İclasda “Ali təhsil haqqında”
qanun layihəsi irəli sürülən rəy və tək
liflər nəzərə alınmaqla Elm və təhsil
komitəsinin iclasında yenidən baxıl
mağa məqbul sayıldı.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisin sədri Azərbaycan-Ermənistan
dövlət sərhədində törədilən təxribatla
bağlı beynəlxalq təşkilatlara
müraciət ünvanlayıb
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova tərəfindən Parlamentlərarası İttifaqın
prezidentinə və baş katibinə, Avropa Parlamentinə, ATƏT PA-ya, MDB PA-ya,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasına, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının Parlament Assambleyasına, Asiya Parlament Assambleyasına, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasına, GUAM PA-ya
ünvanlanmış məktublarda bildirilir ki, 12 sentyabr 2022-ci il tarixində gecə saatla
rından etibarən Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribata başlamışdır.
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən,
Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqelərini
intensiv atəşə tutmuşdur. Ermənistan tərəfinin bu təxribatına cavab olaraq Azər
baycan tərəfindən cavab tədbirləri görülmüşdür. Təxribatın qarşısının alınması
zamanı 50 nəfər hərbçimiz şəhid olmuşdur.
Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırıb ki, Ermənistan üçtərəfli bəyanatların
müddəalarını və əldə olunmuş razılıqları kobud şəkildə pozaraq öz silahlı bir
ləşmələrini Azərbaycan ərazisindən tam çıxarmamış, Azərbaycanın ərazilərinin
minalanmasını davam etdirmiş, bölgəyə ağır texnika və müxtəlif tipli silahlar yer
ləşdirərək, sərhədboyu mövqelərimizi atəşə tutmuşdur.
Müraciətdə vurğulanıb ki, Azərbaycanın regionda uzunmüddətli sülh və sa
bitliyin təmin olunması istiqamətində səylərinə və təkliflərinə zidd olaraq, Ermə
nistan normallaşma prosesini müxtəlif bəhanələrlə ləngidir, beynəlxalq səylərlə
aparılan danışıqlarda destruktiv mövqe nümayiş etdirir, regionda kommunika
siyaların və nəqliyyat marşrutlarının açılması prosesinə maneələr yaradır. Bütün
bunlar Ermənistanın sülh prosesində maraqlı olmadığını və prosesə zərbə vurul
ması məqsədlərini nümayiş etdirir.
Sənəddə qeyd olunur ki, hazırda Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilə
rində külli miqdarda sərmayələr hesabına genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma
işləri həyata keçirir. Artıq bu ərazilərə bir qrup məcburi köçkün ailələrinin geri
qayıtması prosesinə başlanmışdır. Ermənistan öz təxribatları ilə bu prosesə əngəl
törədir.
Bildirilir ki, Azərbaycan vəziyyətin sabitləşdirilməsi və gərginliyin aradan qal
dırılması üçün zəruri addımlar atmasına baxmayaraq, Ermənistan əldə olunmuş
atəşkəsi pozmağa davam edir. Baş vermiş təxribat, qarşıdurma və itkilərə görə
bütün məsuliyyət Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Spikerin müraciətində qeyd olunur ki, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq ictimaiyyə
ti Ermənistanın regionda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təmin olunması istiqa
mətindəki səylərə qarşı yönəlmiş bu addımlarını qınamağa çağırır.
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İlham Əliyevin
sülh konsepsiyası:

regionda sabitlik və əməkdaşlığa doğru
Cənubi Qafqaz dünyada mövcud olan elə həssas bölgələrdəndir ki,  onun əhatə dairəsində baş verən geosiyasi

proseslər regional təhlükəsizliyə bilavasitə təsir edir. Ona görə də bu regionda sülh və sabitliyin təmin edilməsi
təkcə bu ərazidə yaşayan xalqlar üçün deyil, bütövlükdə Avrasiya məkanında böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Əli Hüseynli
Milli Məclis sədrinin birinci
müavini, Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin sədri

Tarixən böyük maraqların
kəsişdiyi məkan Cənubi Qafqaz
Hazırda müasir Azərbaycanın
yerləşdiyi ərazi və ümumən tarixi
torpaqlarımız insan potensialına,
coğrafi mövqeyinə və təbii sərvətlə
rinə görə hər zaman böyük maraq
ların toqquşduğu məkan olmuşdur.

ərazisində qondarma Ermənistan
Əsrlər öncə hətta eyni dili, dini,
dövləti yaradıldı.
ortaq mədəniyyəti bölüşən Səfəvi
O tarixi şəraitdə Cənubi Qaf
və Osmanlı imperiyaları arasında
qazda həm də sülhə nail olmaq
belə kənar təsirlər nəticəsində ma
üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriy
raqlar toqquşur, müharibələr baş
yəti qurucularının İrəvanı ermə
verirdi. XVIII əsrdən başlayaraq isə
nilərə güzəştə getməsi təhlükəli
artıq çar Rusiyasının da bu bölgəyə
presedent yaratdı. Sonrakı tarixi
artan marağı Azərbaycan xanlıqları
mərhələlərdə güzəşt amili öz mən
da daxil olmaqla Cənubi Qafqazın
fi təsirini göstərdi və nəticədə, bu
Rusiya imperiyasına birləşdirilmə
azmış kimi, ermənilərdə Qarabağ
sinə gətirib çıxardı. İlkin mərhələdə
və Zəngəzur bölgələrini ələ ke
Azərbaycan xanlıqlarının, sonra isə
çirməyə həvəs yaratdı. Prezident
bütövlükdə Qafqazın müsəlman
İlham Əliyev bu tarixi-siyasi hadi
xalqlarının çar Rusiyasına qarşı
səyə siyasi qiymət verərkən söylə
mübarizəsi XIX əsrin sonuna qədər
mişdir: “...Azərbaycan Demokra
davam etmişdir.
tik Respublikası tərəfindən qərar
Qafqaza vaxtilə xristian mis
qəbul edilib ki, İrəvan Ermənistana
sionerləri kimi köç etmiş erməni
bağışlanılsın, verilsin. Bunu unut
lər isə bütün bu tarixi hadisələr
maq olmaz və bunu bağışlamaq da
zamanı Cənubi Qafqaz uğrunda
mübarizə aparan im
periyalara müxtəlif
“...Azərbaycan Demokratik Respublikası
formalarda yarınmaqla
tərəfindən qərar qəbul edilib ki, İrəvan
süni surətdə saylarının
Ermənistana bağışlanılsın, verilsin. Bunu
çoxalmasına nail olmuş
unutmaq olmaz və bunu bağışlamaq
və  geosiyasi vəziyyətlər
da olmaz. Hər kəs bunu bilsin. Guya ki,
dən bəhrələnmək üçün
bundan sonra Ermənistan Azərbaycana
fürsət güdmüşlər. Birinci
Dünya müharibəsinin
qarşı digər iddialarından əl çəkəcəkdi.
nəticələrindən biri kimi
Amma əl çəkdimi? Yox!”
çar Rusiyası süqut etdi
Prezident İlham Əliyev
və tarixi Azərbaycan
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olmaz. Hər kəs bunu bilsin. Guya
ki, bundan sonra Ermənistan Azər
baycana qarşı digər iddialarından
əl çəkəcəkdi. Amma əl çəkdimi?
Yox!”
Cənubi Qafqazda təsir dairəsi
nin genişlənməsi uğrunda impe
riyaların mübarizəsi və geosiyasi
maraqları Azərbaycan dövlətçiliyi
və xalqı üçün ağır tarixi-siyasi nəti
cələrə səbəb olub. Əgər 1828-ci ildə
Rusiya və İran imperiyaları ara
sında imzalanmış  “Türkmənçay”
müqaviləsi  Azərbaycan torpaqları
nı iki yerə bölmüşdüsə, İrəvanın er
mənilərin xeyrinə Azərbaycandan
qopardılması nəticəsində Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında  bufer er
məni dövləti yaranmış oldu.
Onu da nəzərə almaq lazımdır
ki, 1917-ci ildən başlayaraq bolşe
vik Rusiyasının, Böyük Britaniya
nın, Almaniyanın və digər mərkəz
lərin Cənubi Qafqaz uğrunda qanlı
mübarizəsi xalqımızı məşəqqətlərə
məruz qoyub. Bu, onu göstərir ki,

yeni ərazilər ələ keçir
məyə nail oldular. Ulu
Öndər Heydər Əliyevin
xatirələrində Azərbay
can tarixinə ağrılı bir
səhifə kimi yazılmış
bu hadisələrin təfər
rüatları yer alıb: “...Bizi
Naxçıvandan ayıran  
dəmir yolu ilə 40-46 km
məsafə - Ermənistanı
İrana bağlayan məsafə,  
hətt a Zəngəzur Ermə
nistana verilən zaman da o qədər
deyildi... o məsafə təxminən 10 km
olubdur!”
Sovetlər Birliyinin sonrakı döv
ründə ümumən yürüdülən düzgün
milli siyasət Cənubi Qafqazda xalq
ların sülh şəraitində birgəyaşayışı
üçün mühüm amil idi. Lakin hətt a
həmin illərdə də ermənilər zamanzaman qatı separatizm meyilləri
nümayiş etdirirdilər. 1960-1980-ci
illərdə Heydər Əliyev əvvəlcə
DTK-da çalışdığı dövrdə, daha son

“SSRİ böyük dövlət qismində düzgün
aparılan milli siyasət hesabına mövcud
oldu. Amma 1985-ci ildən SSRİ-yə rəh
bərlik edən şəxslər ya öz məsuliyyətlərini
başa düşmürdülər, ya da bilərəkdən zərərli
addımlar atırdılar ki, bunların arasında
separatçıların vaxtlı-vaxtında cəzalandırıl
maması da var idi”.
Prezident İlham Əliyev
sülhü təmin etmək o dövrdə nə qə
dər çətin olub.
Cənubi Qafqaz sərhədləri
tarixi-coğrafi reallığın
pozulması kontekstində
Sovet quruculuğunun ilk illə
rində Qərbi Zəngəzurun da Ermə
nistana birləşdirilməsi nəticəsində
Azərbaycanın Naxçıvan və Türki
yə ilə coğrafi bağlantısı pozuldu.
Üstəlik bu məsələdə ermənilər
siyasi manipulyasiyalar edərək
növbəti illərdə həmin bölgədən
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Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev bu tarixi mərhələyə münasi
bət bildirərkən söyləmişdir: “SSRİ
böyük dövlət qismində düzgün
aparılan milli siyasət hesabına möv
cud oldu. Amma 1985-ci
ildən SSRİ-yə rəhbərlik
edən şəxslər ya öz məsu
“...Bizi Naxçıvandan ayıran dəmir
liyyətlərini başa düşmür
yolu ilə 40-46 km məsafə - Ermənis
dülər, ya da bilərəkdən
tanı İrana bağlayan məsafə, hətta
zərərli addımlar atırdılar
Zəngəzur Ermənistana verilən za
ki, bunların arasında se
man da o qədər deyildi... o məsafə
paratçıların vaxtlı-vaxtın
təxminən 10 km olubdur!”
da cəzalandırılmaması da
var idi”.
Ulu Öndər Heydər Əliyev
Onu da qeyd edək
ki, o dövrdə separatizm
meyilləri Cənubi Qafqazın digər
kənarlaşdırılandan cəmi bir neçə
bölgələrində də baş qaldırmışdı.
gün sonra erməni separatizmi baş
Gürcüstan Respublikasının tərki
qaldırdı. Həmçinin Qorbaçovun
bindəki Cənubi Osetiyada çoxlu
hakimiyyəti dövründən başlayaraq
qanunsuz silahlı birləşmələr fəaliy
Sovetlər Birliyində beynəlmiləlçilik
yət göstərirdi və onlar erməni
amilinin öz əhəmiyyətini itirməsi
millətçiləri ilə həmrəylik nümayiş
çoxmillətli Cənubi Qafqazda da sül
etdirərək Qarabağda da terrorlar
hün və əmin-amanlığın pozulma
törədirdilər.
sına gətirib çıxarmışdı. Azərbaycan

ra Sovet Azərbaycanının rəhbəri ki
mi keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətində baş verən təxribatların
qarşısını qətiyyətlə almışdı. Amma
o, 1987-ci ildə SSRİ rəhbərliyindən
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SSRİ-nin süqutundan sonra 1991-ci ildə digər müttəfiq respub
likalar kimi Azərbaycan da müstə
qilliyini bərpa etmiş oldu. 1992-ci
ilin yaz aylarından hakimiyyət
uğrunda başlanan mübarizə, da
xili hərc-mərclik və AXC-Müsavat
cütlüyünün xəyanətkarlığı Qara
bağın və ətraf rayonların ermənilər
tərəfindən işğalına gətirib çıxardı.
Beləliklə, tarixdə ilk dəfə olaraq
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ermə
nilərin nəzarətinə keçdi.
Ulu Öndərin siyasətini
davam etdirən İlham
Əliyevin sülh konsepsiyası
bütün Avrasiya məkanında
əməkdaşlığın əsasını qoydu
Məhz Heydər Əliyev xilaskarlıq
missiyası ilə yenidən hakimiyyətə
döndükdən sonra iki uğurlu hərbi
əməliyyatla cəbhədə atəşkəsə nail
oldu və bununla da ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu

GÜNDƏM

nümayiş etdirdi. 1994-cü ildən baş
layan danışıqlarda da ölkəmiz hər
zaman sülhə sadiqliyini nümayiş
etdirmişdir. Heydər Əliyev sülh
danışıqlarında heç zaman güzəştə
getməmiş, ərazi bütövlüyümüzü
təmin edən beynəlxalq qərarların
qəbuluna nail olmuşdur.
2020-ci il Vətən müharibəsinin
gedişi Ermənistanın tam məğlu
biyyəti və ərazi bütövlüyümüzün
bərpa olunması ilə nəticələndi.
Faktiki olaraq Ermənistanın kapi
tulyasiyasını rəsmiləşdirmiş 2020-ci
il 10 noyabr tarixli üçtərəfl i Moskva
Bəyanatından sonra formalaşmağa
başlayan yeni reallıqlar regionda
sülhə və sabitliyə töhfə verən yeni
bir mərhələnin başlanğıcı oldu.
Bu  uğurların  müəllifi olan
Azərbaycanın  lideri -  Prezident
İlham Əliyev “biz Cənubi Qafqa
zı sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı
fəaliyyət bölgəsi kimi görmək
istəyirik... Düşünürəm ki, imkanlar
əldən verilməli deyil. Çünki indi

ölkələri tərəfindən etibarlı tərəfdaş
olaraq qəbul edilir. Respublikamı
zın Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəq
liyyat vektorları üzərində tranzit
ölkə kimi əhəmiyyətini də nəzərə
alsaq, Avrasiya məkanında
kı bir çox dövlətlərin iştirak
“Biz Cənubi Qafqazı sülh, əmək
etdiyi beynəlxalq layihələrin
daşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət
reallaşması üçün bölgədə
bölgəsi kimi görmək istəyirik...
davamlı sülh zamanın tələbi
Düşünürəm ki, imkanlar əldən
kimi ortaya çıxır.
verilməli deyil. Çünki indi Cənubi
Beləliklə, Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əli
Qafqaz üçün sülhə, təhlükəsizliyə
yev Cənubi Qafqazı böyük
və sabitliyə sadiqlik nümayiş et
imperiyaların sərvət və
dirməyin vaxtıdır”.
geosiyasi maraqları uğrun
Prezident İlham Əliyev
da yüz illərlə davam edən
mübarizə meydanından
bölgə xalqlarının birgəyaşayışı,
Artıq müasir tarixi reallıqlarda
əmin-amanlığı və sülh məkanına
Azərbaycan həm bir neçə nüfuzlu
çevirmişdir.
beynəlxalq təşkilatın aparıcı dövlət
Cənubi Qafqaz öz tarixi, coğ
lərindən biri kimi, həm Türkiyə və
rafi, təbii sərhədlərinə qayıtmaq
Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətlə
dadır...
rində olmaqla yanaşı, həm də enerji
Ali Baş Komandan İlham 
təhlükəsizliyi məsələlərində ayrıƏliyevin sayəsində...
ayrılıqda bir çox Avropa və Asiya
Cənubi Qafqaz üçün sülhə, təhlü
kəsizliyə və sabitliyə sadiqlik nü
mayiş etdirməyin vaxtıdır”,- deyə  
bu taleyüklü məsələyə birmənalı
münasibətini ortaya qoyub.
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“yeni azərbaycan Partiyası dünənin,
bu günün və gələcəyin partiyasıdır”
Heydər Əliyev

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

- Tahir müəllim, noyabrın
21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) təsis edilməsinin 30-cu ildönümü tamam
olur. YAP-ın yaranmasının
əhəmiyyəti, Azərbaycanın
zəngin dövlətçilik tarixində
partiyanın yeri və rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Yeni
Azərbaycan Partiyası hansı
zərurətdən yarandı və partiyanın 30 il ərzində keçdiyi
yolu necə xarakterizə etmək
olar?
-Hərbirxalqınsiyasitaleyini
vəmüqəddəratınımüəyyənedən
çoxmühümamillər,həllediciməqamlarvardır.Zəngindövlətçilik
tarixinəmalik,azadlıq,istiqlalvə
müstəqillikideyalarıuğrundaşə-

rəfimübarizənümunəsiyaradan,
milli-mənəvidəyərlərəsadiqliyi
iləfərqlənən,eynizamanda,bəşəri
dəyərlərədəhörmətləyanaşan
Azərbaycanxalqıbubaxımdan
istisnadeyil.
Təbiiki,tarixiədalətinbərpasınamüvəfəqolaraqçoxəsrliktarixininənqüdrətlidövrünüyaşayan
Azərbaycanınhazırkıinkişafmərhələsinəçatması,tərəqqivəqələbə
zirvəsinəyüksəlməsiasanolmayıb.Bugünkügerçəkliklər,müasir,
müstəqil,qalibvəqüdrətliAzərbaycanreallığıxalqımızınliderlərinin-ÜmummilliLider,müdrik
dövlətxadimiHeydərƏliyevin
vəPrezident,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinmilli
maraqlarauyğunuğurlusiyasəti
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nəticəsindəmümkünolmuşdur.
1988-ciildənbaşlayaraq,xüsusilədə1991-ciildəAzərbaycanın
dövlətmüstəqilliyininbərpasındansonraformalaşanictimai-siyasimənzərəniyaxşıxatırlayırıq.
İctimaietimadsızlıq,siyasixaos,
ideolojiboşluq,iqtisaditənəzzül,
regiondatəcridvəziyyəti,torpaqlarımızınard-ardaErmənistan
tərəfindənişğaledilməsivəbir
sıradigərmənfihallarölkəmizin
düşdüyüvəziyyətiəksetdirənacı
reallıqlaridi.Beləbirsituasiyada
tarixi-siyasivəmilliməsuliyyətiöz
üzərinəgötürəbiləcəkliderinqətiyyətlisiyasəti,xalqıntəşkilatlanmasıvəxalq-iqtidarbirliyisayəsindəböhrandanqurtulmaq,sabitlik
vəinkişafyolunaçıxmaqmümkünidi.İnamvəetimadünvanı
isəbəlliidi.Xalqozamanaqədər
respublikanıninkişafına,milli
həmrəyliyintəminolunmasına,
dövlətmaraqlarınınqorunmasına
vədövlətçilikənənələrininyaşadılmasınayönəlikmisilsizxidmətlər
göstərmiş,möhtəşəmnailiyyətlərə
imzaatmışHeydərƏliyevəinanır,
güvənirdivəyalnızonunliderliyi
iləAzərbaycanınmüstəqilliyinin
qorunubsaxlanılabiləcəyinə,bir
dövlətkimigələcəyiniqurabiləcəyinəəminidi.
1992-ciiloktyabrın16-dabir
qrupAzərbaycanziyalısınınHeydərƏliyevəmüraciətedərəkYeni

ZƏFƏR

Azərbaycan Partiyasının yaradıl
masını təklif etməsi də məhz bu
inam və əminlikdən irəli gəlirdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev
ziyalılara göndərdiyi 24 oktyabr
1992-ci il tarixli cavab məktubun
da Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılmasına və ona rəhbərlik
etməyə razılıq verməklə taleyük
lü məqamda növbəti dəfə həyatını
belə təhlükəyə ataraq Azərbaycan
naminə siyasi məsuliyyəti öz üzə
rinə götürdü. 1992-ci il noyabrın
21-də Naxçıvanda Yeni Azərbay
can Partiyasının təsis konfransının
keçirilməsi, Heydər Əliyevin par
tiyanın Sədri seçilməsi Azərbayca
nın gələcək taleyini, perspektivlə
rini müəyyənləşdirən fövqəladə və
əlamətdar hadisə oldu. Bu, nəinki
müstəqillik, eyni zamanda, dövlət
çilik tariximizin həlledici anların
dan, dönüş nöqtələrindən idi.
Bir məqama xüsusi diqqət
yetirmək lazımdır. Belə ki, Hey

fın təmin olunması, dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi, milli ma
raqların qorunması, respublika
nın beynəlxalq imicinin müsbətə
doğru formalaşdırılması
istiqamətində mühüm
işlər gördü. Ulu Öndə
“Yeni Azərbaycan Partiyası və onun
rin yüksək nüfuzu və
nümayəndələri bütün prezident,
sarsılmaz iradəsi, zəngin
parlament və bələdiyyə seçkilərində
idarəçilik təcrübəsi, milli
böyük üstünlüklə qələbə qazanmışlar.
mənafeyə və dövrün ça
ğırışlarına uyğun qətiy
Bu, partiyamızın ümummilli partiya
yətli siyasəti, xalqın ona
olduğunu bir daha sübut edir”.
sonsuz inamı və davamlı
İlham Əliyev
dəstəyi Yeni Azərbay
can Partiyasının ardıcıl
nailiyyətlər qazanma
sını, yeni, müstəqil və müasir
Azərbaycan dövlətinin möhkəm
Azərbaycan quruculuğunu təmin
ləndirilməsində və inkişafında
etdi. Ən əsası, Yeni Azərbaycan
tarixi rol oynaya bilər”. Bəli, güclü
Partiyası xalqın iradəsinə uyğun
və müdrik lider ətrafında yaran
səmərəli və nümunəvi fəaliyyəti
mış Yeni Azərbaycan Partiyası
ilə yeni dəyərlər formalaşdırdı,
qısa müddətdə xalqın dəstəyi ilə
siyasi mübarizənin sivil forma və
lider partiyaya çevrildi, ictimaiqaydalarını müəyyənləşdirdi. Bu
siyasi sabitliyin, iqtisadi inkişa

dər Əliyev həmin məktubda qeyd
etmişdir ki, “belə partiya Azər
baycanın siyasi-ictimai həyatında
fəal iştirak edərək yeni, müstəqil

SENTYABR-OKTYABR, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 55

YAP-30

nunladaölkəmizdəictimai-siyasi
sistemintəşəkkülübaştutdu.
- Yeri gəlmişkən, xalqın dəstəyi və etimadı əsasında bütün
seçkilərdə inamlı qələbə qazanan Yeni Azərbaycan Partiyası qısa zaman kəsiyində
ümumxalq partiyasına çevrildi. Önəmli və diqqətçəkən
məqamlardan biri partiyanın
hər qələbədən sonra daha
da güclənməsi, daim irəliyə
getməsidir...
-Tamamilədoğrudur.PartiyamızınSədri,AzərbaycanRespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevdəyüksəknüfuza
vəzəngintəcrübəyəmalikolan
partiyamızıntarixisınaqlardan
uğurlaçıxaraqşərəfiyolkeçdiyinivurğulayaraqqeydetmişdir
ki,“YeniAzərbaycanPartiyası
vəonunnümayəndələribütün
prezident,parlamentvəbələdiyyə
seçkilərindəböyüküstünlükləqələbəqazanmışlar.Bu,partiyamızın

ümummillipartiyaolduğunubir
dahasübutedir”.
UluÖndərinsiyasimirasıolan
YeniAzərbaycanPartiyası30ilərzindəözüzərinədüşənvəzifələri
layiqincəyerinəyetirərəkAzərbaycanıninkişafınamüstəsnatöhfələr
vermişdir.Sıralarındacəmiyyətin
bütüntəbəqələrindənolansağlamdüşüncəli,möhkəməqidəli,
vətənpərvərinsanlarıbirləşdirən
YeniAzərbaycanPartiyasınagöstərilənyüksəkictimaietimadonun
ümumxalqvəqələbələrpartiyasınaçevrilməsinişərtləndirmişdir.
YeniAzərbaycanPartiyasıölkədə
keçirilənprezident,parlamentvə
bələdiyyəseçkilərindəinamlıqələbəqazanaraqsiyasihəyatdavə
ictimairəydəliderpartiyaolduğunusübutayetirmişdir.
Partiyamızınhərqələbədən
sonradahadagüclənməsi,daim
irəliyəgetməsiməsələsinəgəlincə
isəsizinlətamolaraqrazılaşıram.
HeydərƏliyevideyalarıəsasında
vəPrezident,partiyamızınSədri
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İlhamƏliyevinrəhbərliyiiləmütəmadiuğurlarqazananYeniAzərbaycanPartiyasıinkişafyolunda
əminaddımlarlairəliləyir,hər
siyasimarafondanuğurlavədaha
güclüçıxaraqsiyasisistemdəyerini,cəmiyyətdəmövqeyinimöhkəmləndirir.Partiyanınmütəmadi
olaraqstrukturvətəşkilatinöqteyi-nəzərdənyenilənməsi,islahatlar
çərçivəsindətəkmilləşməsiisəbu
prosesəmühümtöhfədir.
Bukontekstdəxüsusivurğulamaqistəyirəmki,partiyanınqurultaylarındaqəbuledilənqərarlar
YAP-ınfəaliyyətindəyenikeyfiyyətdəyişikliklərinitəminedənçox
mühümamildir.Yaxşıxatırlayırıq,
UluÖndərHeydərƏliyev2003-cü
iloktyabrın1-dəAzərbaycanxalqınaünvanladığıtariximüraciətdə
“siziəminedirəmki,həmİlham
Əliyev,həmdəYeniAzərbaycan
PartiyasıbundansonradaxalqımızınənlayiqliövladlarınıözətrafındasıxbirləşdirərəkAzərbaycan
dövlətinininkişafıvəxalqımızın
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möhkəmləndi, Azərbaycan qalib
ölkəyə, Yeni Azərbaycan Partiyası
isə qalib xalqın Zəfər partiyasına
çevrildi.  
Daha bir önəm
li məqama diqqəti
yönəltmək istəyirəm.
Heydər Əliyev ideyaları əsasında və Pre
Belə ki, partiyanın
zident, partiyamızın Sədri İlham Əliye
2013-cü ildə keçirilmiş
vin rəhbərliyi ilə mütəmadi uğurlar qa
V qurultayında Mehri
zanan Yeni Azərbaycan Partiyası inkişaf
ban xanım Əliyevanın
yolunda əmin addımlarla irəliləyir, hər
YAP Sədrinin müavi
siyasi marafondan uğurla və daha güclü
ni seçilməsi, 2021-ci
çıxaraq siyasi sistemdə yerini, cəmiyyət
il martın 5-də baş
tutmuş VII qurultayın
də mövqeyini möhkəmləndirir.
da isə YAP Sədrinin
birinci müavini təyin
olunması partiyamızın
və dövlətimizin daha da güclənmə
xalqın etimadının özünü doğrult
sinə təkan verən çox önəmli hadisə
masına şahidlik etdi. Cənab İlham
lərdir. Mehriban xanım Əliyevanın
Əliyev 2003-cü ildə Prezident,
gördüyü işlər dövlətçilik maraq
2005-ci ildə isə Yeni Azərbaycan
larının, milli-mənəvi dəyərlərin
Partiyasının Sədri seçildikdən
qorunması, vətəndaş həmrəyliyi
sonra ölkəmizin və partiyamızın
nin gücləndirilməsi, Azərbaycanın
həyatında yeni mərhələ başlan
və Yeni Azərbaycan Partiyasının
dı, yeni tarixi nailiyyətlərə imza
müsbət beynəlxalq imicinin daha
atıldı, xalq-iqtidar birliyi daha da
firavanlığı yolunda çox işlər görə
cəklər”, - deyə bildirmişdi. Zaman
Ümummilli Liderin inamının və

da möhkəmləndirilməsi baxımın
dan olduqca mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
- Tahir müəllim, YAP-ın VII
qurultayına toxundunuz. Qu
rultayın ölkənin və partiya
nın həyatında önəmi nədən
ibarətdir? VII qurultaydan
sonra görülən işlər və qarşı
da duran vəzifələr barədə nə
deyə bilərsiniz?
- Əvvəla qeyd edim ki, Ye
ni Azərbaycan Partiyasının VII
qurultayı ölkəmizdə Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hə
yata keçirilən sistemli və çoxşaxəli
islahatlar kursunun mühüm tərkib
hissəsidir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın
44 günlük Vətən müharibəsində
möhtəşəm qələbə qazanmasından
sonra istər ölkədə, istərsə də bü
tövlükdə regionda yeni reallıqlar
yaranıb, yeni çağırışlar meydana
çıxıb. Postmüharibə dövrünün ger
çəkliklərinə müvafiq olaraq müx
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təlif sahələri əhatə edən islahatla
rın aparılması, dayanıqlı iqtisadi
inkişafın təmin olunması, siyasi
birliyin və milli həmrəyliyin və
Azərbaycanın beynəlxalq arenada
mövqeyinin gücləndirilməsi, tarixi
qələbənin nəticələrinin siyasi-dip
lomatik müstəvidə möhkəmlən
dirilməsi və digər milli məqsədlər
yeni mərhələdə strateji prioritet
lər kimi müəyyənləşdirilib. Heç
şübhəsiz, Yeni Azərbaycan Parti
yasının da bu istiqamətdə üzərinə
xüsusi məsuliyyət və mühüm və
zifələr düşür. Partiyamızın VII qu
rultayı bu baxımdan əlamətdar və
əhəmiyyətlidir. Qurultayda qəbul
edilən qərarların icrası istiqamətin
də görülən işlər həm partiyamızın,
həm də ümumilikdə ölkənin siyasi
sisteminin inkişafı kontekstində
olduqca önəmlidir. Bir neçə məqa
ma xüsusi diqqət yetirmək lazım
dır. Əvvəla, ölkədə və beynəlxalq
aləmdə baş verən dəyişikliklərə
adekvat səmərəli və çevik fəaliyyət
mexanizminin formalaşdırılması
üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının
yeni Nizamnaməsinin və Proqra

vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi və
icrası ilə əlaqədar önəmli qərarlar
qəbul edilib. Təşkilatlanma, kadr və
struktur dəyişiklikləri, partiyanın
normativ hüquqi bazasının yaradıl
ması və möhkəmləndirilməsi, uçot
sisteminin təkmilləş
dirilməsi kimi istiqa
Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası sə
mətlərdə məqsədyönlü
mərəli fəaliyyəti, ardıcıl nailiyyətləri ilə
tədbirlər görülüb və
ictimai-siyasi dayaqlarını gücləndirir, yeni
bu sahədə işlər davam
Azərbaycanın parlaq gələcəyi üçün eti
etdirilir. Siyasi-ideoloji
və təşkilati məsələlərlə
barlı zəmin formalaşdırır. Heydər Əliyev
əlaqədar fəaliyyətimiz
ideyalarını mənimsəmiş, Prezident İlham
davamlı və planlı xa
Əliyevin siyasətinə güclü ictimai dəstək
rakter daşıyır.
göstərən Azərbaycan gəncliyinin Yeni
Yeni Azərbaycan
Azərbaycan Partiyasına davamlı axını,
Partiyasının beynəl
partiya sıralarında fəal təmsil olunması isə
xalq əlaqələrinin ge
bu baxımdan böyük əhəmiyyət daşıyır.
nişləndirilməsi, müx
təlif ölkələrin hakim
siyasi partiyaları ilə
münasibətlərin inkişaf etdirilmə
xanizminin təkmilləşdirilməsinə
si də daim diqqət mərkəzindədir.  
xidmət edən mühüm addımlardır.
Dost və qardaş Türkiyənin, MDB
Qeyd edim ki, partiyanın İdarə
üzvü olan ölkələrin, Avropa və
Heyətinin iclaslarında istər parti
Asiyanın aparıcı siyasi partiyaları
yadaxili məsələlərin tənzimlənmə
və qurumları ilə münasibətlər çər
si, istərsə də YAP-ın ictimai-siyasi
çivəsində intensiv təmaslar davam
proseslərdə iştirakı, qarşıda duran
mının qəbul edilməsi xüsusi önəm
daşıyır. Digər tərəfdən, YAP-ın
İdarə Heyətinin, Təftiş Komissiya
sının, Gənclər Birliyinin yenidən
formalaşdırılması, Veteranlar Şura
sının təsis edilməsi idarəetmə me
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etdirilir, səmərəli, faydalı müza
kirələr, fikir və təcrübə mübadilə
ləri aparılır. Səfərlər və görüşlər
zamanı partiyalararası əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olunur, yeni
mərhələdə qarşıda duran vəzifə
lər və hədəflər müəyyənləşdirilir,
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə
və inkişafına yönəlik müvafiq ad
dımlar atılır. Azərbaycan-Türkiyə
mənəvi-siyasi birliyinin və 44 gün
lük Vətən müharibəsindən sonra
regionda yaranmış yeni geostra
teji reallıqların fonunda YAP-AK
Parti əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoymasını isə
xüsusi olaraq diqqətə çatdırmaq
istəyirəm. Ötən il iki partiya ara

ideyalarını mənimsəmiş, Prezident
İlham Əliyevin siyasətinə güclü
ictimai dəstək göstərən Azərbay
can gəncliyinin Yeni Azərbaycan
Partiyasına davamlı axını, partiya
sıralarında fəal təmsil olunması isə
bu baxımdan böyük əhəmiyyət da
şıyır. Bu gün partiya sıralarına yeni
qoşulanların mütləq əksəriyyəti
gənclərdən ibarətdir. Bu isə Heydər
Əliyevin ideyaları əsasında zəngin
siyasi irs üzərində yüksələn Yeni
Azərbaycan Partiyasının dünənin,
bu günün və gələcəyin partiyası ol
duğunu bir daha təsdiqləyir.   
Ümumiyyətlə, Yeni Azərbaycan
Partiyasının tarixi müstəqil Azər
baycan dövlətinin inkişaf salnamə

qərarı ilə təsdiqlənmiş Tədbirlər
Planına uyğun həyata keçirilən
siyasi-ideoloji məzmunlu tədbir
lər bu baxımdan böyük əhəmiyyət
daşıyır.
Həyata keçirilən tədbirlər rən
garəngdir, müxtəlif sahələri və
məsələləri əhatə edir, Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin əbədiya
şar ideyalarının, Prezident İlham
Əliyevin milli maraqlara və müasir
çağırışlara əsaslanan siyasətinin
təbliğ edilməsi, qalib xalqın Zəfər
partiyası olan Yeni Azərbaycan
Partiyasının inkişaf yoluna bir
daha nəzər salınması, gənclərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
si, milli şüurun gücləndirilməsi,

sında Əməkdaşlıq Protokolunun
imzalanması, bununla da gələcək
əməkdaşlığımız üçün güclü hüqu
qi, institusional bazanın formalaş
dırılması, qarşılıqlı səfərlərin, hər
iki partiyanın birgə təşkilatçılığı
ilə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi
və digər mühüm addımlar xüsusi
qeyd edilməlidir.
Bu gün Yeni Azərbaycan Par
tiyası səmərəli fəaliyyəti, ardıcıl
nailiyyətləri ilə ictimai-siyasi da
yaqlarını gücləndirir, yeni Azərbay
canın parlaq gələcəyi üçün etibarlı
zəmin formalaşdırır. Heydər Əliyev

sidir. Ona görə də partiyamızın 30
illik şərəfli və zəngin inkişaf yolu
nun öyrənilməsi, təbliğ edilməsi
müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Bu,
eyni zamanda, Azərbaycanın siyasi
sisteminin inkişaf qanunauyğun
luqlarının, ümumxalq sərvətimiz
olan Heydər Əliyev irsinin, Prezi
dent İlham Əliyevin alternativsiz
siyasətinin əsaslarının dərindən
öyrənilməsi baxımından olduqca
önəmlidir. YAP-ın yaradılmasının
30-cu ildönümü ilə əlaqədar parti
yanın Mərkəzi Aparatı tərəfindən
hazırlanmış və İdarə Heyətinin

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması baxı
mından müstəsna önəm kəsb edir.
Heç şübhəsiz, 30-cu ildönümü
nü qeyd etdiyimiz Yeni Azərbay
can Partiyası bundan sonra da öz
üzərinə düşən vəzifələri layiqincə,
şərəfl ə yerinə yetirməklə Azərbay
canın tərəqqisinə, ardıcıl nailiy
yətlər qazanaraq yeni zirvələr fəth
etməsinə mühüm töhfələr verəcək,
ümumxalq partiyası kimi taleyük
lü məsələlərin həllində və tarixi
məsuliyyət anlarında hər zaman
öz sözünü deyəcək.
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Güclü lider, iradəli xalq və
müzəffər ordu vəhdətinin
Zəfər tarİxİ
Tarix insanın arzu-əməli ilə naxışlanır. Təqvimin
hansısa gününü şərəfləndirən də, kədərə bələyən də
insandır. Fikir dahisi, fransız filosofu Klod Adrian
Helvetsi “tarix hadisələrin romanı, roman isə duyğu
ların tarixidir” deməklə nə qədər haqlı imiş. Xalqımı
zın həyatında  elə günlər, o günləri tarixə yazan elə
hadisələr var ki, əbədi yaşayacaq, heç vaxt unudulma
yacaq.
Tarixə Zəfərlə yazılmış 44 günlük Vətən mühari
bəsinin hər günü qəhrəmanlıq salnaməsinin parlaq
səhifəsidir. Lakin bu müqəddəs savaşın taleyini həll
edən, düşmənin məğlubiyyətini qəbul etdiyi Şuşa
nın azad edildiyi 8 noyabr günü bu Zəfər yürüşünün
zirvə nöqtəsi kimi daha yüksək məna və mahiyyət
daşıyır. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 2020-ci il
noyabrın 8-də xalqa müraciətində söylədiyi “əziz Şu
şa, sən azadsan!” xitabı ilə həmin gün tarixə qızıl hərf
lərlə yazıldı. Bu 4 sözün yaratdığı təntənə son yüz ildə
saysız-hesabsız faciə, soyqırım, işğal nisgili yaşayan
xalqımıza sonsuz fərəh və qürur dolu anlar yaşatdı.
Qalib Komandanın bu tarixi müraciətindən sonra xal
qımızın yaşadığı sevinc dalğası hələ də səngimək bil

Rəşad Mahmudov
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini
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mir. Üstündən 2 il keçsə də, bu xəbəri indicə eşitmişik
kimi elə hey qulaqlarımızda əks-səda verir.
Mənəvi paytaxtımızın düşməndən azad edilməsi
yalnız milli ruhumuzun yüksəlişi deyildi, bu, həm də  
müzəffər ordumuzun dünya hərb tarixinə yazdığı ye
ni bir hünər dastanı idi. Bu möhtəşəm Zəfərin sədası
yüz illər keçsə də,  eyni qürur və əzəmətlə səslənəcək.

Mənəvi paytaxtımızın düşməndən azad edil
məsi yalnız milli ruhumuzun yüksəlişi deyildi,
bu, həm də müzəffər ordumuzun dünya hərb
tarixinə yazdığı yeni bir hünər dastanı idi. Bu
möhtəşəm Zəfərin sədası yüz illər keçsə də, ey
ni qürur və əzəmətlə səslənəcək.
Təxminən bir qərinə əvvəl düşmənə xaincəsinə
təslim edilən əfsanəvi qala şəhərimiz o tarixi 8 no
yabr təqvimində öz doğma sakinlərinə yenidən və
həmişəlik qucaq açdı. Şuşa yad ayaqların tapdağın
dan, üzücü işğaldan qurtuldu. Bu torpaqda yaşamağa
haqqı olanlar heyrətamiz bir qəhrəmanlıqla, əlbəyaxa
döyüşlə, süngü ilə mədəniyyət beşiyimizi yadlardan
təmizlədilər.
Həmin gün Şuşada  və işğaldan azad olunan digər
tarixi torpaqlarımızda dalğalanan mübarək bayrağı
mız milli heysiyyətimizi özümüzə qaytardı və qalib
əsgərimizin Zəfərini ali bir təntənə ilə təcəssüm etdir
di.
Qalib Komandan bu tarixi gündə Şəhidlər xiyaba
nını və Ümummilli Liderin məzarını ziyarət etməklə
bu günümüzün Zəfər müjdəli ehtiramını dünənimizin
şərəf ünvanlarına qovuşdurdu, mənəvi bütövlük vəh
dətini yaratdı. Vətən yolunda can verən qəhrəmanla
rın, Azərbaycan dövlətinin qurucu liderinin ruhunu
şad edən Ali Baş Komandan sanki qələbə hesabatı
verirdi. Bəli, unudulmaz Heydər Əliyevin ordu quru
culuğu prosesinin - hərbi-siyasi doktrinasının məntiqi
sonluğunun nəticəsi olaraq Prezident İlham Əliyevin

ZƏFƏR

sərkərdəliyi ilə xalqımızın ən önəmli arzusu reallaşdı,
tarixi ədalət bərpa edildi.
Müstəqilliyimizin ilk illərində yaranmış xaos, siyasi
böhran, uğursuzluq təkcə daxili, xarici siyasətdə deyil,
bütün cəbhə boyu ağır izlər qoymuşdu. Ölkədə vahid
ordu komandanlığının olmaması, müdafiə sistemi
rəhbərliyinin naşı, qeyri-peşəkar insanlara həvalə edil
məsi faciələrlə nəticələnmiş, ölkəmizin 20 faiz torpağı
işğal olunmuşdu, 1 milyon soydaşımız doğma yur
dundan uzaq düşərək öz vətənində qaçqın və köçkü
nə çevrilmişdi.

Ən dəhşətlisi isə ötən əsrin müdhiş Xocalı faciəsini
yaşamışdıq. Xocalı faciəsi onu göstərdi ki, düşmənin
xain iddiası təkcə torpaqlarımızın işğalı deyil, həm də
xalqımızı soyqırımdan keçirmək, yer üzündən silmək
dir.
Bütün bunlar az imiş kimi, 30 il torpaqlarımızı iş
ğal altında saxlayan nankor qonşularımız beynəlxalq
hüququn normalarına, rəsmi Bakının barış siyasətinə
məhəl  qoymayaraq təhdid dolu bəyanatlar vermək
dən çəkinmir, yeni torpaq iddiaları səsləndirirdi.
2020-ci ilin yayında Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə
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xəttində mövqelərimizə hücum
edərək Tovuz və digər istiqamətdə
təxribatlar törətdilər. Beynəlxalq
təşkilatlar, problemi həll etmə
yi öhdəsinə götürmüş ATƏT-in
keçmiş Minsk qrupu və həmsədr
ölkələr erməni hərbi-siyasi rəhbər
liyinin birbaşa tapşırığı ilə törə
dilmiş genişmiqyaslı təxribatlara
səssiz qaldılar.
Belə olan vəziyyətdə ölkəmiz öz
suveren hüquqlarının müdafiəsinə
qalxaraq haqq savaşını qətiyyətlə
başa çatdırdı. Hərbi mütəxəssislə
rin, ekspertlərin keçilməz-aşılmaz
saydıqları düşmən sədləri bir həm
lə ilə dağıdıldı, qüdrətli ordumuz

insanlıq simasını itirmiş düşməni
diz çökdürərək qələbənin Şuşa zir
vəsini fəth etdi. Beləliklə, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə erməni ordusunun qalıqları
fərari kimi döyüş meydanından
qaçdı. Vətən azad olundu, xalqı
mız bayram təntənəsinə qərq oldu.
Azərbaycan Ordusunun apar
dığı Zəfər əməliyyatı düşmənə
təslim olmaqdan başqa seçim bu
raxmadı. Noyabrın 10-da rəzil hala
saldığımız Ermənistan kapitulya
siya aktına imza atmağa məcbur
oldu. İmzalanan bəyanata əsasən
Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonları
bir güllə atılmadan, qan tökülmə
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dən boşaldıldı. O zamankı hərbi
situasiyaya görə Azərbaycan Or
dusu düşmənin hərbi birliklərinin
qalıqlarını mühasirəyə salıb məhv
etmək imkanında idi. Amma rəsmi
Bakı yenə də humanizm prinsip
lərinə sadiq qalaraq sülhü üstün
tutdu.
10 noyabr sənədi Azərbaycanın
tam şəkildə qələbəsini rəsmiləşdir
məklə Ermənistanın işğalçı dövlət
olaraq məğlubiyyətini təsdiqlədi,
30 illik işğala nöqtə qoydu. Son
yüz ildə  xalqımız  3  dəfə  sonsuz  
qürur hissi yaşayıb. Birinci dəfə
1918-ci il mayın 28-də, ikinci dəfə
1991-ci il oktyabrın 18-də istiqlal

QƏLƏBƏ
və hürriyyətimizi dünyaya bəyan
edərkən, üçüncü dəfə isə Azərbay
can torpaqlarının ərazi bütünlü
yünün təmin olunduğu 2020-ci il
noyabrın 8-də. Bu günlərlə çağdaş
tariximizə şanlı səhifələr yazıldı.
Məsuliyyətsiz, gülünc bəyanat
ları ilə dünyada hərbi-siyasi şou
düzəldən Ermənistan rəhbərliyi  
Azərbaycanın prezident-ordu-xalq
birliyinin rəmzinə çevrilmiş “də
mir yumruğ”un vəhdəti qarşısında
miskin, çarəsiz duruma düşdü.
Xarizmatik liderin, vahid iradəli
xalqın, qəhrəman ordunun  gü
cünü görən düşmən qüvvələr də
çarəsiz qaldılar. Anladılar ki, lideri

İlham Əliyev olan xalqın və bu
millətə mənsub olan ordunun hə
yat tərzində məğlubiyyət  sindro
mu yoxdur - bu xalq lideri ilə daim
zəfər yolçusudur. Heç bir təhdid,
heç bir qüvvə bu birliyə mane ola
bilməz, necə ki, ermənipərəst ölkə
lər bunu bacarmadılar. Çünki biz
haqlı olmağımızla güclü idik. Bu
miskin tör-töküntülərin əcdadla
rı  bir zamanlar istiqlal savaşında
qalib gələn qardaş Türkiyəyə qarşı
da eyni münasibət sərgiləmişdilər.
Ötən əsrin əvvəlində türk soyu
na düşmən kəsilən bədxah qüv
vələr böyük Atatürkün, müasir
tariximizdə isə oxşar ssenari ilə

Prezident İlham Əliyevin liderliyi
qarşısında duruş gətirə bilmədilər.
Atatürkün sərkərdəliyi qüdrətli
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurul
ması ilə nəticələndi. Ulu Öndər
Heydər Əliyevin  misilsiz xilaskar
lıq missiyası ilə Prezident İlham
Əliyev tarixdə ilk dəfə itirilmiş
əraziləri geri qaytararaq Azərbay
canı bütövləşdirdi. Tarixə yeni bir
hünər salnaməsi yazıldı.
Zəfər savaşı ilə Prezident İlham
Əliyev müasir Azərbaycan tarixi
nin qeyrət romanını yazdı və özü
də bu müqəddəs əsərin baş qəhrə
manı oldu. Artıq xalqımız həyatı
nın ən xoşbəxt günlərini yaşayır.

Zəfər savaşı ilə Prezident İlham Əliyev
müasir Azərbaycan tarixinin qeyrət
romanını yazdı və özü də bu müqəd
dəs əsərin baş qəhrəmanı oldu. Artıq
xalqımız həyatının ən xoşbəxt günləri
ni yaşayır. Ölkəmiz qüdrətli, vətənimiz
bütov və azaddır.

Ölkəmiz qüdrətli, vətənimiz bütov
və azaddır.
Bizə bu sevinci yaşadan əziz
şəhidlərimizin, müharibə iştirak
çılarının, qazilərin xidmətləri da
nılmazdır. Dünən həsrətlə, kədərlə
baxdığımız torpaqlarımız bu gün
quruculuq meydanına çevrilib. Bö
yük qayıdış yolunda Qarabağa köç  
başlayıb və proses uğurla davam
edir.
Qaçqın soydaşlarımızın dədəbaba torpaqlarında rahat yaşamaq
arzusu reallaşıb. Biz yenidən Qa
rabağdayıq. Qarabağ isə həmişəki
kimi yenə Azərbaycandır! Bizə bu
arzunun reallaşması təntənəsini
yaşadan, bizi yenilməz edən Ali
Baş Komandan, qəhrəman ordu
muz var olsun!
Zəfər Bayramın mübarək, əziz
Vətən!
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“fəxr edirəm ki, Laçın şəhərinin
mərkəzində milli bayrağımızı
ucaltdım. Bu bayraq burada
əbədi dalğalanacaq!
Biz burada əbədi yaşayacağıq!
Yaşasın Laçın!
Yaşasın azərbaycan!”
Prezident İlham Əliyev
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Biz Laçına qayıtdıq
Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə qayıdış Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin “nəyi, necə, nə vaxt etmək
lazımdır, bunu mən bilirəm” bəyanatının növbəti təsdiqi oldu.
Bu gün böyük qürurla bəhs et
diyimiz 44 günlük Vətən mühari
bəsinin  sonunda  qazanılan tarixi
Zəfərimiz 30 illik işğala, torpaq
həsrətinə son qoydu, milli qüruru
muzu özümüzə qaytardı.  Bu illər
ərzində ən yüksək tribunalardan
səsləndirdiyimiz “Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzu
su deyil və ola da bilməz”, “biz bu
torpaqlara qayıdacağıq”, “Azər
baycan xalqı işğalla heç zaman
barışmayacaq” kimi bəyanatlar
reallığa çevrildi. O 44 gün ərzin
də dövlət başçısı, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin xalqa
bütün müraciətləri qələbə müjdəli
oldu.
2020-ci il noyabrın 10-da ölkə
Prezidentinin “bu gün ölkəmiz
üçün tarixi bir gündür. Bu gün
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə son qoyu
lur. Hesab edirəm ki, indicə imza
lanmış üçtərəfli bəyanat məsələ
nin həlli istiqamətində son nöqtə
olacaqdır” ifadəsi Azərbaycanın
çoxəsrlik tarixinin  Zəfər səhifəsini
yazdı. O səhifəni ki, onun yazıl
ması üçün 3 mindən artıq şəhid
verdik. Qanları, canları ilə tarix
yazan, “torpaq, əgər uğrunda
ölən varsa, Vətəndir” deyib silaha
sarılan və torpaqlarımızı addımaddım mənfur düşməndən azad
edən vətən oğullarımız torpaq,
vətən sevgisinin böyüklüyünü,
xalqımızın yenilməzliyini, məğ

rurluğunu dünyaya bəyan etdilər.
İki il bundan öncə davam edən 44
günlük İkinci Qarabağ müharibəsi
zamanı qələbəyə olan ümidimiz  
hər gün artdı, şəhər və qəsəbə
lərimizin, kəndlərimizin, strateji
yüksəkliklərimizin azad edilməsi
xalqımız tərəfindən bayram əh
val-ruhiyyəsində qeyd edildi, küçə
və meydanlarımızı Azəbaycanın
üçrəngli bayrağı  bəzədi. 2020-ci
il noyabrın 8-də  Qarabağın tacı,
qədim şəhərimiz Şuşanın, noyab
rın 9-da 72 yaşayış məntəqəsinin
işğaldan azad olunması Ermənista
nı kapitulyasiya aktını imzalamağa
məcbur etdi. Azərbaycanın hərbisiyasi qələbəsinin və Ermənistanın
kapitulyasiyasının təsdiqi olan 10
noyabr 2020-ci il tarixli  üçtərəfli
Bəyanat işğal altında olan digər
rayonlarımızın - Ağdam, Laçın və  
Kəlbəcərin  qan tökülmədən geri
qaytarılmasını təmin etdi. Müzəf
fər Ali Baş Komandan İlham Əliye
vin “bu, böyük xoşbəxtlikdir. Mən
fürsətdən istifadə edərək, Ağdam,
Laçın, Kəlbəcər rayonlarının sakin
lərini, bütün Azərbaycan xalqını
bu münasibətlə təbrik edirəm. Hər
dəfə işğal altında olan hansısa ra
yon, şəhər işğaldan azad ediləndə
mən o şəhər və rayonların sakin
lərini təbrik edirdim. Təsəvvür
edirəm ki, onların həyatında bu,
nə deməkdir” fikirlərini özündə
ehtiva edən torpaq həsrətinə son
qoyuldu, verilən vədlərin reallığa

çevrilməsindən insanlarda böyük
qürur hissi yarandı.
Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyev 30 il torpaq həsrəti
ilə yaşayan soydaşlarımızla görüş
lərində onların üzlərində oxuduğu
bu ifadəni də xüsusi qeyd etdi:
“Mən son 17 il ərzində köçkün
lərlə çoxsaylı görüşlərimdə, onlar
üçün yeni evlərin təqdimat məra
simlərində görürdüm ki, ildən-ilə
onların ümidləri azalır… Bəli,
təşəkkürlərini bildirirdilər, təbii
ki, onlara yaxşı şərait yaradılırdı,
onların problemləri həll olunur
du… Amma onların əsas arzusu
doğma torpaqlara qayıtmaq idi
və məndən xahiş edirdilər, cənab
Prezident, qaytar bizi. Mən də hər
dəfə onlarla görüşəndə onlarda

Mahir Abbaszadə
Milli Məclisin deputatı
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güclü iradə görürdüm, yenilməzlik
görürdüm, dövlətə sədaqət görür
düm, eyni zamanda, onların göz
lərində nisgil, həsrət görürdüm.
Buna son qoyulub, əziz soydaşla
rım, gözünüz aydın olsun, siz qa
yıdırsınız, biz qayıdırıq, Azərbay
can qayıdır! Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edir. Bundan
da böyük xoşbəxtlik ola bilərmi?!”
Artıq soydaşlarımız sevinclidir.
İki ildir böyük qürurla “biz qaçqın
deyilik” söyləyirlər. Son iki il ölkə
mizin həyatında yeni bir səhifənin
açılması ilə müşayiət olunur. İş
ğaldan azad edilən bütün torpaq
larımız bərpa-quruculuq dövrünü
yaşayır.  Ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin və Birinci xanım Mehri
ban Əliyevanın bu torpaqlara mü
təmadi səfərlərində Böyük qayıdı
şın sürətlənməsinə bir çağırış əks
olunur. Çünki hər bir səfər yeni
sosial obyektlərin açılışı və təməl
qoyma mərasimlərinin keçirilməsi,
tarixi və dini abidələrimizin bər

pası istiqamətində görülən işlərlə
tanışlıq ilə yadda qalır.
Bu torpaqların tarixi sahibi kimi
qurub-yaradan Azərbaycan xalqı
dünyaya 30 illik işğal dövrü ilə
postmünaqişə dövrünün reallıq
larını ədalətli şəkildə təhlil etmək
imkan yaradır. Çünki işğaldan
azad olunmuş bütün ərazilərimiz
erməni vəhşiliyinin və vandaliz
minin şahidləridir.  Daşı daş üstə
qoymayan, hər daşı, qayası, küçəsi
tarix olan bu torpaqlarımızı tama
milə dağıdan, xalqımıza məxsus
izləri siləcəyinə ümid edən mənfur
düşmən 44 gündə bunun  müm
künsüzlüyünün şahidinə çevrildi.
Dünya hərb tarixində rast gə
linməyən bu mühüm hadisə də
Azərbaycan xalqının torpaq həs
rətinə son qoyulmasının, kimliyi
mizin özümüzə qaytarılmasının
sevincinin təqdimatı oldu. Belə ki,
müharibədən çıxan ölkənin dərhal
bərpa-quruculuq işlərinə başlama
sı mümkünsüzdür. Lakin Azər
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baycan bunu da dünyaya nümayiş
etdirdi. Hazırda bərpa-quruculuq
işlərinin görülməsində yeganə
rəqib zamandır. 30 illik işğal döv
rünün dağıntılarını bərpa etmək
üçün zaman gərəkdir.   
44 günlük İkinci Qarabağ mü
haribəsində qələbə qazanan Azər
baycan 10 noyabr 2020-ci il tarixli
üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn
öhdəlikləri yüksək səviyyədə ye
rinə yetirir və  Ermənistandan da
eyni addımları atmağı tələb edir.
Bu razılaşmaya əsasən bölgədə
qanunsuz məskunlaşmış ermənilər
şəhər və kəndlərimizdən çıxma
lı, bu torpaqların əsl sakinləri isə
uzun illərdən sonra doğma yurdyuvalarına qayıtmalıdırlar.
Dövlət başçısı, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin bu
ilin  avqust ayının 12-də İsmayıl
lı rayonunun Basqal qəsəbəsində
Azərbaycan televiziyasına müsahi
bəsində səsləndirdiyi “biz Laçına,
Zabuxa, Susaya qayıtmalıyıq!” bə

yanatı həm laçınlıları, həm də bü
tün Azərbaycan xalqını sevindirdi,
bu xoşbəxt anın heç də uzaqda
olmadığına əminlik yaratdı. Çox
qısa zamandan sonra dövlət başçı
sı, müzəffər Ali Baş Komandan İl
ham Əliyev  avqustun 26-da rəsmi  
“Twitter” səhifəsində Laçınla bağlı
bu paylaşımı etdi:  “Bu gün avqustun 26-da biz - azərbaycan
lılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq.
Azərbaycan Ordusu Laçın şəhəri
nə yerləşdi. Zabux və Sus kəndləri
nəzarətə götürüldü. Bütün laçın
lıları və Azərbaycan xalqını bu
münasibətlə təbrik edirəm. Yaşasın
Laçın! Yaşasın Azərbaycan!”
Dövlət başçısı İlham Əliyev  
sentyabrın  21-də Laçın rayonuna
səfəri zamanı  şəhərin mərkəzində  
Azərbaycan Bayrağını ucaltdıqdan
sonra çıxışında bir mühüm məqa
ma diqqəti yönəltdi ki, Laçın və
Kəlbəcər rayonlarının bir hissəsi 44

günlük Vətən müharibəsi dövrün
də azad edilmişdi. Amma Laçın
şəhəri nəzarətimizdən kənarda
qalmışdı. Bunun da səbəbi Ermə
nistanı Xankəndi ilə birləşdirən
avtomobil yolunun Laçın şəhərinin
mərkəzindən keçməsi idi. 2020-ci
il  noyabrın 9-da   aparılan danışıq
lar nəticəsində dövlət başçısı İlham
Əliyevin təkidi ilə alternativ yolun
çəkilişi Bəyanatda öz əksini tap
dı.  3 il ərzində yeni yolun çəkilişi
ilə bağlı razılaşma əldə edilmişdi.
Amma Azərbaycan bu razılaşmanı
daha tez bir zamanda başa çatdırdı.
Ermənilər həmin razılaşmaya görə
belə ümidlə yaşayırdılar ki, 2023-cü
ilin sonunda Laçın təhvil veriləcək.
Ermənistanın təxribatlar törətməklə
hər hansı prosesi uzatmaq ənənələ
rini də nəzərə alsaq, onların düşün
cələrinə görə Laçının boşaldılması
nın müddəti uzana da bilərdi. 1 il 8
aydan sonra alternativ yolun hazır

olması mənfur düşmənin cəhdlə
rinin nə qədər əsassız olduğunu
təsdiqlədi. Avqustun 5-də yol tam
hazır idi. Nə baş verdi?  Qarabağda
yaşayan ermənilər onlara avqustun
25-nə qədər əlavə vaxt verilməsi ilə
bağlı müraciət etdilər. Çox da uzaq
olmayan tarixi - Kəlbəcərin boşal
dılması zamanı ermənilərin əlavə
vaxt üçün Rusiyanın vasitəçiliyi ilə
Azərbaycana müraciət etmələri
ni, ölkəmizin göstərdiyi humanist
addımın qarşısında törətdikləri
vəhşilikləri, vandalizmi yada sal
maya bilmərik. Evlər, hətta ağaclar
belə yandırıldı. Eyni vəziyyət Laçın
şəhəri boşaldılarkən də yaşandı.
Ermənilər Laçından, Zabuxdan,
Susdan  çıxarkən  insanlıq əleyhinə
cinayətlərə əl atdılar. Evlərə, meşə
lərə od vurdular.  Beynəlxalq aləm
bir daha şahid oldu ki, ermənilər
hansı xislətə sahibdirlər. Avqustun
26-da Azərbaycan Ordusu Laçın
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Prezident İlham Əliyev Laçın şəhərində inşa ediləcək “Laçın” Qovşaq Yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində

şəhərinə daxil oldu və biz Laçın şə
hərini geri aldıq.
Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyev sözügedən çıxışında
bir daha  əminliklə ifadə etdi ki,
bu bayraq burada əbədi dalğala
nacaq. Bu fakt dünyaya da məlum
idi ki, işğal edilmiş ərazilərimizdə,
o cümlədən Laçın şəhərində daha
çox xaricdən - Suriya və Livandan
olan erməni əsilli insanları gətirib
qanunsuz yerləşdirmişdilər. Bu,
bütün beynəlxalq konvensiyalar
da hərbi cinayət kimi təsbit edilir.
Təəssüf doğuran hal budur ki, belə
bir cinayət dünyanın gözü qarşı
sında baş verdi, amma özlərinə
sərf edən zamanlarda ədalətdən,
beynəlxalq hüquqdan dərs keçən
bəzi dünya gücləri 30 il görməz
dən gələrək daim susdular.

Dünyanın bu yanaşması heç
zaman Azərbaycan dövlətini, xal
qını ruhdan salmadı. Daim real
həqiqətlərə, tarixi faktlara əsas
lanan təbliğatımız uğurla davam
etdirilir, ədalətin və beynəlxalq
hüququn fonunda qalibiyyətimiz
göz önündədir.  Prezident, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
uğurlu diplomatiyası nəticəsində
tarixi Zəfərimizin yaratdığı real
lıqlar dünya gücləri tərəfindən
qəbul edilir, Ermənistan 10 noyabr
2020-ci il tarixli Bəyanatdan irəli
gələn  öhdəlikləri yerinə yetirməyə
məcburdur. Laçın şəhərinə, Zabu
xa və Susa qayıdışımız   Prezident
İlham Əliyevin “nəyi, necə, nə vaxt
etmək lazımdır, bunu mən bilirəm.
Yaxın tarix dəfələrlə bunu göstə
rib, həm siyasi müstəvidə, həm
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diplomatik müstəvidə, həm də
döyüş meydanında… Nəyi edirik
sə, dəqiqliklə edirik” bəyanatının
növbəti təsdiqi oldu.
Müzəffər Ali Baş Komandan
Azərbaycan Bayrağını Laçın şəhəri
nin mərkəzində ucaltdıqdan sonra
“indi isə vaxt gəlib çatıb ki, biz Laçın
şəhərini bərpa edək” çağırışını etdi.
Təxirəsalınmaz işlərin görülməsi
üçün təkliflər hazırlanır. Laçın şəhə
ri, Zabux və Sus kəndi, ilk növbədə,
yenidən qurulacaq. Ölkə Prezidenti
nin bu əminliyi təsdiq edir ki, buna
tez bir zamanda nail olacağıq. Çünki
Vətən müharibəsindən sonra bu gü
nə qədər keçən dövr ərzində görü
lən  işlər - genişmiqyaslı quruculuq
və bərpa işləri göstərir ki, işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizi  öz hesa
bımıza bərpa edirik və edəcəyik.

ZƏFƏR
İki ildə görülən işlərin xronolo
giyasına qısa nəzər salmaqla Böyük
qayıdışın hər an sürətləndiyini
inamla qeyd edə bilərik. Dövlət
başçısı İlham Əliyevin tapşırığına
uyğun olaraq bu torpaqlarda bər
pa-quruculuq işlərinə infrastruktur
layihələrinin icrasından, yolların
yenidən qurulmasından, yeni avto
mobil, dəmir yollarının çəkilişindən
və hava limanlarının tikintisindən
başlandı. Qarabağdan və Şərqi Zən
gəzurdan dünyaya hava qapıları
açılır. Ötən il Füzuli Beynəlxalq Ha
va Limanı istifadəyə verildi. Bu ay
Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı
istifadəyə veriləcək. Laçın Beynəl
xalq Hava Limanının isə 2025-ci ildə
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.  
Üçüncü hava limanı üçün məka
nın Laçın seçilməsi heç də təsadüfi
deyil. Bu, həm iqtisadi, həm də
strateji baxımdan xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Avtomobil, dəmir yolları,
hava limanları tarixi sahibinə qovu
şan torpaqlarımızı böyük investisi
yalar məkanına çevirəcək, onların
turizm imkanlarından səmərəli
istifadəni təmin edəcək.

Dövlət başçısının təkcə sentyab
rın 21-də  Laçın rayonuna səfəri
zamanı atılan mühüm addımlar
ümumilikdə işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə görülən genişmiq
yaslı  bərpa işləri barədə aydın
təsəvvür yaradır. Ölkə Prezidenti  
Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu
nun 35-ci kilometrliyində Laçın
Beynəlxalq Hava Limanına 2400
metr uzunluğunda giriş tunelinin
inşası ilə tanış oldu, “Azərenerji”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfin
dən Laçın şəhərində inşa ediləcək
110/35/10 kV-luq “Laçın” Qovşaq
Yarımstansiyasının təməlqoyma
mərasimində iştirak etdi. Atılan
hər bir addımda məqsəd soydaş
larımızın bu torpaqlarda rahat
yaşayışının təmin edilməsidir.
Şəhərlərin Baş planlarında bütün
yeniliklər öz əksini tapıb.
Xalqımız, o cümlədən laçınlı
lar tam əmindir ki, Laçın şəhərinə,
Zabux və Sus kəndlərinə tezliklə
dönüşün başlayacağı, Kəlbəcər
və Laçına salınan çoxsaylı yolla
rın tezliklə ərazidə dinamik həyat
yaradacağı gün uzaqda deyil.

Xalqımız onlara bu xoşbəxt anları
yaşadan, tarixi Zəfərimizə qovuş
duran dövlət başçısı, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevə, rə
şadətli Azərbaycan Ordusuna min
nətdardır.  Qanları, canları ilə tarix
yazan, ərazi bütövlüyümüzü təmin
edən şəhidlərimizin ruhu qarşı
sında baş əyir, qazilərimizə şəfa di
ləyirik. Möhtərəm Prezidentimiz,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
ətrafında “dəmir yumruq” kimi
birləşib torpaqlarımızı işğaldan
azad etdiyimiz kimi, bu ərazilərdə
bərpa-quruculuq işlərini də uğurla
başa vuracağıq. Qarabağlı və Şərqi
Zəngəzurlu Azərbaycanın yeni
hədəflərə doğru irəliləməsi üçün
geniş imkanlar yaranır.
Tarixi torpaqlarına qovuşan
Azərbaycan xalqına, 30 illik tor
paq həsrəti ilə yaşayan, öz döğma
yurd-yuvalarına qayıdacaqları
günü səbirsizliklə gözləyən  və
artıq bu anın yetişməsindən qürur
hissi keçirən soydaşlarımıza üzü
mü  tuturam:  Böyük qayıdışınız
mübarək!
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Praqa və Soçi görüşləri:
addım-addım sülhə doğru

Tural Gəncəlı̇ yev
MilliMəclisindeputatı

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinAvropaİtifaqıŞurasınınPrezidenti,FransaPrezidentivəErmənistanınbaşnaziriiləPraqadakeçirilən
görüşününnəticələrindənbiriolan
AzərbaycanınərazibütövlüyünüErmənistanınşifahiyox,yazılıbəyanatla
tanımasıçoxönəmlidiplomatikuğurumuzdur.Builoktyabrın6-dabaş
tutangörüşdəhazırkıçətingeosiyasi
vəziyyətəvəFransaPrezidentinin
Azərbaycanaqarşıermənipərəstmövqeyinərəğmənqazanılmışbuuğur
Azərbaycanrəhbərliyininnecədəqiq
vəuzaqgörənsiyasətapardığınıbir
dahatəsdiqedir.
Məlumolduğukimi,torpaqlarımızınişğalaltındaolduğuotuzilərzindəErmənistanetniktəmizləməyə
məruzqoyduğubütünyaşayışməskənlərimizitalanedib,yerüzündən
silməsiyasətiaparmışdır.Bununla
yanaşı,qanunsuzməskunlaşdırmailə
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işğalınnəticələrinimöhkəmləndirərək
ərazilərimiziilhaqedəcəyinidüşünürdü.Təəssüfərolsunki,işğalçıölkəninbeynəlxalqhüququayaqaltına
atanbuhərəkətlərinədünyabirliyi
tərəfindənheçbirtədbirgörülməmişdir.Ermənistanınözünəarxa-dayaq
sandığıbəziaparıcıdövlətlərvəbeynəlxalqtəşkilatlarsistematikşəkildə
Azərbaycanaqarşıqərəzlimövqe
ortayaqoyaraqonlarıncinayətlərini
görməzdəngəlirdilər.Hətadünyanın
ənalitəhlükəsizlikqurumuolanBMT
TəhlükəsizlikŞurasınınErmənistanı
torpaqlarımızınişğalınasonqoymağa
çağıranqətnamələriicraedilmədən
kağızüzərindəqalmışdır.Bunun
tamtərsinə,ATƏTkimibeynəlxalq
qurumlarErmənsitanınişğaletdiyi
torpaqlarımızdanimtinaetməyimizəvədolayısıiləişğalınnəticələrini
(faitaccompli)bizəqəbuletdirməyə
çalışmışlar.

GEOPOLİTİKA

AncaqcənabPrezidentbütünbu
dövrərzindəədalətsizliyəvətəzyiqlərəqarşıpoladiradəgöstərərək
uzaqgörənuğurludaxilivəxarici
siyasətaparmışdır.Bununsayəsində
Azərbaycangüclümütəfiqlərqazandı,iqtisadigücünüartıraraqenerjitəchizatısahəsindəmillimaraqlarıtəmin
edənlayihələrreallaşdırdı.Bakı-Tbilisi-Ceyhan,TANAP,TAPlayihələri,
Bakı-Tbilisi-Qarsdəmiryoluxətivə
birçoxdigərlayihələrAzərbaycanı
regionalgücəçevirdi.
BugünAzərbaycanınenerjiresuslarınaçoxböyüktəlabatvar.Bu
iliniyulayındaAvropaKomissiyasınınPrezidentiiləBakıdaimzalanmış
enerjisahəsindəAnlaşmaMemorandumubunamisalolabilər.Eynizamanda,AvropaİtifaqıAzərbaycanın
əsastərəfdaşıdır.Aİiləimzalanmış
memorandumaəsasənAzərbaycan
qazixracını30-40%artıracaq.Yəni
əgərixracatbuil9milyardkubmetr
idisə,növbətiillərüçünbu,ənazı18

milyardkubmetrolacaq.Azərbaycanda,eynizamanda,bərpaolunanenerji
növlərindənistifadəedilməsiböyük
həcmdətəbiiqazehtiyatıyaradacaq
ki,budagələcəkdəqazixracatıpotensialınıartırabilər.
Bununlayanaşı,NaxçıvanadəhlizinaçılmasıiləAzərbaycantəkcə
Avropaüçünyox,ŞərqvəQərbibirləşdirənölkəroluoynamaqladünya
üçünönəmlistratejikommunikasiya
vəenerjitərəfdaşıolacaq.
QazanılmışiqtisadiuğurlarsayəsindəAzərbaycanOrdusuənmüasir
silah-sursatlatəminedilmiş,hərb
sənətinəyüksəksəviyyədəyiyələnmiş
böyükhərbikadrpotensialıyaradılmışdır.Məhzbustratejiplanlama
sayəsində44günlükVətənmüharibəsindəqalibgələrəkondansonrakı
dövrdəbölgədədaimisülhüntam
bərqərarolmasıistiqamətindəuğurla
irəliləyirik.
PraqagörüşündəcənabPrezidentinqətiyyətivəprinsipiallığısayəsin-

dəAzərbaycanınərazibütövlüyünün
vəsuverenliyininbəyanatlatanınması,eləcədəAvropaİtifaqınınmülki
missiyasınınregiondayalnızErmənistanərazisinəgöndərilməsibunabariz
nümunədir.Bunlarlayanaşı,bölgədə
daimisülhünvəfiravanlığıntəmin
olunmasıistiqamətindəAzərbaycanın
təklifetdiyibeşprinsipidəErmənistanqəbuletmişdir.
44günlükVətənmüharibəsivə
ondansonrakıdiplomatikgedişlərimizməhzbizimstratejiplanəsasında
hərəkətetməyimizinnəqədərdoğru
olduğunugöstərdi.PraqadaAvropa
SiyasiBirliyininbirincitoplantısında
baştutantarixigörüşdəCənubiQafqazdaillərlədavamedənmünaqişəyə
sonqoymaq,münasibətlərinormallaşdırmaq,nəqliyyatvəkommunikasiyaxətləriniaçmaq,regiondadaimi
sülhübərqəraretməkistiqamətində
yarananimkanlarnəzərdənkeçirildi.
AvropaİtifaqıŞurasınınPrezidenti
ŞarlMişelinvasitəçiliyiiləkeçiri-
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GEOPOLİTİKA

lən görüşdə Ermənistanın BMT-nin
nizamnaməsi və 1991-ci il Alma-Ata
bəyannaməsi əsasında Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
tanıması Azərbaycan Prezidentinin st
rateji planlaması idi və bu, bizi sülhə
daha bir addım yaxınlaşdırdı.  
Praqa görüşünün maraqlarımıza
cavab verən digər vacib bir elementi
isə Azərbaycanın siyasətini milli ma
raqlara uyğun tam müstəqil şəkildə
həyata keçirməsidir. Xüsusilə Fransa
Prezidentinin və Ermənistanın təki
dinə baxmayaraq, Avropa İttifaqının
mülki missiyasının regiona göndəril
məsi ilə bağlı Azərbaycan etiraz etmiş
və beləliklə, missiya yalnız Ermənis
tan ərazisinə göndərilmişdir. Bu, bir
daha onu göstərdi ki, Ermənistandan
fərqli olaraq Azərbaycanın taleyi öz
əlindədir və o, öz milli maraqlarını
tam şəkildə müdafiə etməyə qadirdir.
Bundan başqa Praqa bəyanatı həm də
Azərbaycanın Ermənistana təklif etdi
yi beş prinsipin mahiyyəti ilə üst-üstə
düşür.
Qarabağda yaşayan ermənilərin
Azərbaycan vətəndaşları olması və

onların taleyinin, gələcəklərinin heç
bir ölkə ilə, o cümlədən Ermənistan
la da müzakirə olunmayacağı qəti
şəkildə Praqada bəyan edilmişdir.
Bununla bağlı guya “narahat” olan
tərəflərə xatırladılmışdır ki, ölkəmi
zin tərəfdaş çıxdığı və çıxacağı bütün
beynəlxalq konvensiyalara uyğun
olaraq Qarabağ erməniləri də Azər
baycan vətəndaşları ilə eyni hüquqa
malik olacaqlar və onların Azərbay
can cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün
səylər davam etdiriləcək.
Praqa sammitində mühüm mə
qamlardan biri də Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevlə birgə
qarşılıqlı dəstək nümayişi idi. Bu, ilk
növbədə qardaşlığın, mənəvi dəstə
yin simvoludur ki, beynəlxalq siyasi
arenada Azərbaycanın tək olmadığını
göstərir.
Beləliklə, Şarl Mişelin  vasitəçiliyi
və Çexiyanın Baş naziri Petr Fiala
nın ev sahibliyi etdiyi Praqa görüşü
yüksək qiymətləndirilir. Necə ki,
Azərbaycan xalqı cənab Preziden
tin müdrik və uzaqgörən siyasətlə
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torpaqlarımızı işğaldan azad edəcə
yinə həmişə inanırdı, müvafiq anın
yetişməsini səbirlə gözləyirdi, bundan
sonra da onun bölgədə daimi sülhü
bərqərar edəcəyinə əmindir. Praqa
görüşünün nəticələri və ondan sonra
baş verən proseslər bu əminliyi daha
da artırır.
Fikrimcə, artıq bütün dünya icti
maiyyəti aydın dərk edir ki, Qarabağ
Azərbaycandır. Məhz Prezident İl
ham Əliyevin dəmir iradəsi, qətiyyəti
və reallığı bu həqiqəti dünya icti
maiyyətinə qəbul etdirdi. Azərbaycan
keçirdiyi  çoxsaylı  görüşlərdə  həm
hərbi, həm də diplomatik müstəvidə
güclü tərəf olduğunu isbat edə bilir.
Elə  Praqa  görüşündən sonra 2022-ci
il oktyabrın 31-də Soçidə keçirilən
Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya
liderlərinin görüşünü və  burada qə
bul edilən bəyanatı da Azərbaycanın
diplomatik uğuru, Ermənistanın isə
açıq iflası kimi qiymətləndirmək olar.
Soçi görüşü əvvəlki üçtərəfli görüş
lərin davamı olaraq əldə etdiyimiz
uğurun daha da möhkəmləndirilməsi
ilə yadda qaldı.

GEOPOLİTİKA

Məlum olduğu kimi, sonuncu
Praqa görüşündə qəbul edilmiş bə
yanat tam Azərbaycanın milli maraq
larına cavab verir. Həmin bəyanatda
Ermənistan tərəfi öz üzərinə öhdəlik
götürərək Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünü, suverenliyini tanıdı. Hətta
sənəddə BMT nizamnaməsinə, Alma
Ata deklarasiyasına istinadlar var ki,
həmin sənədlər də bir daha ölkələrin
ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və
onların toxunulmaz olduğunu bəyan
edir.
Soçi görüşü öncəsi Ermənistan
rəhbərliyi yenidən Azərbaycanın
əleyhinə bəyanatlar verərək istər
Qarabağla bağlı, istərsə də regionda
müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhmə
ramlı kontingentinin müddəti ilə
bağlı müxtəlif böhtan xarakterli fikir
lər səsləndirdi. İşğalçı ölkənin siyasi
rəhbərliyi elə hesab edirdi ki, belə təx
ribat xarakterli hərəkətlərlə, Xankəndi
şəhərində qanunsuz toplantı keçir
məklə Azərbaycan tərəfinə hansısa
təsir edə biləcəklər. Lakin Soçi görüşü
bütün bu addımların nəinki həyata
keçmədiyini, hətta onların qarşısının

qətiyyətlə alındığını və Ermənista
nın tam fiaskoya uğradığını bir daha
sübut etdi.
Soçi bəyanatına bir daha nəzər
saldıqda məlum olur ki, bu sənəd
ümumi xarakterlidir, Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsi ilə bağlı hər hansı bir
əlaqəsi yoxdur. Orada Qarabağ sözü
yazılmayıb və Azərbaycanın daxili
məsələləri müzakirə olunmur. Eyni
zamanda,  Rusiya sülhməramlı kon
tingentinin müddətinin uzadılması
haqqında erməni tərəfinin təxribat xa
rakterli fikirləri bəyanatda yer alma
mışdır. Paşinyanın diplomatik iflası
təkcə Ermənistan siyasi rəhbərliyinin
deyil, eyni zamanda, onun arxasında
duran Fransa və dünyadakı erməni
diasporunun iflasıdır.
Soçi və Praqa görüşləri bir daha
Azərbaycanın maraqlarını təsdiqlə
di. Bu görüşlər göstərdi ki, ölkəmizin
lideri strateji düşüncə tərzinə və uzaq
görən siyasət qabiliyyətinə malikdir.
Azərbaycan Prezidenti soyuqqanlı,
ağıllı diplomatik gedişləri ilə Ermə
nistanın bütün planlarını alt-üst etdi.
44 günlük Vətən müharibəsindən

sonra yaranmış yeni geosiyasi konfi
qurasiyada güclü diplomatik məha
rətlərə malik olmaq lazımdır ki, yeni
reallığı duyub ona görə hərəkət edə
biləsən. Yəni Ermənistan  rəhbərliyi
44 günlük müharibədən əvvəl olduğu
kimi naşı  bəyanatlar səsləndirir, danı
şıqlar masasına konstruktiv olmayan
yeni elementlər gətirmək istəyirdi.
Azərbaycan diplomatik gedişlərlə öl
kəmizə qarşı olan ermənipərəst dünya
ölkələrini yeni reallıqlarla barışmağa
məcbur etdi. Azərbaycanın hədəfi və
siyasəti bəllidir. Biz sülh istəyirik və
heç kimin torpağında gözümüz yox
dur.
Beləliklə, Paşinyanın yeganə çıxış
yolu yeni reallığı qəbul edərək Azər
baycanın təklifi olan beş prinsip əsa
sında sülh müqaviləsini imzalamaq
dan keçir. Burada nə Qərb variantı, nə
də Moskva variantı var. Burada ancaq
ölkəmizin maraqlarına cavab verən
Azərbaycan variantı mövcuddur.
Azərbaycan isə addım-addım sül
hə doğru irəliləyir, ədalətli və daimi
sülhün əldə edilməsində ən maraqlı
tərəfdir.  
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Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan
üçün səmərəli münasibətlər platformasıdır

Elşad Mirbəşir oğlu
Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər doktoru, professor

Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının
(ŞƏT) üzvü olan səkkiz ölkə əhalisi
nin sayına görə dünya əhalisinin 40
faizini təşkil edir və bu qurum müasir

mərhələdə Asiyada əsas təhlükəsizlik
və əməkdaşlıq platformasına çevrilə
bilib. Ümumiyyətlə, bu təşkilatın ya
radılmasında başlıca motiv ən müxtə
lif istiqamətlərdə münasibətlərin qu
rulmasından ibarətdir. Belə ki, ticarət,
iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət, elm
və texnologiya, nəqliyyat, logistika
və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi ilə yanaşı, regional sülh və
təhlükəsizlik məsələlərinin səmərə
li həlli üçün birgə fəaliyyətin təmin
olunması təşkilatın əsas hədəfidir.
Müşahidələr aydın göstərir ki,
ŞƏT-in fəaliyyət prioritetləri içərisində
yeni qlobal siyasi və iqtisadi müna
sibətlər sisteminin yaradılması da
mövcuddur. Təşkilata üzv dövlətlərin
əksər məsələlərlə bağlı oxşar baxışlara
malik olması onun işinin səmərəliliyi
nə və perspektiv imkanlarına dəlalət
edir. Son illərdə qurumun həm qlobal
təhlükəsizliyin təmin olunması, həm
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də iqtisadi  və digər əməkdaşlıq
müstəvilərində rolunun və təsirinin
davamlı olaraq artması sözügedən
istiqamətdə təsəvvürləri daha da
möhkəmləndirib. Təbii ki, yerləşdiyi
regionda təhlükəsizliyin təmin olun
ması ilə bağlı təşkilatın baxışları onun
cəlbediciliyini əhəmiyyətli dərəcədə
artırır.  
Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir
dünyada münaqişə, separatizm və
terrorizm potensialı olduqca böyük
dür. Sözsüz ki, bu, bütövlükdə qlobal
təhlükəsizlik üçün çox ciddi təhdid
yaratmaqdadır. Bu mənada ŞƏT qeyd
olunan təhdidin aradan qaldırılması
istiqamətində səmərəli əməkdaşlıq
qurmaq istəyən bütün subyektlər
üçün ən əlverişli platforma sayıla
bilər.
2001-ci il  iyunun 15-də “Terro
rizm, separatizm və ekstremizmə
qarşı mübarizə haqqında” Şanxay

ƏMƏKDAŞLIQ

Konvensiyası qəbul olunmuşdur.
Məhz bu təşkilat çərçivəsində belə bir
Konvensiyanın qəbul olunması onu
ehtiva edir ki, müasir qlobal təhlükə
sizliyə ən ciddi təhdid olan terrorizm,
separatizm və ekstremizmə qarşı
effektiv mübarizənin təşkili üçün
unikal imkanlar var. Quruma üzv öl
kələr arasında təhlükəsizlik sahəsində
effektiv əməkdaşlıq sisteminin qu
rulması onun başlıca vəzifələrindən
dir. Bununla bərabər ŞƏT-ə üzv olan
dövlətlərin iqtisadi potensialı uğurlu
münasibətlərin qurulması imkanlarını
da əhəmiyyətli dərəcədə genişləndir
məkdədir.
Təsadüfi deyildir ki, təşkilat həm
də müvafiq olaraq iqtisadi güc mər
kəzinə çevrilməyi əsas strateji hədəf
lərdən biri kimi müəyyənləşdirib. Bir
çox hallarda Şanxay Əməkdaşlıq Təş
kilatının “G7”-nin alternativi kimi nə
zərdən keçirilməsinin real əsaslarının
olduğunu düşünmək mümkündür.
Diqqəti cəlb edən vacib məqamlar
dan biri də budur ki, bu təşkilat çər
çivəsində ən müxtəlif istiqamətlərdə
əməkdaşlığın qurulması və inkişaf et
dirilməsi ilə bağlı fəaliyyət hər şeydən

öncə qarşılıqlı etimad və səmimi qon
şuluq münasibətlərinə söykənir. ŞƏT
çərçivəsindəki əməkdaşlıq sistemində
iştirak etmək sülhün və təhlükəsizli
yin, eyni zamanda, səmərəli iqtisadi
əməkdaşlığın təmin olunmasında
maraqlı olan bütün dövlətlər üçün
cəlbedicidir.
Müasir dünyada ən səmərəli ticariiqtisadi münasibətlər  quran  və onu
inkişaf etdirməyi bacaran ölkələrdən
biri də məhz Azərbaycan Respublika
sıdır. Ona görə də qurum çərçivəsin
də beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi bizim üçün də əhəmiyyətli
elementdir. Bu baxımdan üzv ölkələ
rin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM)
birgə həcminin dünya üzrə dörddə
birini təşkil edən Şanxay Əməkdaş
lıq Təşkilatı Azərbaycan kimi böyük
və hərtərəfli iqtisadi potensiala malik
olan dövlət üçün əlavə unikal əmək
daşlıq imkanları təklif edir. Ayrıca
olaraq, nəzərə almaq lazımdır ki, üzv,
müşahidəçi və dialoq tərəfdaşları olan
ölkələr də daxil olmaqla dünya əhal
sinin yarıdan çoxu təşkilatın əhatə
dairəsindədir. Bu da öz növbəsində
olduqca böyük bazar deməkdir.

Bütün bu amilləri nəzərə alan
Azərbaycan Respublikası davamlı
olaraq ŞƏT-lə təmaslarını sıxlaşdır
maqdadır. Azərbaycan Şanxay Əmək
daşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin
hər biri ilə ayrı-ayrılıqda kifayət
qədər səmərəli əməkdaşlıq sistemini
qurmağı bacarmışdır. Bu istiqamətdə
ən təsirli addım 2016-cı ildə ŞƏT-lə
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq me
morandumunun imzalanması oldu.
Ölkəmiz regionda mühüm nəqliy
yat-kommunikasiya şəbəkəsi qurul
masının, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağında
yerləşməklə qlobal layihələrin real
laşdırılmasının əsas iştirakçılarından
biridir. Bu mənada Azərbaycan Res
publikası ilə əməkdaşlığın yaradılma
sı və inkişaf etdirilməsi ŞƏT üçün də
çox əhəmiyyətlidir.
Hazırda ölkəmiz üçün prioritet
vəzifələrdən biri də regional nəqliy
yat-kommunikasiya infrastrukturu
quruculuğunun əsas tərəfdaşlarından
biri olmaqdan ibarətdir. Əraziləri
mizi Ermənistanın işğalından azad
etdikdən sonra Zəngəzur dəhlizi
layihəsinin reallaşdırılması istiqamə
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tində ciddi addımlar atılmaqdadır.
Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı
müddəa Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin
iradəsi ilə 2020-ci il 10 noyabr tarixli
birgə bəyanatda öz ifadəsini tapıb. Bu
dəhlizin açılması gələcəkdə Avropa
bazarlarına yeni unikal çıxış imkanla
rı təqdim edəcək.
Bununla bərabər Zəngəzur dəh
lizinin tarixi İpək yolunun mühüm
bir seqmentinə çevriləcəyi şübhəsiz
dir. Dəhliz üzərində yerləşən ölkələr
arasında əməkdaşlıq yeni bir inki
şaf səviyyəsinə keçəcək. Bu barədə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
deyib: “Zəngəzur dəhlizinin açılması
region ölkələrinin nəqliyyat imkanla
rını daha da artıracaq və bu marşrut
üzərində yerləşən bütün ölkələr üçün
faydalı olacaq”. Bu mənada Şanxay
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində,
xüsusilə nəqliyyat-logistika sahəsində
əməkdaşlıq üçün Azərbaycan Res
publikası ən perspektivli ölkə kimi
qəbul olunmaqdadır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, ŞƏT-in
fəaliyyət prioritetlərini təşkil edən
terrorizmə və separatizmə qarşı mü
barizə Azərbaycan üçün də olduqca
həssas məsələdir. Çünki quruma üzv
olan ölkələr arasında terrorizm və

separatizmdən ən çox əziyyət çəkən
ölkələrdən birinin məhz Azərbaycan
olması haqqında kifayət qədər dolğun
təsəvvürlər mövcuddur. Ölkə başçısı
İlham Əliyev təşkilata üzv olan ölkə
lərin rəhbərləri ilə ikitərəfli təmaslar
zamanı həmişə Ermənistanın işğal
çılıq siyasəti, hərbi təxribatları və
Azərbaycan ərazilərində erməni se
paratizmi haqqında geniş məlumatlar
verib. Bu mənada respublikamız ŞƏT
çərçivəsində sülh və təhlükəsizlik,
sivilizasiyalararası dialoqun inkişaf
etdirilməsi sahələrində əməkdaşlıq
imkanlarını yüksək qiymətləndirir.
Bu il sentyabr ayının 15-16-da
Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sam
miti keçirildi. Sammitdə çıxış edən
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev bu tədbirin Ermənistanın tə
cavüzkarlığı və təxribatçılığı ilə bağlı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılması, həm də iştirak
çı dövlətlərin rəhbərləri ilə təmasların
genişləndirilməsi baxımından kifayət
qədər səmərəli olduğunu qeyd etdi.
Azərbaycan Prezidenti sentyabrın
13-də Ermənistanın Azərbaycanla
sərhəddə genişmiqyaslı hərbi təxribat
törətdiyini və bunun qarşısının Azər
baycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
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qətiyyətlə alındığını bildirdi. Bununla
ölkə Prezidenti bir daha AzərbaycanErmənistan münasibətlərinin normal
laşdırılmasına işğalçı ölkə tərəfindən
ciddi maneələr törədildiyini dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmış
oldu. Baş verənlərə görə məsuliyyətin
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi
nin üzərinə düşdüyünü bildirdi. De
məli, Prezident İlham Əliyev ŞƏT-in
Səmərqənd Sammitində Ermənistanın
təcavüzkar, daim təxribatlar törədən
ölkə olması haqqında təsəvvürləri
bir daha yeniləmiş oldu. Ən əsası isə
Ermənistanın son təxribatları haqqın
da məlumatlar verdi. Ermənistanla
münasibətlərin normallaşdırılması,
regionda dayanıqlı sülhün və təh
lükəsizliyin təmin olunması üçün
Azərbaycanın hər zaman təşəbbüs
lərlə çıxış etdiyini bildirən Prezident
ölkəmizin Ermənistan tərəfinə beş
prinsip təqdim etdiyini də səsləndir
di. Bununla ölkə başçısı bir daha nü
mayiş etdirdi ki, regional sülhün və
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün
Azərbaycan bütün imkanları səfərbər
edir. Bu da öz növbəsində Azərbay
can dövlətinin beynəlxalq pozitiv
imicini daha da gücləndirir. Artıq heç
kimdə şübhə yoxdur ki, sülh proseslə
rinin əngəllənməsinə görə məsuliyyət

ƏMƏKDAŞLIQ

məhz təcavüzkar Ermənistana aiddir.
İlham Əliyev həmçinin bildirdi
ki, 2020-ci ilin sonunda münaqişənin
başa çatması ilə regionda nəqliyyatkommunikasiya layihələrinin reallaş
dırılması üçün yeni imkanlar yaranıb.
Zəngəzur dəhlizinin açılmasından
sonra isə region dövlətlərinin nəqliy
yat imkanları daha da genişlənəcək.
O, təşkilat çərçivəsində gələcək əmək
daşlıq üçün Azərbaycanın hərtərəfli
potensiala malik olduğunu sammit
iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Pre
zident regional kommunikasiya layi
hələrinin həyata keçirilməsində Azər
baycan Respublikasının təsirli rolunu
faktlar əsasında səsləndirdi və yük
qəbuletmə imkanlarının 15 milyon
ton olduğu Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanının sözügedən istiqa
mətdə imkanını 25 milyon tona qədər
genişləndirməyin mümkünlüyünü
bildirdi. Sözsüz ki, Azərbaycanın
tranzit imkanlarından istifadə edərək
Avropa bazarlarına daha sərfəli çıxış
imkanları axtarışında olan dövlətlər
üçün bu, olduqca cəlbedicidir. Bu

istiqamətdə Azərbaycanla əməkdaş
lıq səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlməsi də qeyd olunanları sübut
edir. Azərbaycan Prezidenti bildirdi
ki, bu ilin yeddi ayı ərzində Azərbay
can Respublikasının ərazisi üzərindən
tranzit 50 faizə qədər artmışdır. Qeyd  
olundu ki, Azərbaycan Xəzər dənizin
də iri gəmiçilik infrastrukturuna ma
likdir. Son 20 ildə 19 min kilometrdən
artıq avtomobil, 1400 kilometrə qədər
dəmir yolu inşa edilib.
Cənab Prezident  bu faktları  söy
ləməklə bir daha nəqliyyat-logistika
sahəsində əməkdaşlıq üçün ölkəmi
zin geniş imkanlara malik olduğunu,
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçi
vəsində sonrakı mərhələdə Azərbay
canın daha çoxvektorlu və səmərəli
fəaliyyət planını  tədbir iştirakçılarına  
xatırlatdı.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının
sayca 27-ci Səmərqənd Sammiti həm
də Azərbaycan Prezidentinin üzv
ölkələrin dövlət və hökumət başçıla
rı ilə səmərəli görüşlər keçirməsi və
müzakirələr aparması ilə yadda qaldı.

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbay
can dövləti özünün xarici siyasət prin
siplərinə uyğun olaraq dünya döv
lətləri  ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı
maraqlar çərçivəsində münasibətlərin
qurulmasının və inkişaf etdirilməsi
nin tərəfdarıdır. Məhz belə yanaşma
sayəsində Azərbaycan dövləti dünya
nın demək olar ki, bütün aparıcı ölkə
ləri ilə səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq və
siyasi münasibətlər sistemini qurmağı
bacarmışdır. Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin Çin Xalq Res
publikasının sədri, Rusiya Prezidenti,
Türkiyə Prezidenti, Pakistanın Baş
naziri ilə görüşləri zamanı ölkələrara
sı münasibətlərin hazırkı səviyyəsi və
əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsə
lələri ətrafında hərtərəfli müzakirələr
aparılmışdır. Sözsüz ki, belə təmaslar
dövlətlərarası münasibətlərin inki
şaf etdirilməsi baxımından olduqca
əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar bir daha
sübut edir ki, Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatı timsalında Azərbaycan yeni
səmərəli əməkdaşlıq platforması gör
məkdədir.   
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QARABAĞ XANLIĞININ BANİSİ
PƏNAHƏLİ XAN

44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan Ordusunun
qələbəsi ilə başa çatdı və biz tarixi torpaqlarımızın necə
vandallığa, erməni vəhşiliyinə məruz qaldığının şahidi
olduq. Gördüklərimiz bizi dəhşətə gətirdi. Erməni mən
furları Azərbaycan xalqının min illər boyu yaratdığı tarixi
və dini abidələridağıtmış, təhqir etmişdilər. 30 il erməni
qəsbkarlarının işğalı altında olan bütün ərazilərimizdə
ki kimi Ağdam rayonunda yerləşən Qarabağ xanlığının
banisi Pənahəli xanın imarəti də erməni vandalizminə
məruz qalan tarixi-memarlıq tikililərindəndir. İmarət
barbar xislətli qonşularımız tərəfindən təhqir edilib, uzun
müddət mal-qara və donuz saxlanan tövlə kimi istifadə
olunub.
XVIII əsrə aid bu məşhur abidə - Pənahəli xanın
imarəti xan nəslinin ilk mülklərindən olub və iki bina
dan ibarətdir. Saray Azərbaycan ərazisindəki digər xan
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saraylarından fərqli olaraq dəbdəbəli yaşayış evi xüsusiy
yəti daşıyıb və məhz buna görə “Pənahəli xanın imarəti”
adlandırılıb. Xan sarayının ətrafında yerləşən və Qarabağ
xan nəslinin bir çox nümayəndələrinin - Pənahəli xanın,
xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş hökmdar
lar İbrahimxəlil xanın və onun oğlu Mehdiqulu xanın
qəbirüstü türbələrinin, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı,
şairə Xurşidbanu Natəvanın məzarının yerləşdiyi İma
rət qəbiristanlığı da erməni vəhşiliyinin canlı şahididir.
Şəhər işğal olunduqdan sonra İbrahimxəlil xanın türbəsi
və Xurşidbanu Natəvanın qəbirüstü abidəsi də ermənilər
tərəfindən dağıdılmışdı.
Tarixi mənbələrdə məşhur imarət yeri barədə məlu
matlarda bildirilir ki, Pənahəli xan burada gözəl atlar
saxlayıb. Bu atlar müxtəlif mərasimlərdə nümayiş etdi
rilir, sonra satışa çıxarılırmış. Daha sonra uzun illər bu
saray yeri Ağdamın “İmarət stadionu” adı altında rayon
ictimaiyyətinin bayram keçirdiyi ən möhtəşəm məkan  
kimi tanınıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli
yevin müvafiq tapşırığına əsasən xeyli müddətdir bu
kompleksin tam bərpası işlərinə başlanılmışdır. İlkin kon
sepsiyaya əsasən kompleks Pənahəli xanın sarayından,
məqbərələrdən, məlumat mərkəzindən və Qarabağ atları
parkından ibarət olacaqdır.
Kompleksdə aparılacaq bərpa və konservasiya işlərinə
beynəlxalq təşkilatların mədəniyyət üzrə həyata keçirdiyi
bir çox layihə, treninq və proqramlarda iştirak etmiş mü
təxəssislər və xarici ekspertlər cəlb olunmuşlar.
Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyev və ölkənin Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyeva Ağdama səfər edərək Pənahəli
xanın sarayı və İmarət Kompleksində görülən işlərlə tanış
oldular. Səfər çərçivəsində XIX əsr Azərbaycan romantik
şeirinin görkəmli nümayəndəsi, şair, rəssam, xan qızı Xur
şidbanu Natəvanın qəbirüstü abidəsinin açılış mərasimi
baş tutdu.
Pənahəli xan kim idi?
Mirzə Camal Qarabaği yazır ki, Cavanşir eli qızılbaş
tayfalarına mənsub olmayan müxtəlif əmirlərdən ibarət
olmuşdur. Cavanşir, Kəbirli, Otuziki, Kolanı, Bəhmənli
və başqa türk tayfaları Qarabağ vilayətinin köklü elatla
rı idilər. Cavanşirlərin yaşadığı Dizaq mahalının Sarı
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calı oymağının adı buranın əsasını
qoyan Əli adlı şəxsin kürən olması
ilə əlaqədar Sarıca Əli kimi çağı
rılması ilə bağlıdır. Pənahəli xanın
əsil-nəcabəti də qədim Türküstan
dan gəlmiş Bəhmənli elinin bir qolu
olan Sarıcalı oymağındandır.
Mirzə Yusif Qarabaği Əhməd
bəy Cavanşirin - Pənahəli xanın
atası, Sarıca Əlinin varisi olan İb
rahimxəlil xanın və Hülakü xanın
(1256-1265) nəvəsi Arqun ağanın
(1284-1291) nəslindən olması barədə
məlumat verir.
Ceyran dərisindən düzəldilmiş
perqament üzərində yazılan bir qə
baləyə əsasən Araz çayının sahilin
də, Bəhmənli kəndinin yaxınlığında
Alaqarğa oymağında yaşayan Mə
həmməd xan adlı birisi Kürəkçay,
Kür, Araz, Əlincəçay və Göyçə gölü
arasındakı 200 verstə qədər uzunlu
ğu və bu qədər də eni olan Qarabağ
torpaqlarını satın almış və uzun
müddət bu yerdən müstəqil surətdə
istifadə edərək hələ sağlığında oranı
üç oğlu arasında bölüşdürmüşdü.
Cavanşir tayfası XVI əsrin başlanğı
cında Qarabağın, xüsusən Bərdənin
cənubunda yerli tayfaların tərkibin
də olan hakimlər tərəfindən “Otuziki” adı altında süni birləşməyə daxil
edilmişdir. Cavanşir tayfası sayına,
nüfuzuna və digər tayfalardan üs
tünlüyünə görə onların başçısı hesab
olunurdu. İbrahimxəlil xanın böyük
oğlu Fəzləli bəy Nadir şahın sarayın
da eşikağası (naib) vəzifəsinə təyin
olunmuşdu. Ancaq bir dəfə şahın qə
zəbinə düçar olaraq qətlə yetirilir.
Mirzə Yusif Qarabağinin yazdı
ğına görə, Fəzləli bəy Nadir şahın
apardığı müharibələrdən birində
döyüş meydanında həlak olmuş
dur.
Tarixçi Fuad Əliyev isə Fəzlə
li bəyin cəzalandırılmasına səbəb
kimi onun qarabağlıların köçü
rülməsinə açıq etiraz bildirməsini
göstərir. Fəzləli bəyin digər qardaşı
Pənahəli xan (Ə.Şükürzadəyə görə
1693-cü ildə anadan olmuşdur)
onun yerinə eşikağası vəzifəsinə

təyin olunsa da, qardaşının aqibəti
nə tuş gələcəyini düşünərək 1738-ci
ildə altı nəfər qohumu ilə birlikdə
sarayı tərk edib qaçmışdır. Müəllif
bu hadisənin 1741-ci ildə baş ver
diyini deyir. Bəziləri Pənahəli xana
həsəd apardığından ona böhtan
atmış, hətta şaha xəbər vermişdilər
ki, guya Pənahəli onu öldürüb taxta
sahib olmaq istəyir.
Mirzə Camal yazır ki, Pənahəli
xan müəyyən müddət Zəngəzur
yaylağında Qara Murtuza bəyin
yanında qaldı, sonra isə öz tərəfdar
larını toplayaraq Gəncəyə, Naxçıva
na, Şəkiyə və digər yerlərə basqınlar
etdi. O, əhalini öz tərəfinə çəkmək
üçün ələ keçirdiyi mal-qaranı, atları
onlara paylayırdı. O zaman təqribən
on beş yaşına çatmış böyük oğul İb
rahimxəlil Xorasanda yaşayırdı.
Əhməd bəy Cavanşir yazır:
“Pənahəli onu tutmaq üçün gələn
lərlə, habelə Dağıstan tərəfdən olan
basqınlardan ölkəni qoruyanlarla
mübarizədəki müvəffəqiyyətdən
ruhlanaraq gələcəkdə özü üçün
daha əlverişli şərait yaranacağı təq
dirdə əhalinin rəğbətini qazanmaq
məqsədi ilə xalqa zülm edənlərə
qarşı amansız  idi və qaçaq dəstələri
başçılarına nisbətən daha çox in
sanpərvərlik göstərirdi”. Bu zaman
təqribən on beş yaşına çatmış böyük
oğul İbrahimxəlil ağa da bir müd
dətdən sonra Qarabağa Pənahəli
xanın yanına gəlir.
1747-ci il iyunun 19-dan 20-nə
keçən gecə Nadir şah öldürüldük
dən sonra mərkəzi hakimiyyət iflic
vəziyyətinə düşdüyündən Əfşarlar
imperiyasının ucqarlarında mər
kəzdənqaçma meyillərinə şərait
yarandı. Azərbaycanda 20-yə yaxın
müstəqil və yarımmüstəqil xanlıq
lar təşəkkül tapdı. Belə bir şəraitdə
Pənahəli xan da Qarabağ xanlığının
əsasını qoydu. O, 200-ə qədər süvari
tərəfdarı ilə birlikdə Qarabağa gəlib
özünü xan elan etdi və bu hərəkəti
ni özünün Hülakülər sülaləsindən
olan Arqun xanın nəslindən olması
barədə rəvayətlə əsaslandırdı.

Pənahəli xan vaxtilə Xorasana
köçürülmüş tayfaların özbaşına bü
tünlüklə vətənə qayıdıb gəlməkdə
olduqlarını eşidib öz ətrafındakılar
la birlikdə qarabağlıları qarşılamaq
üçün getdi. Köçmənlər öz əvvəlki
yurdlarına dönüb məskunlaşdı
lar. Var-yoxdan çıxmış, soyulmuş,
əziyyət çəkmiş və yoxsul olan bu
insanlara görə Pənahəli xan Şirvan,
Şəki, Gəncə, İrəvan və Qarabağın
ətraf ellərini qarət etdi və bu yolla
soydaşlarının maddi vəziyyətini bir
qədər yaxşılaşdırdı”.
Pənahəli xana rəsmi şəkildə xan
lıq titulunun verilməsi Adil şahın
(Əliqulu şah) adı ilə bağlıdır. Mirzə
Camal Cavanşir yazır: “Nadir şah
öldürüldükdən sonra qardaşı oğlu,
Adil şah ləqəbli Əliqulu xan mər
hum Nadir şahın şahlıq taxtına çıx
dı. Adil şah tərəfindən Azərbaycan
ölkəsinə sərdar təyin edilmiş, Təb
riz şəhərində yaşayan Əmir Aslan
xan Pənahəli xanın Qarabağda olan
şöhrət və istiqlaliyyətini eşitdikdə
öz adından ona hədiyyə olaraq at,
qılınc və xələt göndərdi, Pənahəli
xanı Adil şaha itaət etməyə dəvət və
təşviq etdi. Pənahəli xan elçilərə la
yiqli  hörmət və mehribanlıq göstər
di. Əmir Aslan xan Pənahəli bəylə
görüşmək üçün Qarabağa gəldi və
həmin gecə Pənahəli xana sultanlıq,

Anar İsgəndərov
Milli Məclisin deputatı,
tarix elmləri doktoru, professor
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sabahı gün xanlıq mərhəmət etdi.
Adil şaha itaət etməyi ona məsləhət
gördü”.
Əhməd bəy Cavanşir isə belə
yazır: “Pənahəli xan məliklərə rəğ
bət bəsləyən və ona həsəd aparan
qonşuluqdakı xanların fitnələrindən
qorxuya düşüb xaricdən kömək və
himayə axtarmağa məcbur oldu.
Buna görə də o, sərdar Əmir Aslan
xanın yanına elçi göndərib şaha öz
itaətini bildirdi. Yenicə Təbrizə gəl
miş olan və belə iğtişaşlı məmləkət
də müttəfiq tapmaqda çətinlik çə
kən sərdar üçün bu, göydəndüşmə
bir şey oldu. Bundan bir az sonra
sərdar çoxlu qoşunla Bayata gəldi.
Burada o, Pənahəli xanla birlikdə
Şamaxı, Nuxa və Gəncə xanlıqları
nı Adil şahın təbəəliyinə tabe etdi.
Pənahəli xanın hökumətə göstərdiyi
bu xidmət müqabilində sərdarın
xahişi ilə Adil şah tərəfindən veril
miş fərmana əsasən Qarabağ xanlığı
xüsusi bir malikanə kimi ona veril

di”. Göründüyü kimi, Əhməd bəy
Cavanşir digər müəlliflərə nisbətən
mübaliğəyə yol vermişdir.
Əgər Azərbaycan xanlıqları
nın hər biri hansısa bir qala şəhə
rin ətrafında təşəkkül tapmışdısa,
Qarabağ xanlığı ərazisində möh
kəmləndirilmiş şəhər yox idi. Buna
görə də xanın ilk işi etibarlı bir qala
inşa etdirmək oldu. 1748-ci ildə
Kəbirli mahalında Bayat qalası inşa
edildi. Mirzə Camal Cavanşir yazır:
“Hələ Qarabağın Xəmsə mahalları
ona tabe olmadığı zaman Pənahəli
xan ətraf xanların öz üzərinə hü
cum edəcəkləri təqdirdə ailə və
qohumlarının, qulluqçu və yaxın
adamlarının və el ağsaqqallarının  
qorunması üçün münasib bir yer
də qala tikilməsini lazım bilmişdi.
Məşvərətdən sonra indi Kəbirli
mahalı içində olan Bayat qalasının
binası qoyuldu. Qısa bir zamanda
möhkəm hasar və xəndək düzəldil
di, bazar, hamam və məscid tikildi.
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Xan bütün ailəsini, qohumlarının və
el böyüklərinin əhli-əyalını oraya
topladı. Ətrafda olan camaat, hətta
Pənahəli xanın tərəqqisini, onun
rəftar və məhəbbətini eşidən Təbriz
və Ərdəbil vilayətlərinin bir çox
əhalisi və sənətkarları belə öz ailələ
ri ilə birlikdə gəlib Bayat qalasında
yerləşdilər”.
Bayat qalasının inşası Qaraba
ğın xristian məliklərini və Qarabağı
özünə tabe etmək niyyətində olan
Hacı Çələbi xan Şəkilini narahat
etdi. 1736-cı il Muğan qurultayın
dan sonra Nadir şahın Qarabağ
bəylərbəyinə qarşı gördüyü cəza
tədbirlərindən biri də Qarabağın
beş xristian məlikliyinə (Xəmsə)
daxili idarəetmədə müstəqillik
verərək Qarabağ bəylərbəyinin
tabeçiliyindən çıxarıb birbaşa
Azərbaycan vilayəti hakiminə tabe
etməsi olmuşdur. İndi isə məliklər
də siyasi müstəqillik xülyasına düş
müşdülər və buna görə də Pənahəli
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xanın güclənib öz hakimiyyətini
bütün Qarabağ ərazisinə yaymasına
müqavimət göstərirdilər. Məlik
lər o zaman güclü hərbi qüvvəyə
malik Hacı Çələbini Pənahəli xana
qarşı çıxmağa təhrik edə bildilər.
“Pənahəli xana düşmən mövqedə
dayanan Cavanşir və Otuziki tayfa
ları Xəmsə məliklərini də özlərinə
həmməslək və müttəfiq etmişdilər.
O zaman bütün Şirvanatda əbə
di ixtiyar sahibi və hökmran olan
Hacı Çələbiyə ərizələr yazdılar.
Ona bildirdilər ki, Pənahəli xan
burada taxta çıxmış, qala və səngər
tikdirmişdir. Əgər onun dəf edil
məsi təxirə salınsa, sonra qarşısında
durmaq mümkün olmayacaqdır”.
Bu hiyləyə inanan Hacı Çələbi
Şirvan qoşunu ilə bərabər 1748-ci
ilin sonunda Pənahəli xanı aradan
götürmək üçün Bayat qalasına hü
cum etdi. Qala mühasirəyə alındı.
Bir ay mühasirədə qalan qala təslim
olmadı. Məqsədinə çatmayan, mü

barizədə məğlub edilən Hacı Çələbi
geri dönərkən demişdi: “Pənahəli
xan bu vaxtacan bir sikkəsiz gümüş
idi, biz gəldik, ona sikkə vurduq və
qayıtdıq”. Pənahəli xan hər iki-üç
gündə bir dəfə atlı dəstə ilə qaladan
kənara çıxaraq düşmənə qəfil həm
lələr edirdi.
Əhməd bəy Cavanşir yazır ki,
Pənahəli xan sürgündən qayıdan
qohum-əqrəbasından ibarət böyük
bir dəstə düzəldib Hacı Çələbinin
üzərinə hücum etdi. O, Hacı Çələ
binin dəstələri ilə ilk döyüşdə Bayat
qalasını tutdu və tezliklə nuxalıları
tamamilə sıxışdırıb Kürün o tayına
atdı. Lakin böyük qüvvə ilə özünü
yetirən Hacı Çələbi onu öz dəstəsi ilə
birlikdə Bayat qalasında mühasirə
yə aldı. Əgər kiçikdən böyüyə qədər
bütün qohumları köməyə gəlməsəy
dilər, Pənahəli xan bu bəladan canını
qurtara bilməyəcəkdi. Pənahəli xan
köməyə gələn qüvvələrin yardımı
ilə qalanın divarları yaxınlığında

baş vermiş döyüşdə Hacı Çələbi
ni tamamilə əzdi. Pənahəli xanın
özündən qat-qat güclü düşmənlər
üzərində qələbə çalması onun şöh
rətini və nüfuzunu artırdı. Bundan
sonra Pənahəli xan Xəmsə məliklə
rinin bölüşdürücülük fəaliyyətinə
qarşı mübarizəyə başladı. Məliklərin
biri - Vərəndə məliki Şahnəzər öz
əmisi Hüsünü öldürüb hakimiyyətə
keçdiyinə görə başqa məliklərlə əda
vətdə idi. Digər dörd məlik Şahnə
zəri məlik kimi tanımaq istəmədilər
və birləşib Vərəndəyə basqın etdilər,
xeyli kəndi qarət etsələr də, Şahnəzə
rə qalib gələ bilmədilər. Qış düşdüyü
üçün öz mülklərinə çəkilib yazda
basqını təkrar etmək qərarına gəldi
lər. Pənahəli xan Şahnəzərlə əlaqə
yaratdı. Şahnəzər xoşluqla Pənahəli
xanın hakimiyyətini qəbul etdi və
hətta öz qızı Hurizadı xanın oğlu İb
rahimxəlilə ərə verdi.
Mirzə Yusif yazır ki, Məlik Şahnə
zər o biri məliklərə nisbətən özü
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nün zəif olduğunu və işin pis nəticə
verəcəyini hiss edib ümidsizlikdən
Pənahəli xanın yanına gəlmiş və ona
pənah gətirdiyini, itaət etdiyini bil
dirmişdi.
Xaçın məlikini aradan götürmək
üçün Pənahəli xan və Məlik Şahnəzər
Xındırıstan kəndxudası Mirzəxanı öz
yanlarına çağırıb bildirdilər ki, əgər
o, Xaçın məliki Allahverdini tutub
onlara versə, əvəzində ona məlik
rütbəsi verilə bilər. Mirzəxan belə
də etdi. Beləliklə, Xaçın məlikliyi də
Qarabağ xanından asılı vəziyyətə
düşdü. Raf
fi nin yazdığına görə, bu
hadisə 1755-ci ildə baş vermişdir.
Mirzə Adıgözəl bəy yazır ki, ha
kimiyyətinin ilk illərindəcə Pənahəli
xan Dizaq və Çiləbörd məliklərini də
itaətə gətirə bildi. Lakin bir müddət
sonra yeni Çiləbörd məliki Hətəm
Talışda hakimiyyəti ələ keçirmiş Mə
lik Usubla ittifaqa girərək Pənahəli
xana qarşı mübarizəyə başladılar.
Son nəticədə məğlubiyyətə uğrayıb
Gəncə xanlığına qaçdılar və yeddi il
Şəmkir mahalında yaşadılar. Yalnız
bundan sonra geri qayıdıb Qarabağ
xanına itaət göstərdiklərini bildirdi
lər.
Başqa bir mənbənin məlumatına
görə isə Allahverdinin oğlu Ulubab
Ballıca oymağı yanında qızğın müqa
vimət göstərdikdən sonra oğlanları
ilə birlikdə qılıncdan keçirildi. Dizaq
məliki Yeqan öz oğlanları və qohum
ları ilə birlikdə güclü müqavimət
göstərdikdən sonra onların bir hissə
si qırılmış, bir hissəsi isə İslam dinini
qəbul etmişdi. Çiləbörd məliyi Allah
qulu sultan Pənahəli xanın təbəəliyi
ni qəbul etməyə məcbur olmuşdur.
Bayat müharibəsi göstərdi ki, xanlığa
daha etibarlı qala lazımdır. Çünki Ba
yatın strateji mövqeyi zəif, iqlimi isti
olduğundan burada uzun müddət
böyük hərbi qüvvə saxlamaq müm
kün deyildi. Buna görə də Pənahəli
xan Tərnəkütdə Şahbulağı adı ilə
tanınan qala inşa etdirdi. Pənahəli
xanın iqamətgahını Bayat qalasından
Şahbulağa köçürməsini Mirzə Adı
gözəl bəy belə təsvir edir: “Bundan

sonra Pənahəli xan düşündü ki, mən
təzəbinə bir adamam, Cavanşir və
Otuziki elatı yağı, Xəmsə məliklə
ri mənə düşməndirlər. Mən gərək
möhkəm bir yerdə məskən və mənzil
salam. Düşməni dəf etməkdən kahal
lıq və fasad əhli ilə mübarizədə səh
lənkarlıq etməyəm. Buna görə Bayat
şəhərini dağıtdı və gəlib bir təpənin
ətəyində Şahbulağı adı ilə məşhur
olan Tərnəkütdə bir qala bina etdi”.
Mirzə Adıgözəl bəyin yazdığına
görə, Pənahəli xan bu işləri 1165-ci
ildə (miladi 1751-1752) bitirərək oranı
özünə məskən etdi. Əhməd bəy Ca
vanşirin yazdığına görə isə Şahbulağı
qalası hicri təqvimi ilə 1165-ci ildə (20
noyabr 1751-ci il - 7 noyabr 1752-ci il)
tikilmişdir. Pənahəli xan öz iqamət
gahını Bayat qalasından Şahbulağı
qalasına köçürür. Mirzə Adıgözəl
bəy isə yazır ki, Məhəmmədhəsən
xanın Qarabağa yürüşündən sonra
Pənahəli xan və bəzi digər xanlar Ha
cı Çələbiyə qarşı vuruşmaq üçün II
İraklinin düşərgəsinə getmiş və həbs
olunmuşdular.
Xəmsə məlikləri sakitləşincə
ətrafdakı elatlar da bir hissəsi xoş
luqla, digər hissəsi isə zor gücü ilə
xanın hakimiyyətini qəbul etdilər.
Bundan sonra Qarabağ xanı öz
hakimiyyətini ətraflara yaymağa
başladı. Gəncə, Qaradağ, Ərdə
bil və Naxçıvan xanlarını öz təsiri
altına aldı, mülklərini cənub-şərqə
və cənub-qərbə tərəf genişləndi
rərək Tatev, Sisyan, Qafan, Meğri
mahallarını özünə tabe etdi. Mirzə
Adıgözəl bəy bu barədə belə yazır:
“Pənahəli xan Meğri, Güney ma
hallarını Bərgüşada qədər Qaradağ
hakiminin əlindən alıb özünə tabe
etdi. Tatev və Sisyan mahallarını
Naxçıvan hakimindən, Zəngəzur və
Qafan mahallarını Təbriz bəylərbə
yisindən aldı. Kolanıların məskə
ni olub, Uşacıq kəndindən Göyçə
sərhədinə qədər uzanan əraziləri
İrəvan hakimindən aldı. Gəncə ha
kimlərinə aid, Xudafərin körpüsün
dən Kürəkçayna qədər olan yerləri
də öz əlinə keçirdi”.
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Mirzə Adıgözəl bəy yazır ki,
“Naxçıvan elindən olub bir minba
şıya tabe Kəngərli eli, Borçalıdakı
Dəmirçihəsənli eli, yenə Borçalıdakı
Cinni tayfası da Qarabağa gəlib Pə
nahəli xanın himayəsinə sığınmışdı
lar”. Xanlıq daxilində hakimiyyətini
möhkəmləndirən Pənahəli xan öz
təsirini Azərbaycanın digər yerləri
nə yaymaq qərarına gəldi. Bu işdə
o şəkili Hacı Çələbi xanı başlıca
maneə hesab edirdi. Buna görə də
təsiri altında olan qaradağlı Kazım
xanı, naxçıvanlı Heydərqulu xanı,
gəncəli Şahverdi xanı yanına çağır
dı və birləşib Hacı Çələbiyə qarşı
çıxmağı təklif etdi. Xanlar bu işə
Kartli çarı II İraklini də cəlb etməyi
qərara aldılar. Azərbaycan torpaq
larında çoxdan gözü olan II İrakli
bu məqamdan istifadə etməyi dü
şündü. Əvvəlcədən əldə olunmuş
razılığa əsasən, Azərbaycan xanla
rı ilə Teymuraz və II İrakli Gəncə
yaxınlığında görüşməli və burada
öz qüvvələrini birləşdirərək Şəki
xanlığı üzərinə yürüş təşkil etməli
idilər. Lakin gürcü çarları 1752-ci
ildə gözlənilmədən xanların dör
dünü də əsir götürdülər. Şahverdi
xanın çaparı dərhal bu haqda Hacı
Çələbi xana xəbər çatdırdı. Bu xəbə
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ri eşidən Hacı Çələbi böyük mərdlik
göstərərək əsir alınmış Azərbaycan
xanlarını azad etmək qərarına gəldi.
Onun qoşunları Kür çayını keçə
rək Gəncəyə tərəf hərəkətə başla
dı. Nizami Gəncəvinin məqbərəsi
yaxınlığında baş vermiş həlledici
döyüş gürcü qoşunlarının tam
məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Əsir
alınmış xanlar isə azad edildilər və
öz vətənlərinə döndülər.
Mir Mehdi Xəzani Meğri və
Güney mahalları ilə yanaşı, Çuldur
mahalının da Qaradağ hakimindən
alındığını qeyd edir.
Mirzə Camal Qarabaği yazır:
“Hökumət işlərini bir an belə unut
mayan Pənahəli xanın işgüzar və
bacarıqlı adamları xanın əmrinə görə
məsləhət üçün yığışıb dedilər ki, Na
dir şah vəfat etdikdən sonra bizimlə
Əliqulu xan və Sərdar Əmir Asla
nın arasında sülh, ittifaq və dostluq
əlaqəsi davam etməkdə idi. İndi çox
mümkündür ki, belə bir münasibət
və dostluq əlaqəsi bizimlə Məhəm
mədhəsən xan arasında olmasın.
Ətraf xanlarından da bir o qədər xa
tircəm deyilik. Onların Məhəmməd
həsən xanı üzərimizə təhrik edərək
onunla birlikdə bizə qarşı çıxacaqları
ehtimalı vardır. Belə bir vəziyyətdə

Qarabağın elləri, adlı-sanlı adamları
qızılbaş qoşunun ayağı altında pay
mal olar, biz isə Şahbulağı qalasında
elə bir qüvvətli düşmənin və ətraf
xanların qarşısında müqavimət gös
tərə bilməyib bütünlüklə qırılarıq.
Ona görə də işin əlacını qabaqdan
görmək lazımdır. Biz gərək dağların
içində, möhkəm və keçilməz yerdə
elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək
ki, onu güclü düşmən belə müha
sirə edə bilməsin. Qalanın bir tərəfi
dağlarda olan ellərin üzünə daima
açıq olmalı və mahallarla rabitəmiz,
əlaqəmiz kəsilməməlidir”.
Şəhərin salınacağı yerdə axar su
və bulaq yox idi. Bir neçə quyu qaz
dılar. Su çıxandan sonra həmin yerdə
Şuşa şəhərinin binasını qoydular.
Mirzə Adıgözəl bəy yazır ki,
Şahbulağı qalası sakinlərini və bir
sıra kəndlərin əhalisini yeni qalaya
köçürdülər. Sonra Pənahəli xan öz
ailəsi üçün uca imarətlər və geniş bi
nalar saldırdı. Hünərli ustalar, sənət
sahibi və işbilən memarlar barı, ha
sar, bürc və divar çəkdilər. O divar
ların qalıqları bəzi yerlərdə indi də
durur. Xanın bir neçə bilici və məlu
matlı adamı gedib qalanın yerini və
ətrafını yoxladı. Qalanın salınacağı
yerdə iki-üç bulaqdan savayı içməli

su mənbəyi olmadığından güman
gələn yerlərdə quyu qazıb burada
çoxlu su quyuları qazmağın müm
künlüyünü müəyyənləşdirdilər.
Bundan sonra Pənahəli xan bir ne
çə nəfər yaxın adamı ilə buraya gəldi,
yerlə tanış olub qalanın bünövrəsi
nə daş qoydu. Bu yer Şuşa kəndinin
altı verstliyində olub kənd əhalisinin
heyvanlarının otlaq yeri idi.
Qarabağ xanının nüfuzunun art
ması ilə Şamaxı, Şəki, Gəncə, İrəvan,
Naxçıvan, Qarabağ xanlıqlarından və
Kartli-Kaxetiya çarlığından Pənahəli
xana onunla müttəfiq olmaq arzuları
ilə bağlı məktublar gəldi.
A.Bakıxanov yazır ki, Pənahəli
xan gündən-günə güclənərək Xuda
fərin körpüsü ilə Kürəkçay və Bər
güşad mahalları arasındakı əraziləri,
habelə Qarabağ vilayətinin Meğri və
Güney mahallarını, Naxçıvan vilayə
tinin Tatev və Sisyan, İrəvan vilayə
tinin Tərtər və Kolanı, Təbriz vilayə
tinin Zəngəzur və Qafan mahallarını
birləşdirdi.
Hacı Çələbi xanın böyük nəvəsi
Hüseyn bəy Pənahəli xandan yardım
istəmişdi. Hacı Çələbi xanın onu
gürcü əsirliyindən xilas etməsini
unutmayan Pənahəli xan qoşunu ilə
qazıqumuqlu Məhəmməd xanın üzə
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rinə yeridi. Məğlubiyyətə uğrayan
Məhəmməd xan Qazıqumuqluya
qayıtmalı oldu.
Çox keçmədən yenidən cənub
dan Qarabağ xanlığı üçün təhlükə
yarandı. Məhəmmədhəsən xan
Qacar həlak olandan sonra urmiyalı
Fətəli xan Əfşar müstəqilləşdi və öz
gücünü daha da artırmağa başla
dı. 1760-cı ildə Fətəli xan 30 minlik
qoşun toplayaraq Qarabağa yü
rüş etdi və Şuşa qalasının yanında
düşərgə saldı. Pənahəli xana qarşı
gizli düşmənçiliyi davam etdirən
Çiləbörd və Talış məlikləri Fətəli xa
nın yanına getdilər. Pənahəli xanın
müdafiəyə yaxşı hazırlaşdığını və
Şuşa qalasının möhkəmliyini görən
Fətəli xan şəhərin altı kilometrliyin
də - Ballıca və Xocalı çayları arasın
da qoşunların uzun müddət qala
bilməsi üçün istehkam inşa etdirdi.
Yad ölkədə asılı vəziyyətdə ya
şamağa alışa bilməyən Pənahəli xan
1763-cü ildə Şirazda müəmmalı şə
kildə vəfat etdi. Kərim xanın göstəri
şi ilə Pənahəli xanın qarnını yarmış,
ədviyyat ilə doldurub Qarabağa
göndərmişdilər. Cənazəsini Qaraba
ğa gətirib Ağdamda dəfn etdilər.
Bəzi mənbələrdə Pənahəli xanın
Şiraz əsirliyindən xilas olmaq üçün
bihuşdarı içib özünü ölülüyə vur
duğu da deyilir.
Ə. Şükürzadə Ağdamda “İma
rət” adlanan yerdəki qəbir daşı
üzərində həkk olunmuş təvəllüdü
nü əsas gətirərək Pənahəli xanın
1760-cı ildə vəfat etməsini göstərir.
Tarixi hadisələrin xronoloji izlənmə

si və müqayisəsi isə Pənahəli xanın
1763-cü ilə qədər yaşadığını və
Azərbaycanın siyasi həyatında fəal
iştirak etdiyini təsdiqləməyə imkan
verir.
Pənahəli xanın sarayı və
İmarət qəbiristanlığı
Ağdamın məşhur İmarət Komp
leksi də Pənahəli xandan yadigar
dır. Erməni qəsbkarları tərəfindən
vandalizmə məruz qalan bu tari
xi-memarlıq nümunəsi XVIII əsrə
aiddir. Kompleks Pənahəli xanın
1738-ci ildə Xorasandan - Nadir şa
hın xidmətindən uzaqlaşıb Qarabağ
da quruculuğa başladığı ilk illərdə
inşa edilmişdir. İmarətin bir-birinə
perpendikulyar şəkildə tikilmiş
binaları dəbdəbəli xan iqamətgahı
kimi yox, XVIII əsrin Qarabağ böl
gəsi zənginlərinin yaşayış evlərini
xatırladırdı. Bu evlər baş fasadları
ilə həyətə açılırmış. İmarətin əsas
binası planda bir qədər mürəkkəb
konfiqurasiyalı olub, müxtəlif ölçülü
otaqlardan ibarət idi. Bu birmərtə
bəli evdə eyvanlı salon, mərkəzi zal,
geniş və dəbdəbəli eyvan yerləşirdi.
Eyvanlı salona yanlardan sərbəst gi
rişləri olan iki otaqdan ibarət həcmlər
birləşmişdi. Otaqlar tağbəndlə örtülü
idi. Günbəzli zal divanxana xüsusiy
yəti daşıyırdı və Pənahəli xan burada
qonaqları qəbul edirmiş. XVIII əsrin
maraqlı yaşayış evi olan bu binanın
uzunluğunun 16 metri keçən baş
fasadı Azərbaycan yaşayış evləri ənə
nəsinə uyğun olaraq üzü cənuba idi.
Xan sarayı yaxınlığında yerləşən

Qarabağ və Şuşa tarixi ilə bağlı unikal eksponatlar
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və Qarabağ xan nəslinin bir çox nü
mayəndələrinin dəfn edildiyi İmarət
qəbiristanlığı da erməni vandalizmi
nə məruz qalıb. İmarət qəbiristanlığı
barədə Mir Mehdi Xəzani “KitabiTarixi-Qarabağ” əsərində belə yazır:
“Ağdam kəndində bağlar və hasarlar
və üç günbəzi-alidir ki, Pənah xanın
və sair övladlarının qəbirləri üstündə
bina etmişdi. Böyük çarsu damları
var ki, Pənah xanın atası İbrahimxəlil
ağanın qədimi ocağı və evidir”.
Digər Qarabağnamə müəlliflə
ri Rzaqulu bəy və Mirzə Camal bəy
“Pənah xan və İbrahim xanın Qa
rabağda hakimiyyətləri və o zama
nın hadisələri” adlı əsərində İmarət
Kompleksi və onun tarixin müəyyən
dönəmlərində yenidən bərpası ilə
bağlı belə yazırdılar: “Orada qəşəng
otaqlar, imarətlər və böyük üstüör
tülü bazar tikilmişdir. Bura mərhum
Pənah xanın və atası İbrahimxəlil
ağanın ocağı idi. Evləri yonulmuş
daşdan tikilib, səqfi taqbənd idi. Ağa
Məhəmməd şah burada ordu qurdu
ğu və Tiflis şəhərinə getdiyi zaman
evləri və günbəzləri xarab etmişdi.
Rəhmətlik İbrahim xanın oğlu və va
risi mərhum general-mayor Mehdi
qulu xan o yerləri yenidən təmir edib
əvvəlkindən daha zinətli bir şəklə
saldı. Həmin qəbirlərə vəqf olaraq
ayrıca ehsan bağı saldırdı. O bağın
4 tərəfinə daş və əhənglə divar-barı
çəkdilər. Bu qəbirlərə ehsan olmaq
üçün böyük bir buzxana düzəltdilər.
Ellər, səhrada yaşayanlar və kəndlilər
hər il yayda biçin vaxtı öz xəstələri
üçün buradan buz aparırdılar.

İQAMƏTGAH
1747-1763-cü illərdə Qarabağ
xanlığını idarə edən Pənahəli xan
Şirazda vəfat etsə də, nəşi Ağdama
gətirilərək öz mülkündə dəfn edil
mişdir. Bu barədə Mir Mehdi Xəzani
“Kitabi-Tarixi-Qarabağ” əsərində belə
yazır: “Pənahəli xan az müddət Şiraz
şəhərində Kərim xanın darüssəltənəsi
idi, söhbət və işrət ilə onun yanında
qaldı. Bundan sonra qəzayirəbbani
varid olub, əcəl yetişib Şirazda həqqtəalanın rəhmətinə vasil oldu və
oradan onun nəşini kəmali-ehtiramla
götürüb Qarabağa - öz halal və zər
xərid olan mülkü Ağdam torpağında
mədfun etdilər (Rəhmətulla əleyhi)”.
Pənahəli xanın türbəsinin bir giriş
qapısı var. Giriş qapısı tağvari, türbə
çoxbucaqlı konusvari plan qurulu
şuna malikdir. Kompleksə daxil olan
birinci türbə Xanoğlan türbəsidir. Bu
türbədə xan ailəsinin 7 nəfər üzvü
dəfn edilib. Arxiv materiallarına isti
nadən onların adlarını belə sıralaya
bilərik:
1. İbrahim Xəlil ağa - Pənahəli xanın
atası - (1741/1742)
2. Mehdiqulu xan İbrahimxəlil xan
oğlu (1775-1845)
3. Mehdiqulu xanın övladı (1828-ci il)
4.	 Abbas bəy Cavanşir
5. General Mehdiqulu xan Cavanşirin
qızı Xurşidbanu Natəvan (18321897)
6. Polkovnik Kərim ağa - podpolkov
nik
7. Mehdiqulu xan Vəfa (Usmiyev)
(Xanoğlan) (1855-1900) (Azərbay
canlı hərbçi, çar ordusunun podpol
kovniki)
Saqana adlanan ikinci türbədə isə
aşağıdakı şəxslərin dəfn olunduğu
bildirilir:
1. Seyid Həmid oğlu Seyid Səfiqulu
(1712)
2. Pənahəli xan (1693- 1763) (Qara
bağ xanlığının qurucusu, ilk xanı)
3. İbrahim Xəlil ağa Cavanşir Sarıcalı
(1732-1806) (Qarabağ xanlığının II
xanı)
4. Mehrəli ağa (1735-1785) (Pənahəli
xanın oğlu)
5. Talıbxan bəy (İbrahimxəlil xanın

qardaşı)
6. Cəfərqulu xan Nəva (1785-1867)
(Cəfərqulu xan Məhəmmədhəsən
ağa oğlu Sarıcalı - dövrünün ta
nınmış Azərbaycan şair və ictimai
xadimi, general-mayor)
7. Xanbikə xanım (1856-1921) (şairə,
Xurşidbanu Natəvanın qızı)
8. Mirabbas Ağamirov (Xurşidbanu
Natəvanın ikinci nikahdan olan oğlu)
9. Qəmər bəyim Şeyda (1881-1933)
(şairə və dramaturq)
10. Qəzənfər ağa Cavanşir (Qəzənfər
ağa Cavanşir Qarabağın məşhur
Cavanşir nəslinin parlaq ziyalı
nümayəndələrindən biri olmuş
dur. Qarabağ xanlığının banisi
Pənahəli xan Cavanşirin böyük
oğlu İbrahim xanla kiçik oğlu Ta
lıbxan xanın nəvəsidir).
Gəncə xanı Şahverdi xanın bacısı
Tuti bəyim isə ikinci türbədən kə
narda dəfn olunub.
Erməni vandalları İbrahimxə
lil xanın türbəsini və Qarabağın
sonuncu hakimi Mehdiqulu xan

Cavanşirin qızı Xurşidbanu Natəva
nın qəbirüstü abidəsini də dağıt
mışdı. Məscidlərin, tarix-memarlıq
abidələrinin dağıdılması, donuz,
mal-qara saxlanılaraq təhqir edil
məsi erməni vandalizminin bariz
nümunəsidir və bu fakt təkcə Azər
baycanın deyil, ümumilikdə dünya
nın mədəni irsinə barbar münasibət
kimi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfin
dən kəskin qınanılmalıdır.
Bu gün Qarabağda bərpa və qu
ruculuq işləri böyük sürətlə gedir.
Azərbaycanın dövlət başçısı, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev cənabları
və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsləri və
rəhbərlikləri ilə Qarabağı Azərbay
canın cənnət guşəsinə çevirmək
üçün bütün güclər səfərbər edilir.
Sevindiricidir ki, ilkin olaraq təmir
və bərpa olunan abidələr içərisin
də İmarət Kompleksi də vardır və
orada artıq nəzərəçarpacaq işlər
görülüb.
Qarabağ Azərbaycandır!
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İnklüziv, təhlükəsiz və dayanıqlı
şəhərsalmanı təmin etmək
başlıca hədəfimizdir
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin sədri anar Quliyevdir.

- Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyi ölkələr
sırasındadır. 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi və müzəfər ordumuzun şücaəti ilə işğaldan azad
olunan torpaqlarımız da artıq
bir çox mühüm toplantılara ev
sahibliyi edir. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə

BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-HABITAT) birgə
əməkdaşlığı, ADA Universitetinin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən
ilk Azərbaycan Milli Şəhərsalma
Forumu tədbirlər çərçivəsində
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Anar müəllim, bu konfransın
Azərbaycanda keçirilməsinin
məqsədi nədən ibarət idi?
-Azərbaycanhökumətininşə-
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hərsalmasiyasətinəcavabdehorqanı
kimiDövlətŞəhərsalmavəArxitekturaKomitəsidövlətbaşçısınıntapşırıqlarınauyğunolaraqsonillərərzində
beynəlxalqəlaqələrinifəalinkişaf
etdirməkdədir.Busahədəçoxböyük
təcrübəsiolanqlobaltəsisatlardanbiri
dəBMT-ninMəskunlaşmaProqramı-
“UN-HABITAT”-dırki,komitəmizbu
beynəlxalqtəşkilatladahasıxəməkdaşlıqedir,qurumuntəşəbbüskarlığı
iləverilənqlobalprioritetlərinreallaşdırılmasınadəstəkgöstərir,DünyaŞəhərsalmaForumunun(“WorldUrban
Forum”)təşkilatçılığıiləkeçirilən
tədbirlərinaktiviştirakçısıdır.
Məlumolduğukimi,2015-ciildə
BMT-yəüzvdövlətlərtərəfindən
DayanıqlıİnkişafMəqsədləri(DİM)
qəbuledilmişdir.Azərbaycandabu
məqsədlərəqoşulmuşdurvə“Şəhərlərininklüziv,təhlükəsiz,davamlıvə
dayanıqlıolmasınıtəminetmək”üzrə
11-ciməqsədişimizdərəhbərtutduğumuzqlobalhədəfərdənbiridir.
Bunlaranailolmaqüçünölkəmizdə
səmərəlimilliicramexanizmiformalaşdırılmışdır.Məhzbuməqsədlə
aidiyyətidövlətorqanlarınınrəhbərliyinintəmsilolunduğuAzərbaycan
RespublikasınınDayanıqlıİnkişaf
üzrəMilliƏlaqələndirməŞurasıyaradılmış,birsırayolxəritələrivədövlət
proqramlarıqəbulolunmuşdur.
2016-cıildə“MənzilTəminatıvə
DayanıqlıŞəhərİnkişafı”nadairke-

ZƏFƏR

çirilmiş III HABITAT konfransında
BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi
ilə DİM-lər nəzərə alınmaqla “2030-cu
ilədək Dayanıqlı Şəhərlər və Yaşayış
Məskənlərinə dair Kioto Bəyannamə
si” və “Yeni Şəhər Gündəliyi” (“New
Urban Agenda”) qəbul edilmişdir.
Hər iki sənəd şəhərlərin qurulması,
idarə olunması və komfortlu yaşayış
üçün şəhər mühitinin yaxşılaşdırılma
sını nəzərdə tutan fəaliyyət yönümlü
olmaqla bərabər, həm də 11-ci DİM-ə
nail olmaq üçün zəruri indikatorları
müəyyən edir. Komitəmiz tərəfin
dən hazırlanan ərazi planlaşdırma və
işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün
işlənən şəhərsalma sənədlərində
DİM-dən və “Yeni Şəhər Gündəli
yi”ndən irəli gələn yanaşmalar geniş
tətbiq edilir.
İlk Azərbaycan Milli Şəhərsalma
Forumu - Ağdam Forumu hökuməti
mizin UN-HABITAT ilə birgə təşəb
büsü idi. Ağdam Forumu şəhərsalma
sahəsində təcrübə mübadiləsi və
dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi
üçün beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələ
rinin genişləndirilməsi baxımından
daha səmərəli bir platforma rolunu
oynayır.

Prezident İlham Əliyevin təşəbbü
sü ilə son dövrdə ölkəmizdə şəhərsal
ma sahəsində əsaslı islahatlar apa
rılır, aparıcı dünya təcrübəsi nəzərə
alınmaqla genişmiqyaslı quruculuq
işləri, yeni şəhərsalma və memarlıq
layihələri həyata keçirilir. Ötən müd
dət ərzində Azərbaycan ən qabaq
cıl şəhərsalma yanaşmalarını tətbiq
etməyə çalışır, çoxsaylı beynəlxalq
tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq qurur.
Forumun 2 günlük proqramı
çərçivəsində biz əldə etdiyimiz təc
rübəmizi çoxsaylı xarici ekspertlərlə
paylaşmağa çalışdıq. Eyni zamanda,
forumun məqsədi aktual qlobal şəhər
salma çağırışlarının həlli sahəsində
əldə etdiyi təcrübəni bölüşmək, hər
kəs üçün səmərəli və məhsuldar fikir
mübadiləsi aparmaq idi.
Ağdam Forumunun başlica möv
zusu BMT-nin müəyyən etdiyi əsas
alətlər olaraq DİM-in və “Yeni Şəhər
Gündəliyi”nin postmünaqişə dövrün
də bərpa və yenidənqurma layihə
lərində aparıcı qüvvə roluna həsr
olunmuşdu.
Dövrümüzün acı reallığı ondan
ibarətdir ki, dünyanın bir sıra ölkələri
hərbi münaqişələr nəticəsində yaşayış

məntəqələrinin postmünaqişə reabili
tasiyası ilə üz-üzədir. Azərbaycan əra
zisinin 20 faizi uzun illər işğala məruz
qalmış, 900-ə yaxın yaşayış məntə
qəsi tamamilə dağıdılmış, 1 milyon
hektardan çox torpaq sahəsi kənd
təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxarılmış,
yüzlərlə mədəni irs obyekti məhv
edilmişdir. İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə aparılan genişhəcmli
quruculuq işləri dünya ekspertlərinin
əsas maraq dairəsindədir və Azər
baycan ərazilərinin postmünaqişə
reabilitsiyası təcrübəsi böyük diqqət
cəlb edir.
Forumun ilk günü işğaldan azad
olunmuş Ağdam şəhərində, ikinci gü
nü isə ADA Universitetinin dəstəyi ilə
Bakıda baş tutdu. Tədbirdə 45 ölkə
dən yerli və xarici hökumət rəsmiləri,
beynəlxalq təşkilatların nümayəndə
ləri, akademik dairələr, mütəxəssislər
və digər maraqlı tərəflər iştirak etdi.
İlk Azərbaycan Milli Şəhərsalma Fo
rumunun ümumilikdə 400-dən çox
iştirakçısından 130-u xarici ölkələri
təmsil edirdi. BMT-nin Məskunlaşma
Proqramının icraçı direktorunun, bir
sıra hökumət rəhbərlərinin Ağdam
Forumunda iştirakı isə ölkəmi
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zə, dövlətimizin qlobal şəhərsalma
proseslərinə töhfəsinə və tədbirin
proqramının əhatə etdiyi aktual möv
zulara böyük diqqətin göstəricisi kimi
qiymətləndirilə bilər.
- Məkan olaraq konfransın məhz
“Qafqazın Xirosiması” adlandı
rılan Ağdamda baş tutmasının
önəmi barədə fikirlərinizi bil
mək istərdik.
- Ağdam Qarabağın ən böyük
şəhəri olmaqla bərabər komitəmiz
tərəfindən işğaldan azad edilmiş tor
paqlar içərisində Baş planı işlənilən
və layihələndirilməsi yekunlaşan ilk
yaşayış məntəqəsidir. Təəssüf ki, azad
edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq
işlərinin çox geniş şəkildə aparılma
sına böyük maneçilik törədən həmin
yerlərin minalardan və partlamamış
sursatlardan hələ də təmizlənməmə
sidir. Faktiki olaraq bərpa-quruculuq
işlərinin tempi və məcburi köçkün
əhalinin repatriasiyası məhz bu fak
tordan asılıdır.
Bununla belə bərpa-quruculuq
işləri digər ərazilərlə müqayisədə
Ağdamda daha tez başlanılıb. Bura
da yekunlaşmış, eləcə də bitməkdə
olan layihələr var. Məhz bunlar bizə
forumu Ağdamda keçirmək imkanı
qazandırdı.

Qeyd etdiyiniz kimi, Ağdam
“Qafqazın Xirosiması” adlandırılır.
Forum iştirakçılarına, xarici qonaqlara
Ağdamın işğalı zamanı burada törə
dilmiş urbisid, ekosid, kulturasidin
acı nəticələrini və dövlətimiz tərəfin
dən hazırda aparılan genişmiqyaslı
quruculuq işlərini canlı göstərmək də
çox önəmli idi.
- Anar müəllim, Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın erməni
işğalından azad olunan ərazilə
rinin tarixi və gələcəyi barədə
forum iştirakçılarına geniş mə
lumat verdi. Cənab Prezident
xarici ölkələrin nümayəndələri
nə hansı məqamları çatdırdı?
- Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın forumda iştirakı
ölkəmizdə şəhərsalma proseslərinə və
xüsusən də işğaldan azad edilmiş əra
zilərin yenidən canlandırılması məsə
ləsinə böyük diqqətin göstəricisidir.
Dövlət başçısı çıxışı zamanı işğaldan
azad edilmiş ərazilərin tarixinə nəzər
yetirdi, torpaqlarımızın illərlə işğal
altında saxlanıldığı dövrdə burada
törədilən dağıntılardan, tarixi, dini,
mədəni abidələrimizin söküldüyün
dən, təhqir olunduğundan, beynəlxalq
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hüququn Ağdamın timsalında bütün
digər ərazilərimizdə də kobud şəkildə
pozulduğundan danışdı. Lakin bu
gün Azərbaycan dövləti tərəfindən bu
ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa-quru
culuq işlərinin aparıldığını və hazırda
yeganə maneənin torpaqların minalar
dan təmizlənməsi olduğunu bildirdi.
Təbii ki, cənab Prezident burada
həyata keçirilən böyük layihələr haq
qında da forum iştirakçılarına ayrıca
məlumat verdi. Həmçinin qarşımızda
dayanan əsas vəzifənin işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqə
lərinin yenidən qurulması olduğu
nu və insanların öz yurdlarına tez
bir zamanda qayıtması üçün bütün
güclərin səfərbər edildiyini vurğu
ladı. Bildirdi ki, onilliklər ərzində
Azəbaycan xalqı bu torpaqlardan
didərgin düşüb, bütün yaşayış evləri,
infrastruktur demək olar ki, tamamilə
məhv edilib. Lakin indi sürətli şəkildə
bərpa işləri gedir və bütün yaşayış
məntəqələrimiz yenidən, müasir
standartlar əsasında daha keyfiyyətli
şəkildə qurulur. Zəngilan rayonunun
ilk məskunlaşdırılmış Ağalı kəndi bu
deyilənlərə ən gözəl nümunədir.
Torpaqlarımız 30 ilə yaxın işğal
altında saxlanılıb. Lakin Azərbaycan
dövləti öz gücü ilə bu torpaqları geri
qaytarıb. İndi bizim məqsədimiz sülh
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- Forumun gələcəyi və Azərbay
canda şəhərsalma proseslərinə
töhfəsi barədə nə deyə bilər
siniz?
- Azərbaycan bu gün həcminə,
keyfiyyətinə və sürətinə görə dünya
miqyasında presedentsiz və qabaq
cıl şəhərsalma standartlarına uyğun
olaraq kompleks bərpa-quruculuq
işlərini uğurla həyata keçirir. Qısa
müddətdə bu dərəcədə genişmiqyas
lı işlərin paralel həyata keçirilməsi
böyük sayda yüksək ixtisaslı layihəçi,
memar, mühəndis və inşaatçıların
cəlb olunması ilə yanaşı, eff ektiv insti
tusional idarəetmə resursları da tələb
edir. Dövlət başçımızın 24 noyabr
2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən

hazırlanmasını təmin edir. Bunun
la yanaşı, ölkə rəhbərinin işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə təqdim
etdiyi yeni Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyi
İnstitutunun da şəhər və kəndlərimi
zin bərpasında böyük rolu var. Bir
sıra fəaliyyət istiqamətləri ilə yanaşı
hazırlanan baş planların da reallaşdı
rılması məhz bu yeni təsisatın uğurlu
fəaliyyəti sayəsində mümkün olur.
Ötən qısa müddət ərzində tərə
fimizdən aparıcı dünya təcrübəsi, o
cümlədən UN-HABITAT-ın təqdim
etdiyi “Yeni Şəhər Gündəliyi” və
müəyyən etdiyi digər yanaşmalar da
rəhbər tutularaq, yerli və beynəlxalq
mütəxəssisləri cəlb etməklə şəhərlə
rin baş planları hazırlanır, müfəssəl
planlaşdırma aparılır. Məlum olduğu
kimi, bu növ məsələlərdə tikintinin
təşkili qədər kompleks planlaşdırma
nın aparılması da olduqca vacibdir.

işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mə
sələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada
həlli və bərpa-yenidənqurma işlə
rində iştirak edən bütün təşkilatların
fəaliyyətinin koordinasiyası məqsədi
ilə bütün hökumət üzvlərinin daxil
olduğu Əlaqələndirmə Qərargahı ya
radılmışdır.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi də digər nazirlik və dövlət
komitələri ilə yanaşı sözügedən qərar
gahın üzvü qismində işğaldan azad
edilmiş yaşayış məntəqələrinin əsas
ərazi planlaşdırılması sənədlərinin

Cəmi bir ilə Komitə tərəfindən iş
ğaldan azad olunmuş bütün regionun
Ümumi Planının hazırlanması təmin
edilmiş, bir çox şəhər və kəndlərin baş
planlarının hazırlanması artıq başa
çatdırılmışdır. Onlarla yaşayış mən
təqələrinin layihələndirilməsi hazırda
davam etdirilir. Baş planların hazırlan
ması zamanı müasir “ağıllı şəhər” ya
naşmaları, “yaşıl enerji” və təmiz ətraf
mühit, sənaye və kənd təsərrüfatının
kompleks inkişafı, turizm potensialı
nın geniş istifadəsi və digər bu kimi
məsələlər prioritet götürülmüşdür.

dür və bu, təkcə bizim yox, qonşuları
mızın da əsas amalı olmalıdır.
Bu da cənab Prezidentin önəmli
mesajlarından biri idi.

Həmçinin ərazi planlaşdırma sə
nədlərinin işlənməsi zamanı mədəni
və tarixi irs obyektlərinin bərpası,
qorunması və ictimai-mədəni mühit
üçün zəruri infrastrukturun yaradıl
ması da diqqətdə saxlanılır, mövcud
abidələr və onların cari vəziyyətinə
dair məlumatlar nəzərə alınır. Eyni
zamanda, hazırda infrastruktur layi
hələri, avtomobil və dəmir yollarının,
hava limanlarının tikintisi artıq işğal
dan azad edilmiş regionun ümumi
planına uyğun həyata keçirilir.
Bununla yanaşı, tərəfimizdən mü
təmadi olaraq şəhərsalma və tikintiyə
dair normativ sənədlər sisteminin
müasir dövrün çağırışlarına, iqlim
şəraitinə və təbii proseslərə uyğun
laşdırılaraq yenilənməsi prosesi də
aparılır. Eyni zamanda, hər bir yeni
layihələndirmə zamanı məkana uy
ğun əsrlərlə formalaşmış kompleks
memarlıq ənənələrinin də qorunma
sına xüsusi önəm verilir. Əməkdaş
lıq etdiyimiz memarlar məhz yerli
ənənələrdən, zəngin tarixi-memarlıq
irsindən ilhamlanaraq yeni, müasir
layihələr ərsəyə gətirirlər.
Tikinti, şəhərsalma və memarlıq
dinamik bir sahədir və hər zaman
yeniliklərin öyrənilməsini, müasir ça
ğırışlarla uzlaşmağı tələb edir. Odur
ki, bu sahədə mərkəzi icra hakimiy
yəti orqanı olaraq Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsi beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsinə, bu sahədə
qabaqcıl təcrübəsi olan xarici dövlət
lərlə, regional və beynəlxalq təşkilat
larla əməkdaşlığa xüsusi önəm verir.
İnanıram ki, Azərbaycan Mil
li Şəhərsalma Forumu hər il təşkil
olunaraq getdikcə daha böyük sayda
şəhərsalma peşəkarlarının diqqətini
cəlb edəcək və qlobal məskunlaş
ma çağırışları ətrafında məhsuldar
fikir mübadiləsinin aparıldığı, yeni
şəhərsalma yanaşmalarının forma
laşdığı bir meydan olaraq nüfuzunu
möhkəmləndirəcək və postmünaqi
şə dövründə yaşayış məntəqələrinin
reabilitasiyası mövzularında dialoqun
aparıldığı beynəlxalq platformaya
çevriləcək.    
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böyük britaniya-azərbaycan
münasibətlərinin uğurlu
inkişafı davam edir
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.

- 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?

-Britaniyanındiplomatikxidmətqaydalarınagörəsəfirlərətəyinolunacağıölkələrbarədəbirvə
yaikiilöncədənxəbərdarlıqedilir.
Bu,bizəxidmətdəolacağımızölkəninxüsusiyyətlərini,adət-ənənələriniöyrənməküçünyaxşıimkan
yaradır.
Azərbaycandiliniötənqışonlayndərslərvasitəsiiləöyrənməyə
başladım.Gəncəyəaltıhəftəlikdil
təliminəgələrkənqədimşəhəriniz-
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dəgözəlbirailədəqonaqoldum.
Azərbaycanədəbiyyatı,bufüsunkarölkənintarixivəmədəniyyəti
barədəçoxlukitablaroxudum.İlk
oxuduğumkitablardanbiri“Əli
vəNino”əsəriidi.
BuragəlməmişdənöncəBöyükBritaniyadayaşayanazərbaycanlılarlayaxındantanışoldum,
onlardanbirçoxlazımiməlumatlartopladım,CənubiQafqazüzrə
tanınmışekspertlərləgörüşdüm.
DiplomatikfəaliyyətəbaşlamaqüçünAzərbaycanaavqust
ayınınsonundagəldim.Birsəyyah,tarixçivəədəbiyyatsevərkimi
bölgəyəmarağımçoxböyükdür.
Ölkənizəsrarəngizdir.Təbiətvə
coğrafiiqlimetibarıiləbuölkədən
heçbirşeyəsirgənməyib.İnsanlarolduqcamehriban,gülərüzvə
qonaqpərvərdirlər.Öyrənməkvə
araşdırmaqistədiyimçoxşeylər
var.Buölkədədiplomatikfəaliyyətdəolduğumüçünözümüşanslı
sayıram.
- Azərbaycanda fəaliyyətinizə
tamamilə fərqli bir dövrdə
başlamısınız. 2020-ci ildə 44
günlük Vətən müharibəsi
nəticəsində Azərbaycanın
müzəfər ordusunun gücü
və Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin siyasi
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iradəsi hesabına 30 ilə yaxın
bir müddətdə Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal altında qalan
torpaqlarımız azad edildi.
Artıq həmin ərazilərdə
yenidənqurma və bərpa
işləri sürətlə davam etdirilir. O ərazilərə baş çəkmək
fürsətiniz olubmu?
- Fəaliyyətə başladığım bu üç  
ay ərzində həmin ərazilərə getmək
imkanım yaranmayıb. Britaniya hö
kuməti regionda BMT İnkişaf Proq
ramı çərçivəsində minaların təmiz
lənməsi prosesində Azərbaycandan
dəstəyini əsirgəmir. Yeri  gəlmiş
kən, Azərbaycanın geri qaytarıl
mış ərazilərində minatəmizləmə
işlərinə dəstək verən ilk beynəlxalq
tərəfdaş məhz Böyük Britaniyadır.
Səfirlik olaraq Azərbaycanda mi
naların təmizlənməsinə dəstək ver
mək bizim də prioritetlərimizdən
biridir. Çox şadıq ki, Böyük Brita
niya minalanmış ərazilərin təmiz
ləməsində geniş fəaliyyət göstərir
və biz bu istiqamətdə daha çox işlər
görməyi düşünürük. Fəaliyyətimi
zin bütün regiona fayda və rifah
gətirəcəyinə əminik.
Yəqin ki, tezliklə Azərbaycanın
geri qaytarılmış ərazilərinə ziyarə
tim baş tutacaq, böyük intizarla bu
fürsətin yaranmasını gözləyirəm.
- Təmsil etdiyiniz Böyük Brita
niya dövləti Azərbaycana ən
çox sərmayə qoymuş ölkə və
strateji tərəfdaşdır. Qarabağ
münaqişəsi başa çatdıqdan
sonra regionda davamlı sül
hün bərqərar edilməsi üçün
ölkələrimiz arasındakı mü
nasibətlərdə nə kimi müsbət
dinamika izləyə bilərik?
- Böyük Britaniya Azərbay
can və Ermənistan arasında rəsmi
olaraq vasitəçi qismində iştirak
etməsə belə, biz hər iki tərəflə baş
verən hadisələri müzakirə edirik.
Ümumiyyətlə, hər zaman inves
torları  və turistləri sabit regionlar

cəlb edir. Azərbaycan dövləti geri
qaytardığı ərazilərdə sürətli yeni
dənqurma və bərpa işləri görür,
“ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”, həmçi
nin bərpa olunan alternativ enerji
mənbələri, yeni kommunikasiya
sistemləri ilə bağlı çoxşaxəli layi
hələr həyata keçirir.  Mən inanıram
ki, bu ərazilər ən yaxın zamanda
tam bərpa edildikdən sonra həm
Böyük Britaniya investorları, həm
də turistlər üçün olduqca maraqlı
bir  məkana  çevriləcək.
44 günlük müharibədən son
ra hər iki tərəf arasında vasitəçi  
missiyaların iştirakı ilə dialoqlar
həyata keçirilir. Birləşmiş Krallıq
hər iki tərəfin ilin sonuna qədər

sülh sazişi imzalamaq yönündə
bəyanatlarını alqışlayır. Çünki son
30 ildə həddindən artıq çox qan tö
külüb, hər iki tərəf itkilərə məruz
qalıb. Düşünürəm ki,  münaqişə
nin davam etməsini tərəflərin heç
biri istəmir. Biz hamını konstruktiv
şəkildə birlikdə işləməyə və daha
geniş faydalara diqqət yetirməyə
təşviq edirik.
- Böyük Britaniya-Azərbaycan
münasibətlərinin gələcək
inkişaf perspektivləri barədə
nə düşünürsünüz?
- Mən son 30 ildəki Böyük
Britaniya-Azərbaycan münasibət
lərindən məmnunam. Müxtəlif  
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istiqamətlərdə  münasibətləri  də
rinləşdirmək üçün də geniş im
kanlar var. Mən enerji sahəsində,
xüsusən də Azərbaycanın yüksək  
potensiala, Böyük Britaniyanın
isə geniş təcrübəyə malik olduğu
“yaşıl enerji” sektorunda gələcək
əməkdaşlıq üçün böyük imkan
lar görürəm. Bu sahədə əlaqələrin  
inkişafı həm Azərbaycana iqlim
dəyişikliyi ilə bağlı öhdəliklərini
yerinə yetirməyə kömək edəcək,
həm də Avropanın enerji təhlükə
sizliyini möhkəmləndirəcək.
44 günlük müharibədən sonra
bu gün Azərbaycan öz sərhədlə
rinə tam nəzarət edir və narkotik
qaçaqmalçılığı ilə mübarizə sa
həsində çox işlər görür. Biz Azər
baycana cənub sərhədini qorumaq
üçün texniki  cəhətdən dəstək
veririk.
Təhsil sahəsində əlaqələrimiz
çox genişdir. Hazırda Azərbaycan
da  müxtəlif dövlət orqanlarında
uğurlu  fəaliyyətlə məşğul olan
Böyük Britaniyada təhsil almış

Britaniyalı olmağım bu yanaşmada
tərəfkeşlik kimi görünsə də, de
məliyəm ki, ingilis dilini bilmək
insanların uğur şanslarını və im
kanlarını artırır.
Mən bir də qadın hüquqları ilə
əlaqədar fəaliyyətimizi qeyd etmək
istərdim. Azərbaycan qadın hüquq
larının təminatı ilə bağlı  
çoxillik tarixi ilə fəxr edə
Parlamentlərarası əlaqələr ölkələrimiz arasında
bilər. Ölkəniz Şərqdə ilk
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin mühüm
də
fə qadınlara  səsvermə
hissələrindən biridir. Çox sevinirəm ki, qa
hüququ verən  dövlətdir.  
nunvericilik orqanlarımız arasında sıx əlaqə
Hət
ta  deyim ki, bu tarix
lər mövcuddur. Onlar beynəlxalq parlament
qadınların ümumi seçki
təşkilatları çərçivəsində səmimi dialoq qura
hüququnun qəbulu ilə
bilmişlər. Təbii ki, parlamentlərarası əlaqələrin
bağlı Böyük Britaniyanı
inkişafında həm Azərbaycan, həm də Böyük
da  qabaqlayır.
Britaniya dostluq qruplarının mühüm rolu var.
Mən şadam ki, Azər
baycanda gender  bəra
bərliyi ilə bağlı  maraqlı layihələr   
daxil olub. Xüsusi ilə diqqətini
həyata  keçirilir. Biz də  səfirlik
zə çatdırmaq  istəyirəm ki, təhsil
olaraq bölgələrdə bir sıra qadın
sektorunda gələcək inkişaf üçün
resurs mərkəzlərinə onların arzu
böyük potensial görürəm.
larını gerçəkləşdirmək, potensial
Mən, eyni zamanda, Azərbay
larını reallaşdırmaq naminə  dəs
canda ingilis dilinin tədrisinin da
tək veririk. Ümid edirəm ki, istər
ha da genişlənməsini arzu edirəm.
minlərlə məzun var. Çox şadam ki,
bir  müddət  əvvəl Azərbaycan hö
kuməti  tərəfindən dayandırılmış
dövlət təqaüdü proqramı bərpa
olunub və 2022-2023-cü tədris ilin
də 200-ə yaxın azərbaycanlı gənc
təhsil almaq üçün Böyük Britani
yanın nüfuzlu universitetlərinə
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iqtisadi sektorda, istərsə də sülh
quruculuğu və təhlükəsizlik sekto
runda qadınların səlahiyyətlərinin
artırılması məqsədi ilə daha çox
əməkdaşlıq edəcəyik. Azərbaycan
bu sahədə Milli Fəaliyyət Planına
yenidən baxır.
- Bu günlərdə Azərbaycan
parlamentinin sədri xanım
Sahibə Qafarova ilə görüşdü
nüz. Məlum olduğu kimi, bu
ilin iyul ayında Milli Məclisin
sədri Böyük Britaniyaya sə
fər edərək mühüm görüşlər
keçirdi. Ölkələrarası müna
sibətlərin inkişafında par
lamentlərin rolu barədə nə
düşünürsünüz?
- Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə və  parlamentin sədri
Sahibə xanım Qafarova ilə görüş
lərimdən olduqca böyük  təəssürat
almışam. Gördüyüm qonaqpərvər
liyə  və səmimiyyətə  görə  sonsuz  
minnətdaram.
Təbii ki, parlamentlərarası əlaqə
lər ölkələrimiz arasında ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərin mühüm
hissələrindən biridir. Çox  sevini

rəm ki, qanunvericilik orqanlarımız
arasında sıx əlaqələr  mövcuddur.
Onlar  beynəlxalq parlament təşki
latları çərçivəsində səmimi dialoq
qura bilmişlər. Təbii ki, parlament
lərarası əlaqələrin inkişafında həm
Azərbaycan, həm də Böyük Britani
ya  dostluq qruplarının mühüm ro
lu var. Dostluq qrupları müntəzəm
təmaslar, dialoq və fikir mübadiləsi
ilə parlamentlər arasında körpü ro
lunu oynayırlar.

Mən Azərbaycan Milli Məc
lisinin sədri Sahibə Qafarovanın
Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri  
çərçivəsində keçirdiyi görüşləri,
qarşılıqlı  fikir və təcrübə  mübadi
lələrini parlamentlərarası əlaqələ
rin inkişafı istiqamətində mühüm
addım kimi qiymətləndirirəm.
Spikerin  kraliça II Elizabetin vida
mərasimində iştirakı da bizi ol
duqca məmnun etdi.
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Soyuq ölkələrdəki isti
azərbaycan ocaqları
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.

- Ülviyyə xanım, xoş gördük
sizi. Siz 20 ilə yaxındır ki,
dünyanın bu soyuq ölkəsində - Finlandiyada yaşayırsınız.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki,
ora hansı səbəblərlə getdiniz?
-2005-ciilinmayayındaailəmlə
-ikiazyaşlıövladımvəhəyatyoldaşımlaFinlandiyayaköçməyəqərar
verdik.HəyatyoldaşımAzərbaycan
TibbUniversitetinibitirmişdi,diş
həkimikimifəaliyyətgöstərirdivə
Finlandiyaonunənçoxsevdiyiölkə
idi.Çətinimtahanlardansonrao,
özüüçünişvizasıalabildivəbura
gəldik.
İlkzamanlarmənimüçünçox
çətinidi.Doğmavətənimi,əzizBakımı,ailəmi,dostlarımıtərketmək,
soyuqbirdiyardahərşeyiyenidən
qurmaq,yadölkəyəinteqrasiyaolmaq.Çoxgəncidim.QızımAylin
iki,oğlumAyxanisəbiryaşındaidi.
Qısabirzamanda-cəmiikiilərzindəyoldaşımburadaişsahəsindəbö-

yükuğurlarqazandı,özünəbiznes
qurdu,özəlklinikasahibioldu.
Təəssüfki,xoşbəxtgünlərimizin
ömrüçoxçəkmədi.2008-ciilinaprel
ayındahəyatyoldaşımağırxəstəlik
keçirdivəvəfatetdi.Qəribölkədə
ikiuşaqlatəkqaldım,ağırsınaqlardankeçdim.Həyatımınənçətin
vaxtları,yaddaşımdansilməkistədiyimzamanlaridi.Buradamənəyaxınsayılan,mənəvidəstəkolançox
azinsanvaridi.Mənimüçünhərşey
yeniidi:dilibilmirdim,fərqliadətlər
vəyaşamtərzi,soyuqhava,tanımadığıminsanlar...Ammadüşündüm
ki,ruhdandüşdükcəgeriyəgetmiş
olacağam.Övladlarımagörəqarşıma
məqsədqoydum-onlarıngələcəyini
düşünməliyəm.Özüzərimdəçalışmağabaşladım.Findiliniöyrəndim,
yenitanışlıqlaryaratdım,özümüçün
dostçevrəsiformalaşdırdım,işə
düzəldim...Əvvəlklinikadaişlədim,
sonrauşaqbağçasındamusiqimüəlliməsikimiçalışdım.
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Hərgünindikivəziyyətiməmin
dəfəşüküredirəm.Çünkibütün
çətinliklərəbaxmayaraq,övladlarımı
böyütdüm.İndiAylinin20,Ayxanın
isə19yaşıvar.HərikisiFinlandiyanınəntanınmışliseylərindətəhsil
alırvəuniversitetədaxilolmağı

DİASPOR

düşünürlər.ÖzümdəhazırdaEspoo
şəhərbələdiyyəsindəqaçqınların
qəbulmərkəzindəişləyirəmvəsevəsevəAzərbaycandiasporundakıictimaifəaliyyətimidavametdirirəm.
- Bir neçə ildir Skandinaviya
Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə
əlaqələndiricisi olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Bu müddətdə nələrə nail olmusunuz?
Oradakı diaspor təşkilatlarının
güclənməsində nə kimi yeniliklər var?
-FinlandiyadaAzərbaycanicması35-40ildirfəaliyyətgöstərir.
Mənbuvəzifəyəseçilməzdənöncə
FinlandiyadaAzərbaycan-Türk
GənclərBirliyininsədrikimifəaliyyətgöstərirdim.Təşkilat2012-ciildə
Espooşəhərindəyaradıldıvəfasiləsizolaraqçoxfaydalıtədbirlərtəşkil
etdik.BaşlıcaməqsədimizSkandinaviyadaAzərbaycanınvəTürkiyənintarixini,milliadət-ənənələrini,
musiqisini,mədəniirsinitanıtmaq,
xüsusiləQarabaglabağlı,Xocalı
soyqırımıiləəlaqədarhəqiqətlərintəbliği,erməniyalanlarınıifşa
etmək,buradayaşayanazərbaycan-

lıvətürkgənclərindəmilliruhun,
dövlətçilikməfürəsininformalaşmasınanailolmaqidi.
KoordinasiyaŞurasınaseçiləndənsonrabuənənənibirazdageniş
formatdadavametdirdik.Finlandiyadayaşayangüneylivəquzeyli
azərbaycanlılarıntəşkilatlanması,
onlarındiasporvəlobbiçilikfəaliyyətinədahaaktivşəkildəcəlbedilməsiistiqamətindəciddiirəliləyişlərənailolduq.Finlandiyadafəaliyyət

göstərənyerlivəbeynəlxalqtəşkilatlarlaəlaqələrinqurulmasıüçün
birsırafaydalıgörüşlərkeçirdik.
2015-ciiliniyunayındatəşkilatımız
HelsinkidəkeçirilənDünyaMusiqi
Festivalındaiştiraketməküçündəvətalmışdı.Oradagənclərimizinifa
etdikləriAzərbaycanmahnıvərəqslərifinlandiyalılarıheyrətəsalmışdı.
Buradayerləşənməşhur“Berghyddan”villasındaDünyaAzərbaycanlılarınınHəmrəylikGünüvəYeniil
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bayramımünasibətiiləmöhtəşəm
bayramtədbirlərikeçirdik.
2019-cuilinyanvarındaHelsinkidəkeçirilənBeynəlxalqTurizm
sərgisinəqatılanermənişirkətiAzərbaycanınQarabağərazisini“Artsax”
kimitəqdimetmişdi.Təşkilatın
digərüzvləriiləbirlikdəbununnövbətiermənitəxribatıolmasını,QarabağınAzərbaycanərazisiolduğunu,
“Artsax”adıaltındaQarabağaturist
cəlbedilməsininyanlışxarakterdaşıdığınıtəşkilatçılarınnəzərinəçatdırdıq.Uzunmübahisələrdənsonra
sərginintəşkilatçılarınıErmənistan
stendininqarşısınagətiribdurumu
onlaraizahetdik.QarabağınAzərbaycanərazisiolduğunutəsdiqedən
sənədlərtəqdimetdik.Təkidlərimiz
vətədbirtəşkilatçılarınıngöstərişiilə
QarabağınErmənistanərazisikimi
göstərildiyixəritəvəbroşürlərsərgidənyığışdırıldı.Budahəyatımda
unutmadığımhadisələrdəndir.
2019-cuilmartın19-daqarlıvə
soyuqFinlandiyadailkdəfəNovruz
tonqalıqalandı,İlaxırçərşənbəsitəntənəlişəkildəqeydedildi.Soydaşlarımızıngözündəkisevinchissini
görməkçoxxoşidi...
XariciölkələrdəkiAzərbaycan
diasporununinkişafındabuölkələrdətəhsilalangənchəmvətənlərimiz
böyükrolamalikdirlər.Finlandiyadadavətənədəstəkolmaq,ümumi

amaluğrundaişaparmaqistəyən
beləgənclərçoxdur.Tez-teztoplaşırıq,müzakirələrkeçiririk.
- Burada “Azərbaycan evi”nin
açılması da diaspor fəaiyyətinə böyük dəstək sayıla bilər.
-HələuzunillərəvvəlAzərbaycanıntanınmışbəstəkarı,xalqartisti
RaufHacıyevinailəsiFinlandiya
MədəniyyətNazirliyinindəvətiilə
burayaköçmüşvədiasporfəaliyyətiiləməşğulolmuşdu.“Azərbaycan
evi”ninaçılmasıbəstəkarınqızıvə
həyatyoldaşınınarzusuidi.Mənçox
sevinirəmki,məhzbuhisslərionlara
yaşadabildik.Builsentyabrın24-də
Helsinkişəhərində“Azərbaycan
evi”ninaçılışmərasimibaştutdu.
Bildiyinizkimi,aprelin22-də
ŞuşaşəhərindəDünyaAzərbaycanlılarınınVQurultayı-ZəfərQurultayı
keçirildi.MöhtərəmPrezidentimiz
İlhamƏliyevoradasöylədiki,“istərdikikinci,üçüncünəsilazərbaycanlılardaözmədəniyyətlərinəbağlı
olsunlar.OnlarilknövbədəAzərbaycandilinibilməlidirlər.Xarici
ölkələrdəAzərbaycanməktəblərinin,
bazargünüməktəblərininaçılması
istiqamətindədəbizhərzamanköməkgöstərməyəhazırıq”.
Biz-Finlandiyadayasayanazərbaycanlılarməhzbeləbiristiocaq
yaratmaqüçünçalışdıq.Bizəbuişdə
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göstərilənköməyəgörəbirdaha
hərbirazərbaycanlınınPrezidenti
İlhamƏliyevəvəDiasporlaİsüzrə
DövlətKomitəsininsədriFuadMuradovatəşəkküredirəm.“Azərbaycanevi”fəaliyyətəbaşlayandanbəri
hərhəftəburayeniqonaqlargəlir,
həftəsonlarıanadili,millirəqsdərslərikeçirilir.Bunagörəyerliəhalidə
ölkəmizəböyükmaraqyaranıb.
- İxtisasca peşəkar musiqiçisiniz. Orada Azərbaycanın milli
mədəniyyətinin və musiqisinin
təbliği necə gedir? Ölkəmizə
maraq hansı səviyyədədir?
-Doğrudur.MənBakıdaBülbül
adınaortaixtisasmusiqiməktəbini
vədahasonraMusiqiAkademiyasınıbitirmişəm.ÇalışıramFinlandiyadaAzərbaycanmədəniyyətiniyüksəksəviyyədətəmsiledək.Burada
dəfələrləməhzbusəpkilitədbirlərimizolub.Azərbaycanmədəniyyəti
gecələri,CəfərCabbarlıyaradıcılığına,Zəfərgününə,Novruzbayramına,31dekabr-DünyaAzərbaycanlılarınınHəmrəylikGününə,Bayraq
gününə,bəstəkarRaufHacıyevin
100illikyubileyinə,Xocalısoyqırımının30-cuildönümünə,Azərbaycan-Finlandiyadiplomatikəlaqələrininqurulmasının30illiyinəhəsr
olunantədbirlərbuqəbildəndir.
Dəfələrləsevilənsənətkarlarımızın
iştirakıiləkonsertproqramlarıtəşkil
etmişik.Ənəsasıodurki,soydaşlarımızhəvəslə,sevinərək,aktivşəkildə
tədbirlərimizdəiştirakedirlər.
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Bildiyinizkimi,bütündünya
azərbaycanlılarınınson30ildəkiən
böyükarzusumüqəddəsQarabağımızınxaindüşməntapdağından
azadolunmasıidi.Nəhayətki,2020ciildə44günlükVətənmüharibəsininsonundarəşadətliAzərbaycan
OrdusunungücüvəAliBaşKomandanİlhamƏliyevinsiyasiiradəsi
nəticəsindəbizbuarzumuzaçatdıq.
Həmingünlərdəkeçirdiyimizhissləri
heçbirsözləifadəedəbilmərəm.O
günlərdəicmamızbiryumruqkimi
birləşmişdi.DayanmadanHelsinkidə
“QarabağAzərbaycandır!”,“Təxribatason!”aksiyalarıkeçirirdik.Soydaşlarımızınvətənpərvərliyiməni,

həqiqətən,çoxqururlandırırdı.Mən
bütündünyanınmüxtəlifnöqtələrindəyaşayanazərbaycanlılarahər
zamanhəmingünlərdəkihəmrəyliyi
vəmehribanlığıarzuedirəm.
- Azərbaycana tez-tezmi gəlirsiniz?
-Bəli.Oradadoğmalarımvar,
ildə3-4dəfəgetməsəmrahatolmuram.Bütünuşaqlığım,gəncliyim,
həyatımınənunudulmazillərivətənimləbağlıdır.Yarıcanımoradadır.Haradayaşamağımızdanasılı
olmayaraq,bizimbirvətənimiz,bir
bayrağımız,birPrezidentimizvar.
Finlilərdünyanınənxoşbəxt

millətisayılır.Yaşayışsəviyyəsi
yüksəkdir,özdünyasıolanbirxalqdır,həyatlarınımaraqlıyaşamağa
üstünlükverirlər.Ammaburada
keçirdiyimənmöhtəşəmduyğubelə
Azərbaycandakıistitəndirçörəyinin
qoxusununyaratdığıobiranlıq
hissinyeriniverəbilmirmənə...Öz
adət-ənənələrimizi,ailəyə,böyük-kiçiyəolanhörməti,doğmadilimiheç
nəyədəyişmərəm.İnanıramki,bir
güngələcəkAzərbaycanaqayıdacağamvəqalanhəyatımıməhzdoğma
Bakımdadavametdirəcəyəm.
Ölkəmizəvədünyamızasülhvə
əmin-amanlıqarzulayıram.
QərənﬁlMansurova
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