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Azərbaycantarixininəndəh
şətlisəhifələrindənbiriolanXocalı
soyqırımından30ilötür.Ermə
nistanınAzərbaycanaqarşıuzun
illərhəyatakeçirdiyiişğalçılıqvə
soyqırımısiyasətininnövbətimər
hələsinitəşkiledən,ermənimil
lətçiliyininterrorizmvəşovinizm
mahiyyətinigöstərənvəbəşəriy
yətəqarşıtörədilmişəndəhşətli
cinayətlərdənbiriolanXocalısoy
qırımıHolokost,Oradur,Lidisa,
Srebrenitsakimidəhşətlifaciələr
ləbirsıradadayanmaqla,yalnız
soyqırımıkimiinsanlıqtarixinə
düşmüşbuqanlıolaylarlamüqayi
səolunabilər.XXəsrinfaciəsiolan
Xocalısoyqırımıişğalçıvəcinayət
karermənisiyasətininnəticəsidir

vəbusoyqırımınıntörədilməsi
nəgörəErmənistanınozamankı
siyasihərbirəhbərliyiməsuliyyət
daşıyır.

Er  mə  nis  tan Xo  ca  lı  da 
bey  nəl  xalq kon  ven  si  ya  lar  da 
təs  bit olun  muş ge  no  sid 
ci  na  yə  ti  ni təş  kil edən bü  tün 
əməl  lə  ri tö  rə  dib
1992ciilfevralın25dən26na

keçəngecəErmənistansilahlıqüv
vələribeynəlxalqhüququnnorma
vəprinsiplərinikobudcasınapoza
raqkeçmişsovetordusununXan
kəndidəyerləşən366cıalayının
iştirakıiləXocalışəhərinəhücum
etmişvədincəhaliyəmisligörün
məmişqəddarlıqladivantutmuş

lar.Hücumbaşladıqdansonra
şəhərdəqalan2500əyaxınəhali
azərbaycanlılarınnəzarətindəolan
ənyaxınməkanaçatmaqməqsə
diiləşəhəritərketməyəcəhdetsə
də,pusquyasalınmış,Naxçıvanlı
vəPircamalkəndləriyaxınlığında
ermənihərbipostlarıtərəfindənya
atəşətutularaqqətləyetirilmiş,ya
daəsirgötürülmüşdür.Xocalısoy
qırımızamanı106qadın,63uşaq
və70qocaolmaqla613nəfərqətlə
yetirilmiş,1275sakingirovgötü
rülmüş,150nəfərintaleyiisəbu
günədəknaməlumqalmışdır.487
nəfərXocalısakinişikəstedilmiş
vəonlardan76nəfəriuşaqlardan
ibarətolmuşdur.8ailətamamilə
məhvedilmiş,25uşaqhərikiva

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri 
soyqırımı siyasətinin ən qanlı səhifəsi olan Xocalı 
faciəsinə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən lazımi 
hüquqi qiymət verilməli və bu dəhşətli hadisəni 
törədənlər öz layiqli cəzalarını almalıdırlar.

XoCaLı 
SoyqırıMı

azərbaycan tarixinin  
qanlı səhifəsi  

SahibəQafarova
AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininSədri
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lideynini,130uşaqisəbirvalidey
niniitirmişdir.Meyitlərinxarici
müayinəsi,məhkəmətibbeksper
tizalarınınrəyləri,mühasirədən
çıxmağamüvəfəqolmuşXocalı
sakinlərininifadələriiləermənilə
rinazərbaycanlılaraqarşıtörətdik
ləriağlasığmazişgəncə,vəhşilik
faktlarımüəyyənedilmişdir.
Odövrdəbirsıraxaricinəşrlər

dəyeralmıştəkzibolunmazfaktlar
daXocalıdaermənilərintörətdikləri
dəhşətləribütünçılpaqlığıiləgöz
lərönünəsərmişdir.Fransadanəşr
olunan“Valeraktuel”jurnalının14
mart1992ciiltarixlisayında,“Le
Mond”qəzetinin1992ciil14mart
tarixlisayında,İngiltərənin“The
SundayTimes”qəzetinin1992ci

il1marttarixlisayında,1992ciil
fevralın28də“WashingtonPost”
(ABŞ),martın8də“TheSunday
Times”(London)qəzetlərininvə
martın25də“Krual`Eveneman”
(Paris)jurnalında,Rusiyanın“İz
vestiya”qəzetinin1992ciil13mart
tarixlisayındavəbirsıraxaricidöv
rinəşrlərinsəhifələrindəyeralan
məlumatlardaşahidlərəistinadən
bildirilmişdirki,ermənilərXocalıda
yüzlərləailəniqətləyetirmiş,qa
dınlarvəuşaqlararasındabaşının
dərisisoyulmuş,dırnaqlarıçıxarıl
mışmeyitləraşkarlanmış,insanlar
diridiriyandırılmışdır.
Bufaktlarbirdahaermənilərin

tarixboyuazərbaycanlılaraqarşı
yürütdüyümənfursiyasətin,Xoca

lıdabaşverənlərinsoyqırımısiya
sətininmühümtərkibhissəsioldu
ğunutəsdiqləyir.Həmbu,həmdə
sadalanandigərfaktlarsübutedir
ki,erməniqəsbkarlarıtərəfindən
törədilənvəqəddarlığı,amansız
lığıiləxüsusifərqlənənbukütləvi
insanqırğınıgenosidfaktıdırvə
insanlığaqarşıənağırcinayətlər
dəndir.Beləki,BMTBaşMəclisi
nin1946cıil11dekabrtarixli96
(I)saylıqətnaməsindəgöstərilirki,
genosidinsanqruplarınınyaşa
maqhüququnupozmaqlayanaşı,
BMTninməqsədvəvəzifələrinə,
ümumbəşəridəyərlərətamamilə
ziddirvədünyabirliyitərəfindən
pislənir.Genosidcinayətininəla
mətləriBMTBaşMəclisinin1948ci
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il9dekabrtarixli260(III)saylıqət
naməsiiləqəbulolunmuş“Geno
sidcinayətininqarşısınınalınması
vəcəzalandırılmasıhaqqında”
Konvensiyadamüəyyənedilmiş
dir.Xocalısoyqırımızamanıbaş
vermişcinayətəməllərininqabaq
cadandüşünülmüşqaydada,milli
əlamətinəgörəinsanlarınkütləvi
şəkildəməhvedilməsiniyyətiilə
törədilməsionugenosidaktıkimi
qiymətləndirməyətaməsasverir.
Azərbaycanaqarşıtəcavüzzamanı
buKonvensiyadatəsbitolunmuş
genosidcinayətinitəşkiledənbü
tünəməllərtətbiqolunmuşdur.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
bu dəh  şət  li soy  qı  rı  mı  nın 
əsl ma  hiy  yə  ti  ni açıq  la  yıb
Təəssüfki,bütündünyanın

gözüqarşısındabaşverənXocalı

soyqırımıfaktınahəmindövrdə
ölkəmizərəhbərlikedənsiyasi
qüvvələrlayiqliqiymətverməmiş,
bufaciənindünyaictimaiyyətinə
dolğunvəobyektivçatdırılması
üçünheçbirişgörməmişlər.Yalnız
ÜmummilliliderHeydərƏliyev
1993cüildəölkəmizdəsiyasiha
kimiyyətəqayıtdıqdansonrabu
dəhşətlisoyqırımınınəslmahiyyə
tiniaçıqlamış,1994cüilinfevra
lındaUluöndərintəşəbbüsüilə
AzərbaycanRespublikasınınMilli
MəclisiXocalısoyqırımınasiyasi
hüquqiqiymətvermişdir.
ÜmummilliliderHeydərƏliye

vin1998ciilmartın26daimzala
dığıfərmanla31martAzərbay
canlılarınSoyqırımıGünüelan
edilmişdir.2002ciilfevralın25də
UluöndərHeydərƏliyevXoca
lısoyqırımının10cuildönümü

iləəlaqədarAzərbaycanxalqına
müraciətindəbuamansızkütləvi
qırğınıntarixisiyasimahiyyətini
göstərərəkbildirmişdirki,Xocalı
faciəsi200iləyaxınbirmüddətdə
ermənişovinistmillətçiləritərəfin
dənazərbaycanlılaraqarşımüntə
zəmolaraqhəyatakeçirilənetnik
təmizləməvəsoyqırımısiyasətinin
davamıvəənqanlısəhifəsidir.
UluöndərHeydərƏliyevXoca
lısoyqırımıhaqqındadanışarkən
demişdirki,buamansızvəqəddar
soyqırımıaktıinsanlıqtarixinəən
qorxulukütləviterroraktlarından
birikimidaxiloldu.
ƏgərUluöndərHeydərƏliyev

Xocalısoyqırımınalayiqlihüquqi
siyasiqiymətinverilməsinitəmin
etmişdirsə,möhtərəmPrezident
İlhamƏliyevbudəhşətlifaciənin
dünyaictimaiyyətəçatdırılması
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vəonasoyqırımıaktıkimibeynəl
xalqhüquqiqiymətinverilməsi,
tanınmasıistiqamətindəardı
cılvəsistemlifəaliyyətgöstərir.
Busoyqırımınıtörədənlərinifşa
olunmasıvəbeynəlxalqictimaiy
yətingenişməlumatlandırılması
Azərbaycanınxaricisiyasətinin
əsasistiqamətlərindənbirikimi
müəyyənləşdirilmişdir.Azərbay
canPrezidentiningöstərişiiləhər
ilXocalısoyqırımınınildönümüilə
bağlıgenişmiqyaslıtədbirlərhəya
takeçirilir.

ümum  xalq yü  rü  şü bir da  ha 
gös  tər  di ki, azər  bay  can xal  qı 
bu fa  ciəni heç vaxt unut  mur 
və unut  ma  ya  caq
Xocalısoyqırımınınildönümlə

rindəAzərbaycanRespublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliyevinvə
BirincivitseprezidentMehriban
xanımƏliyevanıniştirakıiləkeçi
rilənümumxalqyürüşləriXocalı
soyqırımıiləbağlıaparılangeniş
miqyaslıişinmühümmərhələləri
nitəşkiledir.Cariilfevralayının
26dakeçirilənümumxalqyürüşü
dəbumənadaxüsusiəhəmiyyətə
malikdir.Ümumxalqyürüşüvə
keçiriləndigərtədbirlərbirdaha
göstərirki,AzərbaycanxalqıXoca
lısoyqırımınıheçvaxtunutmurvə
unutmayacaq.
Xocalıhəqiqətlərinindünya

ictimaiyyətinəobyektivvədolğun
təqdimolunmasıişindəUluöndəri
mizinadınıdaşıyanHeydərƏli
yevFondununxidmətlərixüsusilə
təqdirəlayiqdir.Fondunprezidenti,
ölkəmizinBirincivitsepreziden
ti,UNESCOnunvəİSESCOnun
xoşməramlısəfiriMehribanxanım
Əliyevanıntəşəbbüsüiləbirsıraöl
kələrdəkeçiriləntədbirlər,mühüm
elmipraktikkonfraslar,nəşrolunan
kitabvəbukletlərXocalıhəqiqətləri
ninbeynəlxalqauditoriyayaçatdı
rılmasındamühümrolamalikdir.
BusıradaHeydərƏliyevFondunun
vitseprezidentiLeylaƏliyevanın
təşəbbüsüiləkeçirilən“Xocalıya
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ədalət!”kampaniyasınıxüsusiqeyd
edəbilərik.Xatırladaqki,“Xocalıya
ədalət!”beynəlxalqmaarifəndirmə
kampaniyasınaLeylaxanımƏli
yevanıntəşəbbüsüilə2008ciildə
startverilmişdir.Kampaniyabirçox
ölkələrdəsəmərəlişəkildəfəaliyyət
göstərirvəindiyədək100minlərlə
şəxsvə115təşkilatonunfəaliyyəti
nidəstəkləyir.

Mil  li Məc  li  sin bey  nəl  xalq 
fəaliy  yə  ti  nin əsas 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri bu 
fa  ciəyə dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti 
tə  rə  fin  dən la  yiq  li hü  qu  qi 
qiy  mə  tin ve  ril  mə  si  dir
Xocalıhəqiqətlərininbeynəl

xalqictimaiyyətəçatdırılmasıvə
busoyqırımınındünyadatanın
masıişinəAzərbaycanRespubli
kasıMilliMəclisidəözünəməx
sustöhfələrvermişdir.Prezident
İlhamƏliyevXocalısoyqırımı
haqqındadanışarkənqanunverici
orqanqarşısındaduranvəzifələrlə
bağlıtövsiyələrinisəsləndirərək
qeydetmişdirki,azərbaycanlı

laraqarşıermənişovinistdairə
lərininXIX–XXəsrlərdəmərhə
ləmərhələhəyatakeçirdiyietnik
təmizləməsiyasətinintərkibhissə
siolanXocalısoyqırımıhaqqında
həqiqətlərdünyaictimaiyyətinə,
xariciölkələrinparlamentlərinə
çatdırılmalı,Azərbaycanxalqının
vəümuməninsanlığınəleyhinə
yönəldilmişbusondərəcəağır
hərbicinayətbeynəlxalqmiqyas
daözhüquqisiyasiqiymətini
almalıdır.Hazırdabufaciəyəbey
nəlxalqmiqyasdalayiqlihüquqi
qiymətinverilməsiistiqamətində
tədbirlərinhəyatakeçirilməsial
tıncıçağırışAzərbaycanRespub
likasıMilliMəclisininbeynəlxalq
fəaliyyətininəsasistiqamətlərin
dənbirinitəşkiledir.Buməsələ
xaricisəfərlərzamanıkeçirilən
görüşlərdəmütəmadiolaraqdiq
qətmərkəzindəsaxlanılır.
Ötən2ilərzindəMilliMəcli

sinSədriolaraqmənhəmBakıda
keçirdiyimgörüşlərdə,həmdə
xariciölkələrə15rəsmivəişgü
zarsəfərlərimzamanıbuölkələrin

prezidentlərinə,başnazirlərinə,
xariciişlərnazirlərinə,parlament
sədrlərinəvədeputatlaraXocalı
soyqırımının30cuildönümünün
tamamolduğunuxatırladaraq,be
ləbirmüraciətetmişəmki,təmsil
etdikləridövlətlərvəparlamentlər
tərəfindənXocalısoyqırımınadair
müvafiqqərarlarınqəbulolun
masınaköməkgöstərsinlər.Bu
günlərdəisə75ölkəninparlament
sədrlərinəvə10beynəlxalqpar
lamenttəşkilatınınrəhbərlərinə
117məktubgöndərərək,insanlığa
qarşıənqəddarcinayətlərdənbiri
olanXocalıfaciəsininsoyqırımı
aktıkimitanınmasıüçünzəruri
tədbirlərgörülməsinixahişetmi
şəm.Eynizamanda,MilliMəclisdə
fəaliyyətgöstərənparlamentlər
arasıəlaqələrüzrəişçiqruplarının
rəhbərlərivəüzvlərixariciölkə
lərdəkihəmkarlarına65məktub
ünvanlayıblar.Bununlayanaşı,
fevralın25dəXocalısoyqırımının
30illiyiiləəlaqədarAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininBə
yanatıqəbulolunmuşdur.

azər  bay  can xal  qı Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı qur  ban  la  rı  nın 
xa  ti  rə  si  ni qa  lib öl  kə, 
qa  lib xalq ki  mi yad edir
Xocalısoyqırımınındünya

miqyasındatanıdılmasıistiqamə
tindəmöhtərəmPrezidentİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləaparılan
sistemliişinnəticəsidirki,Xoca
lıfaciəsibirçoxölkələrdəqəbul
olunanparlamentaktlarında
tanınmışvəxatırlanmışdır.Bu
vaxtadəkBosniyavəHerseqovi
na,Kolumbiya,ÇexRespublikası,
Honduras,İordaniya,Meksika,
Pakistan,Panama,Peru,Sudan,
Cibuti,Qvatemala,Paraqvay,Slo
veniya,Şotlandiya,İndoneziyavə
Əfqanıstanınqanunvericiorqan
larıtərəfindənmüvafiqparlament
qətnamələriqəbuledilmişdir.
Xocalısoyqırımıbugünəqədər
ABŞın30dançoxştatınınpar
lamentlərivəqubernatorprokla
masiyalarısəviyyəsindətanınıb.
2013cüilinfevralayındaQahirə
dəkeçirilənİƏTİslamZirvəKonf
ransının12cisessiyasındaqəbul

olunanYekunKommünikedə
üzvdövlətlərXocalısoyqırımının
tanınmasıistiqamətindəzəruri
səylərgöstərməyəçağırılıblar.Av
ropaİnsanHüquqlarıMəhkəməsi
22aprel2010cuiltarixliqərarın
daXocalınınazərbaycanlılardan
ibarətmülkiəhalisininqırılma
sını“müharibəcinayətlərivəya
insanlığaqarşıcinayətlərkimi
qiymətləndiriləbilənxüsusiləağır
əməllər”kimimüəyyənetmişdir.
Xocalısoyqırımıermənilər

tərəfindənuzunmüddətplan
laşdırılaraqənqəddarüsullarla
həyatakeçirilən,konkretməqsəd
lərəxidmətedənböyükcinayətdir.
ErmənilərbununlaAzərbaycan
xalqınısarsıdaraqonunsuverenlik
əzminiqırmaq,ərazibütövlüyü
uğrundaapardığımübarizədən
çəkindirməkvətorpaqlarımızı
zorlaələkeçirərəkbədnam“böyük
Ermənistan”ideyasınıreallaşdır
maqniyyətigüdmüşlər.Həmin
soyqırımınarəhbərlikedən,sonra
danErmənistandahakimiyyətiələ
keçirmişkriminalünsürlərdəbir

çoxmediaorqanlarınamüsahibə
lərindəvəçıxışlarındabunuetiraf
etmişlər.
Lakin2020ciilVətənmühari

bəsindəAzərbaycanOrdusu30il
işğalaltındaqalantorpaqlarımızı
azadetməkləyenireallıqyarat
dı.MüzəfərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyiilə44
günlükVətənmüharibəsində
misilsizqəhrəmanlıqlargöstərən
şanlıAzərbaycanOrdusuXocalı
faciəsiqurbanlarınındaqisasını
aldı,şəhidlərimizinqanıyerdə
qalmadı.Azərbaycanöztorpaq
larınıişğaldanazadedərəkhəm
tarixiədalətibərpaetdi,həmdə
beynəlxalqhüququnprinsiplərini
yerinəyetirdi.BugünAzərbaycan
xalqıXocalısoyqırımıqurbanları
nınxatirəsiniqalibölkə,qalibxalq
kimiyadedir.Xalqımızınobyek
tivvəhaqlıtələbibundanibarət
dirki,Xocalısoyqırımınahüquqi
qiymətverilməlivəbudəhşətli
faciənitörədənlərözlayiqlicəza
larınıalmalıdırlar.
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Lat vi ya dan baş la yan sə fər

MilliMəclisSədrininLatviya
Respublikasındanbaşlayansəfə
rindəilkgörüşölkəninpaytaxtı
RiqadaLatviyaSeymininSədrixa
nımİnaraMurniyetseiləkeçirildi.
Azərbaycanlıhəmkarınısəmimi

salamlayanxanımİnaraMurniyet
seBakıyasəfərinixatırlatdı,Sahibə
QafarovailəAvstriyanınpaytaxtı
Vyanadakeçirdiyigörüşdənsöz
açdı.LatviyaSeymininSədriöz
ölkəsininAzərbaycanlamünasi
bətlərininkişafınaxüsusiönəm
verdiyinivədövlətlərimizarasın
damünasibətlərindinamikinkişaf
etdiyinidiqqətəçatdırdı.
Səfərədəvətəvəgöstərilən

qonaqpərvərliyəgörəminnətdar

lığınıbildirənMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaAzərbaycanvə
Latviyanındostvəstratejitərəf
daşölkələrolduğunuvəikitərəfi
münasibətlərininkişafındadövlət
başçılarınınqarşılıqlısəfərlərinin
böyükroloynadığınıvurğuladı.
MilliMəclisinSədriölkələri

mizarasındaikitərəfivəçoxtə
rəfimünasibətlərəmüsbəttəsir
göstərənamillərdənbirikimi
parlamentlərimizinqarşılıqlı
əməkdaşlığındandanışdı.Spiker
bildirdiki,qanunvericiorqanları
mızarasındaçoxsəmərəliəlaqələr
qurulub.SahibəQafarovahəm
karınafevralın26daAzərbaycan
xalqınınXocalıfaciəsinin30cu
ildönümünüyadedəcəyinibildi
rərək,Ermənistantərəfindəntörə
dilənbusoyqırımhaqqındageniş
məlumatverdi.
44günlükVətənmüharibəsin

dəAzərbaycanınqazandığıtarixi
qələbəhaqqında,münaqişəbitdik
dənsonraregiondayarananyeni
reallıqlarbarədəsözaçanMilli
MəclisinSədrisöylədiki,Azərbay
canmüharibəyox,sülhvəgələcək

haqqındadüşünür.O,ümidetdiyi
nibildirdiki,Ermənistanregionda
yarananyenireallığıdərkedəcək,
sülhvəsabitliyinbərqərarolması
istiqamətindədövlətimizinyanaş
masınıdəstəkləyəcək.
SonraMilliMəclisinSədriSahi

bəQafarovaLatviyaRespublika
sınınBaşnaziriArtursKrişyanis
Karinşiləgörüşdü.

LatviyanınAzərbaycanlamüna
sibətlərəböyükəhəmiyyətverdi
yinibildirənBaşnazir15iləvvəl
iqtisadiyyatnazirikimiAzərbayca
nasəfərinixatırlatdı.O,ötəndövr
ərzindəAzərbaycanınböyükin
kişafyolukeçdiyinivəartıqgeniş
iqtisadipotensialamalikolduğunu
bildirdi.LatviyanınAzərbaycanın
ərazibütövlüyünühərzamandəs

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi parlament 
nümayəndə heyəti cari ilin fevralın 1-dən 7-dək Baltikyanı ölkələrdə rəsmi səfərdə oldu. 

Milli Məclis Sədrinin Baltikyanı ölkələrə 
mühüm siyasi-diplomatik səfəri
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təklədiyini,bundansonradamöv
qeyinəsadiqqalacağınıqeydedən
BaşnazirAzərbaycanınAvropaİt
tifaqıiləəməkdaşlığını,Avropanın
enerjitəhlükəsizliyinəverdiyitöh
fələridiləgətirdi.ArtursKrişyanis
KarinşölkəmizinCOVID19qlobal
pandemiyasınaqarşımübarizədə
kirolunuyüksəkqiymətləndirdi,
AzərbaycaniləLatviyaarasında
iqtisadiəlaqələrindahadadərin
ləşdirilməsiüçünyaxşıimkanların
olduğunusöylədi.

MilliMəclisinSədriSahibəQa
farovaAzərbaycanınparlament
SədrikimiLatviyayailksəfərindən
məmnunluğunubildirərək,busəfə
rinölkələrimizarasındaəlaqələrin
dahadamöhkəmlənməsinətöhfə
verəcəyinəinandığınıqeydetdi.
SpikerdostLatviyanınölkəmizin
ərazibütövlüyünədəstəyiniyüksək
qiymətləndirdi.
BugünAzərbaycandaLatviya

investisiyalarıüçünyaxşıimkanla
rınolduğunubildirənMilliMəclisin

Sədriölkəmizdəhəyatakeçirilən
layihələr,ocümlədənƏlətİqtisa
diZonası,işğaldanazadedilmiş
ərazilərdəyaradılan“yaşılenerji”
zonası,sənaye,aqroparklarhaqqın
daməlumatverərəkLatviyaşirkət
lərinibulayihələrdəiştiraketməyə
dəvətetdi.
SahibəQafarovaLatviyanınAv

ropaİtifaqınaüzvlüyününəzərə
alaraq,AzərbaycaniləAİarasın
daəlaqələrhaqqındadaməlumat
verdi.
Görüşdə44günlükVətənmü

haribəsindəAzərbaycanınqazan
dığıtarixiqələbəhaqqındadanışan
MilliMəclisinSədribildirdiki,
Azərbaycanbuqələbəsayəsindəöz
ərazilərini30ildavamedənerməni
işğalındanazadedərəkərazibütöv
lüyünübərpaetdi,BMTTəhlükə
sizlikŞurasınındördqətnaməsini,
beynəlxalqhüququnnormavə
prinsipləriniözgücühesabınayeri
nəyetirdi.
SahibəQafarova44günlük

VətənmüharibəsindənvəAzərbay
canınparlaqqələbəsindənsonra
regiondayaranmışyenireallıqlar

dansözaçdı,aparılanquruculuqvə
bərpaişləri,sülhvəsabitliyintəmin
edilməsiistiqamətindəölkəmizin
həyatakeçirdiyisiyasətbarədəət
rafıməlumatverdi.
MilliMəclisinSədriSahibəQafa

rovaLatviyayarəsmisəfəriçərçivə
sindəbuölkəninPrezidentiEqils
Levitsiləgörüşdü.
PrezidentEqilsLevitsAzər

baycanınLatviyaüçündostölkə
olduğunu,Latviyanınhərzaman
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
dəstəklədiyinivəbundansonrada
budəstəyindavamedəcəyinibil
dirdi.
İqtisadisahədəəməkdaşlığın

dahadadərinləşdirilməsininva
cibliyindəndanışanEqilsLevits
COVID19pandemiyasınaqarşı
mübarizəistiqamətindəLatviya
dagörülənişlərvəpandemiyailə
bağlıcarivəziyyətbarədəMilli
MəclisinSədrinəməlumatverdi.
AzərbaycanınCOVID19pande
miyasınaqarşımübarizəyədair
təşəbbüsləriniyüksəkqiymətlən
dirdi.AzərbaycanvəLatviyanın
beynəlxalqtəşkilatlar,ocümlədən
BMTçərçivəsindəyaxşıəməkdaş
lıqetdiyinivurğuladı.
ÖznövbəsindəSahibəQafaro

vaAzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevinsalamlarınıLatviya
Prezidentinəçatdırdı,Azərbaycan
vəLatviyaxalqlarıarasındakıdost
luqmünasibətlərinintarixinənəzər
saldı.
İkiölkəninparlamentlərarası

münasibətlərinətoxunanMilliMəc
lisinSədriqeydetdiki,busahədə
səmərəliəməkdaşlıqqurulub.Bu
radaqarşılıqlısəfərlərinvəparla
mentdostluqqruplarınınxüsusi
roluvar.Spikerparlamentlərimizin
beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindəki
qarşılıqlıəməkdaşlığındanməm
nunluğunudavurğuladı.
2021ciiliniyunayındaLatvi

yaparlamentdostluqqrupunun
nümayəndəheyətininAzərbaycana
səfərinixatırladanSahibəQafarova
latviyalıdeputatlarınİkinciQarabağ

müharibəsizamanıErmənistanın
Gəncəyərakethücumlarınəticə
sindədağıdılmışərazilərivəişğal
danazadedilmişAğdamvəFüzuli
şəhərlərindəkiqəsbkarlığıözgözləri
iləgördüklərinidedi.MilliMəcli
sinSədridostluqqrupununXocalı
soyqırımıhaqqında,həmçininEr
mənistanınsərhədimizdətörətdiyi
təxribatlarlabağlıbəyanatlarının,
Vətənmüharibəsinəticəsindətor
paqlarımızınişğaldanazadedilməsi
münasibətiiləonlarındəstəkvə
təbrikməktublarınınAzərbaycanda
yüksəkqiymətləndirildiyinidiqqətə
çatdırdı.
SöhbətzamanıSahibəQafarova

30cuildönümüyaxınlaşanXocalı
soyqırımıbarədəətrafıməlumat
verdi,Azərbaycanın44günlükVə

tənmüharibəsinəticəsindəqazan
dığıqələbədəndanışdı.Qeydetdi
ki,AzərbaycanErmənistanasülh
sazişininimzalanmasıiləbağlıbir
sıratəklifərverib.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdo

ğurandigərməsələlərətrafındada
fikirmübadiləsiaparıldı.
LatviyaRespublikasınarəsmi

səfəriçərçivəsindəMilliMəcli
sinSədriSahibəQafarovaRiqada
LatviyaMilliİncəsənətMuzeyinə,
LatviyaMilliKitabxanasınabaşçək
di.Spiker“Qonaqlar”kitabınaürək
sözləriniyazdı,Azərbaycantarixi,
mədəniyyətihaqqında,həmçininöl
kəmizinböyükədəbixadimlərinin
müəllifiolduqlarıqiymətlikitabları
LatviyaMilliKitabxanasınahədiyyə
etdi.
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Baltikyanıölkələrərəsmisəfə
rinindavamıolaraqfevralın4də
MilliMəclisinSədriSahibəQafa
rovanınbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyətiLitvaRespublikasınagəldi.
BuölkədəMilliMəclisSədri

ninilkgörüşüLitvanınparlament
(Seym)SədriViktoriyaÇmilite
Nielsenləkeçirildi.Litvalıspiker
ölkələrimizarasındamünasibət
lərinyüksəkinkişafındanməm
nunluğunuifadəedərək,bildirdi
ki,informasiyakommunikasiya
texnologiyaları,qida,aqrar,təhsil
sahələrindəəməkdaşlığındahada
inkişafıüçüngenişimkanlarvar.
AzərbaycanLitvanın“Twinning”
proqramıçərçivəsindəənsıxəmək
daşlıqetdiyiölkələrdənbiridir.
SeymSədriözölkəsininhər

zamanAzərbaycanınərazibü
tövlüyünüdəstəklədiyinidiqqətə
çatdırdı,regiondasülhvətəhlükə
sizliyintəminolunmasınınvacib
liyinivurğuladı.O,Azərbaycanın
Avropaİtifaqıüçünmühümtərəf

daşolduğunuxüsusiqeydetdi.
İkiölkəninqanunvericiorqan

larıarasındaəməkdaşlığınhazırkı
yüksəksəviyyəsindənməmnun
luğunusöyləyənViktoriyaNiel
senqarşılıqlısəfərlərinikitərəfi
əlaqələrininkişafınamühümtöhfə
verdiyinibildirdi.
Yüksəkqonaqpərvərliyəgörə

minnətdarlıqedənSahibəQafa

rovaAzərbaycanMilliMəclisinin
SədrikimiLitvayailkrəsmisəfəri
olduğunusöylədi.
İkitərəfivəçoxtərəfimünasi

bətlərininkişafındaAzərbaycanvə
Litvaprezidentlərininmüstəsna
rolunuvurğulayanparlamentSəd
riparlamentlərarasımünasibətlərə
dətoxundu.Litvaparlamentində
dostluqqrupununXocalısoyqırı

mıiləbağlıbəyanatlarınıyüksək
qiymətləndirdi.Spikerhəmkarına
Ermənistantərəfindəntörədilənbu
soyqırımhaqqındagenişməlumat
verdi.
DahasonraMilliMəclisinSədri

SahibəQafarovabuölkəninxarici
işlərnaziriGabrieliusLandsbergis
ləgörüşdü.LitvanınXİNrəhbə
riölkəsininAzərbaycanlabirgə
uğurlulayihələrəimzaatdığını
söylədi,özölkəsininhərzaman
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
dəstəklədiyiniqeydetdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovaqarşılıqlı
əlaqələrdənsözaçaraq,bumüna
sibətlərinəhəmiyyətinivurğuladı.
LitvanınAvropaİtifaqınaüzv
lüyününəzərəalaraq,Azərbay
caniləqurumarasındaəlaqələr
haqqındadanışdı,ölkəmizinbu
əməkdaşlığaböyükəhəmiyyətver
diyinidedi.
MilliMəclisinSədri44günlük

VətənmüharibəsindəAzərbay
canıntarixiqələbəsindənsonra
regiondayeniyaranmışreallıqlar
barədəLitvanınxariciişlərnaziri
nəətrafıməlumatverdi.

Lit va azər bay can ilə av ro pa İt ti fa qı ara sın da əmək daş lı ğı, 
öl kə mi zin Şərq tə rəf daş lı ğında iş ti ra kı nı dəs tək lə yir
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SonraSahibəQafarovaölkəmi
zinhəyatakeçirdiyilayihələrvə
mövcudolaninvestisiyaimkan
larıbarədədanışaraq,ƏlətAzad
İqtisadiZonasına,işğaldanazad
edilmişərazilərimizdəyaradılan
ArazVadisiİqtisadiZonasına,Ağ
damSənayeParkına,aqroparklara,
informasiyakommunikasiyatex
nologiyalarıvəbərpaolunanenerji
sahələrinəinvestisiyaqoyuluşu
üçüngözəlimkanlarınmövcudlu
ğununəzərəçatdırdı,Litvaşirkət
ləriniölkəmizdəhəyatakeçirilən
layihələrəinvestisiyayatırmağa
dəvətetdi.SpikerZəngəzurdəh
lizininstratejiəhəmiyyətindəndə
danışaraqbildirdiki,budəhlizin
açılmasınəinkiregionüçün,o
cümlədənAvropaİtifaqınaüzv
olanölkələrüçündəyeniimkanlar
yaradacaq.
SpikerSahibəQafarovaLitva

PrezidentiGitanasNausedailə
görüşündədəAzərbaycanınVətən
müharibəsindəqazandığıqələ
bədəngenişsöhbətaçdı.O,qeyd
etdiki,artıqErmənistanlaAzər
baycanarasındamünaqişəmöv
cuddeyil.ÖlkəmizErmənistana

suverenliyinvəərazibütövlüyü
nünqarşılıqlıtanınması,sərhədlə
rindelimitasiyasıvədemarkasiya
sıprosesinəbaşlanması,regionda
bütünkommunikasiyaların
bərpasıvəmünasibətlərinnormal
laşmasınagətiribçıxaracaqsülh
sazişininimzalanmasıiləbağlı
birsıratəklifərverib.Ermənis
tanregiondayarananyenireallığı
düzgünqiymətləndirməli,sülhvə
sabitliyinbərqərarolmasıistiqa
mətindəüzərinədüşənöhdəlikləri
yerinəyetirməlidir.
SöhbətzamanıSahibəQafaro

vaAzərbaycanınAvropaİtifaqı
iləəlaqələri,ölkəmizinAvropanın
enerjitəhlükəsizliyindərolubarə
dədanışdı.
MilliMəclisinSədriAzərbaycan

vəLitvaarasındamünasibətlərin
inkişafındaikiölkəprezidentlə
rininqarşılıqlısəfərlərininxüsusi
önəmdaşıdığınıbildirərəksəfər
lərzamanıimzalanmışsənədlərin
ölkələrimizarasındaəlaqələriyeni
səviyyəyəyüksəltdiyinivurğuladı.
GörüşdəLitvaPrezidentiGita

nasNausedaölkələrimizarasın
damünasibətlərininkişafından,

“Twinning”layihələriçərçivəsində
vətəhsilsahəsindəuğurluəmək
daşlıqdanməmnunluğunubildir
di,qarşılıqlıticarətdövriyyəsinin
artırılmasıvəiqtisadiəməkdaşlı
ğındahadagücləndirilməsiüçün
yaxşıimkanlarınolduğunuqeyd
etdi.
GitanasNausedaLitvanın

AzərbaycanvəAvropaİtifaqı
arasındaəməkdaşlığını,ölkəmi
zinŞərqtərəfdaşlığındaiştirakını
dəstəklədiyini,həmçininAzərbay
canPrezidenticənabİlhamƏliye
vindekabrdaBrüsseldəAvropa
İtifaqının6cıŞərqTərəfdaşlığı
Sammitindəiştirakınıalqışladığını
diqqətəçatdırdı.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu

ranməsələlərətrafındafikirmüba
diləsiaparıldı.
Litvayarəsmisəfəriçərçivəsin

dəMilliMəclisinSədriSahibəQa
farovanınbaşçılıqetdiyiparlament
nümayəndəheyətiVilnüsşəhə
rindəki“Antakalnio”məzarlığına
gedərək1991ciil13yanvarqur
banlarınınxatirəsiniyadetdilər,
onlarınşərəfinəucaldılmışabidə
ninönünəgülçələngiqoydular.

Fevralın6daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovanınbaşçı
lıqetdiyiparlamentnümayəndə
heyətininEstoniyaRespublikasına
rəsmisəfəribaşladı.
BuölkədəSahibəQafarova

əvvəlcəEstoniyaparlamentinin
(Riigikoqu)SədriYüriRatasilə
görüşdü.
RiigikoqunSədrixalqlarımız

arasındagözəldostluqmünasibət
lərininolduğunu,Estoniyanınhər
zamanAzərbaycanınərazibütöv
lüyünüdəstəklədiyinivurğuladı.
YüriRatasEstoniyadayaşayan

azərbaycanlılarınölkəcəmiyyətinə
fəalinteqrasiyasındanməmnun
luğunubildirərək,bununxalqla
rımızarasındaəlaqələrəmüsbət
təsiretdiyinidiqqətəçatdırdı.
Qeydolunduki,Estoniyaşirkətlə
riAzərbaycandahəyatakeçirilən
layihələrdə,ocümlədənişğaldan
azadolunmuşərazilərinbərpasın
daiştiraketməkdəmaraqlıdırlar.
ÖznövbəsindəSahibəQafaro

vadəvətəvənümayəndəheyətinə
göstərilənqonaqpərvərliyəgörə
minnətdarlığınıifadəetdi.Esto
niyanınmüstəqilliyinin104cü
ildönümümünasibətilətəbrikləri
niçatdıranMilliMəclisinSədribu
ilhəmdəAzərbaycaniləEstoniya
arasındadiplomatikmünasibətlə
rinqurulmasının30iliyinintamam
olduğunuvurğuladı.
ParlamentinSədriölkələrimiz

arasındaikitərəfivəçoxtərəfimü
nasibətlərəmüsbəttəsirgöstərən
amillərdən,parlamentlərarasında
mövcudolanuğurluəməkdaşlıq
dansözaçdı.Estoniyaparlamenti
ninAzərbaycanladostluqqrupu
nunnümayəndəheyətinin2021ci
ilinnoyabrındaölkəmizəsəfəri
çərçivəsindəAğdamşəhərinəget
mələrini,Ermənistanıntörətdiyi

vandallıqlarıgözləriiləgördüklə
rinibildirdi.
SpikerEstoniyaAzərbaycan

parlamentlərarasıdostluqqru
pununXocalısoyqırımı,həmçi
ninərazilərimizinişğaldanazad
edilməsininbirinciildönümü
münasibətiləbəyanatlarınınölkə
mizdəyüksəkqiymətləndirildiyini
vurğuladı.
DahasonraMilliMəclisinSədri

SahibəQafarovaEstoniyanınxarici
işlərnaziriEvaMariaLiimetsilə
görüşdü.XanımnazirAzərbay
canEstoniyamünasibətlərindən
məmnunluğunubildirərək,təhsil,
elektronidarəetməvədigəristiqa
mətlərdəuğurlulayihələrinhəyata
keçirildiyiniqeydetdi.
ÖlkəsininAzərbaycanlamü

nasibətlərindahadadərinləşmə
sindəmaraqlıolduğunusöyləyən
EvaMariaLiimetsbuistiqamətdə

qanunvericiorqanlarınrolunu
yüksəkqiymətləndirdi.O,Esto
niyanınhərzamanAzərbaycanın
ərazibütövlüyünədəstəkverdi
yinibildirərək,regiondasülhvə
təhlükəsizliyintəminolunmasının
vacibliyiniqeydetdi.
ÖznövbəsindəMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovadövlətbaş
çılarınınqarşılıqlısəfərlərindənvə
busəfərlərzamanıprezidentlərtə
rəfindənimzalanmışbirgəbəyan
namələrdənsözaçdı.Vurğulandı
ki,busənədlərölkələrimizarasın
daikitərəfimünasibətlərindaha
dainkişafıüçünəsaslaryaradıb.
BugünAzərbaycanvəEstoniya
nəqliyyatsahəsindəəməkdaşlıq
üçüngenişimkanlaramalikdir.Şi
malCənubvəŞərqQərbnəqliyyat
dəhlizləriAzərbaycandankeçir.
Azərbaycannəqliyyatinfrastruk
turunaçoxböyükmaliyyəresurs

Es  to  ni  ya azər  bay  can  la 
mü  na  si  bət  lə  rin 
də  rin  ləş  mə  sin  də 
ma  raq  lı  dır



14  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2022    YANVAR-FEVRAL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  15

SƏFƏR SƏFƏR

SonraSahibəQafarovaölkəmi
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Es  to  ni  ya azər  bay  can  la 
mü  na  si  bət  lə  rin 
də  rin  ləş  mə  sin  də 
ma  raq  lı  dır
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larıayırıb.Zəngəzurdəhlizininvə
regiondabütünkommunikasiya
larınaçılmasıbölgəninnəqliyyat
potensialınıxeyliartıracaq.
SahibəQafarovaEstoniyanın

Avropaİtifaqınaüzvlüyününə

zərəalaraq,Azərbaycaniləqu
rumarasındaəlaqələrhaqqında
daməlumatverdi.Bildirildiki,
AzərbaycanAvropaİtifaqıiləyeni
tərəfdaşlıqsazişiüzrədanışıqların
sonmərhələsindədirvəonun90

faizdənçoxuartıqrazılaşdırılıb.
Avropaİtifaqıiləenerjisahəsində
əməkdaşlıqdaböyükəhəmiyyət
kəsbedir.Azərbaycanneftləya
naşı,CənubQazDəhlizivasitəsilə
Avropanınetibarlıqaztədarükçü
sünəçevrilib.Bu,Avropanınenerji
təhlükəsizliyinəmühümtöhfədir.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovanınEstoniyaPrezidentiAlar
Karisiləgörüşündətərəfərölkələ
rimizvəxalqlarımızarasındamü
nasibətlərintarixindənsözaçdılar.
Qeydolunduki,Azərbaycanla
Estoniyaarasındaəlaqələrbirsıra
sahələrüzrəuğurladavametdiri
lir.AvropaİtifaqıiləAzərbaycan
arasındamövcudolanmünasibət
lərtəqdirəlayiqdirvəEstoniyahər
zamanAzərbaycanınərazibütöv
lüyünüdəstəkləyir.
MilliMəclisinSədriSahibə

QafarovaAzərbaycanRespubli
kasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
salamlarınıEstoniyaPrezidentinə
çatdırdı.
MilliMəclisinSədrikimiEsto

niyayailkdəfərəsmisəfəretdiyini
söyləyənSahibəQafarovasəfər
zamanıkeçiriləngörüşlərbarədə
məlumatverdi,parlamentlərarası
əlaqələrinhazırkısəviyyəsindən

razılığınıbildirdi.Qeydedildiki,
mövcudqanunvericilikbazası
ikitərəfigündəliyinmüxtəlifsa
hələriniəhatəedəcəkyenisənəd
lərlədahadazənginləşdiriləbilər.
COVID19pandemiyasınınmənfi
təsirlərinəbaxmayaraq,iqtisadi,
ticarət,investisiya,kəndtəsərrüfatı
vədigərsahələrdəəməkdaşlığı
mızıdərinləşdirməküçünəlverişli
şəraitvar.
GörüşdəSahibəQafarova

AzərbaycanlaAvropaİtifaqıara
sındaəlaqələrhaqqındadageniş
məlumatverdi,ölkəmizləqurum
arasındayenitərəfdaşlıqsazişi
üzrədanışıqlarınsonmərhələdə
olduğunu,AzərbaycanınAvro
paİtifaqının9üzvüiləstrateji
tərəfdaşlıqsənədləriimzaladığını
diqqətəçatdırdı.MilliMəclisin
SədriAvropaİtifaqıŞurasının
PrezidentiŞarlMişelin2021ciilin
iyulundaAzərbaycanasəfərinivə
AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiİlhamƏliyevinAvropaİtifa
qınınBrüsseldəkeçirilən6cıŞərq
TərəfdaşlığıSammitindəiştirakını
xatırladaraq,busəfərlərinAzər
baycaniləAvropaİtifaqıarasında
münasibətlərinxarakterininüma
yişetdirdiyinivurğuladı.
ParlamentinSədriBaltikyanı

ölkələrdəkeçirdiyibütüngörüşlər

dəolduğukimiAzərbaycanın44
günlükVətənmüharibəsindəəldə
etdiyimöhtəşəmqələbəhaqqın
daEstoniyaPrezidentinədəətrafı
məlumatverdi.Azərbaycanərazi
lərininErmənistantərəfindən30il
davamedənişğalınasonqoyaraq
ərazibütövlüyünübərpaetməsin
dən,ölkəmizinBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınkağızüzərindəqalan
qətnamələrini,beynəlxalqhüququn
normavəprinsipləriniözgücühe
sabınatəminetməsindəndanışdı.
Spikerdiqqətəçatdırdıki,hazırda
Azərbaycanişğaldanazadolunmuş
ərazilərindəgenişmiqyaslıqurucu
luqvəbərpaişlərihəyatakeçirir.
Qısavaxtərzindəxeyliişlərgörü
lüb,yeninəqliyyatinfrastrukturu
yaradılıb,FüzuliBeynəlxalqHava

Limanıfəaliyyətəbaşlayıb.Zəngə
zurdəhlizininvəyenikommunika
siyalarınaçılmasıregionunnəqliy
yatpotensialınıxeyliartıracaq.
SahibəQafarovavurğuladıki,

Ermənistanregiondayeniyaran
mışreallıqlarıdüzgündəyərlən
dirməli,üzərinədüşənöhdəlikləri
yerinəyetirməlidir.
Görüşdədövlətlərimizarasında

qarşılıqlıəlaqələringələcəkinki
şafınadairgenişfikirmübadiləsi
aparıldı.
EstoniyaRespublikasınarəsmi

səfəriçərçivəsindəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovanınrəhbər
liketdiyiAzərbaycannümayəndə
heyətiTallindəElektronEstoniya
BrifinqMərkəzinəbaşçəkdivə
mərkəzinfəaliyyətiilətanışoldu.
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tərəfdaşlıqsazişiüzrədanışıqların
sonmərhələsindədirvəonun90

faizdənçoxuartıqrazılaşdırılıb.
Avropaİtifaqıiləenerjisahəsində
əməkdaşlıqdaböyükəhəmiyyət
kəsbedir.Azərbaycanneftləya
naşı,CənubQazDəhlizivasitəsilə
Avropanınetibarlıqaztədarükçü
sünəçevrilib.Bu,Avropanınenerji
təhlükəsizliyinəmühümtöhfədir.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovanınEstoniyaPrezidentiAlar
Karisiləgörüşündətərəfərölkələ
rimizvəxalqlarımızarasındamü
nasibətlərintarixindənsözaçdılar.
Qeydolunduki,Azərbaycanla
Estoniyaarasındaəlaqələrbirsıra
sahələrüzrəuğurladavametdiri
lir.AvropaİtifaqıiləAzərbaycan
arasındamövcudolanmünasibət
lərtəqdirəlayiqdirvəEstoniyahər
zamanAzərbaycanınərazibütöv
lüyünüdəstəkləyir.
MilliMəclisinSədriSahibə

QafarovaAzərbaycanRespubli
kasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
salamlarınıEstoniyaPrezidentinə
çatdırdı.
MilliMəclisinSədrikimiEsto

niyayailkdəfərəsmisəfəretdiyini
söyləyənSahibəQafarovasəfər
zamanıkeçiriləngörüşlərbarədə
məlumatverdi,parlamentlərarası
əlaqələrinhazırkısəviyyəsindən

razılığınıbildirdi.Qeydedildiki,
mövcudqanunvericilikbazası
ikitərəfigündəliyinmüxtəlifsa
hələriniəhatəedəcəkyenisənəd
lərlədahadazənginləşdiriləbilər.
COVID19pandemiyasınınmənfi
təsirlərinəbaxmayaraq,iqtisadi,
ticarət,investisiya,kəndtəsərrüfatı
vədigərsahələrdəəməkdaşlığı
mızıdərinləşdirməküçünəlverişli
şəraitvar.
GörüşdəSahibəQafarova

AzərbaycanlaAvropaİtifaqıara
sındaəlaqələrhaqqındadageniş
məlumatverdi,ölkəmizləqurum
arasındayenitərəfdaşlıqsazişi
üzrədanışıqlarınsonmərhələdə
olduğunu,AzərbaycanınAvro
paİtifaqının9üzvüiləstrateji
tərəfdaşlıqsənədləriimzaladığını
diqqətəçatdırdı.MilliMəclisin
SədriAvropaİtifaqıŞurasının
PrezidentiŞarlMişelin2021ciilin
iyulundaAzərbaycanasəfərinivə
AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiİlhamƏliyevinAvropaİtifa
qınınBrüsseldəkeçirilən6cıŞərq
TərəfdaşlığıSammitindəiştirakını
xatırladaraq,busəfərlərinAzər
baycaniləAvropaİtifaqıarasında
münasibətlərinxarakterininüma
yişetdirdiyinivurğuladı.
ParlamentinSədriBaltikyanı

ölkələrdəkeçirdiyibütüngörüşlər

dəolduğukimiAzərbaycanın44
günlükVətənmüharibəsindəəldə
etdiyimöhtəşəmqələbəhaqqın
daEstoniyaPrezidentinədəətrafı
məlumatverdi.Azərbaycanərazi
lərininErmənistantərəfindən30il
davamedənişğalınasonqoyaraq
ərazibütövlüyünübərpaetməsin
dən,ölkəmizinBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınkağızüzərindəqalan
qətnamələrini,beynəlxalqhüququn
normavəprinsipləriniözgücühe
sabınatəminetməsindəndanışdı.
Spikerdiqqətəçatdırdıki,hazırda
Azərbaycanişğaldanazadolunmuş
ərazilərindəgenişmiqyaslıqurucu
luqvəbərpaişlərihəyatakeçirir.
Qısavaxtərzindəxeyliişlərgörü
lüb,yeninəqliyyatinfrastrukturu
yaradılıb,FüzuliBeynəlxalqHava

Limanıfəaliyyətəbaşlayıb.Zəngə
zurdəhlizininvəyenikommunika
siyalarınaçılmasıregionunnəqliy
yatpotensialınıxeyliartıracaq.
SahibəQafarovavurğuladıki,

Ermənistanregiondayeniyaran
mışreallıqlarıdüzgündəyərlən
dirməli,üzərinədüşənöhdəlikləri
yerinəyetirməlidir.
Görüşdədövlətlərimizarasında

qarşılıqlıəlaqələringələcəkinki
şafınadairgenişfikirmübadiləsi
aparıldı.
EstoniyaRespublikasınarəsmi

səfəriçərçivəsindəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovanınrəhbər
liketdiyiAzərbaycannümayəndə
heyətiTallindəElektronEstoniya
BrifinqMərkəzinəbaşçəkdivə
mərkəzinfəaliyyətiilətanışoldu.
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Martın3dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaölkəmizdərəsmi
səfərdəolanTacikistanRespubli
kasıAliMəclisiMilliMəclisinin
SədriRüstəmEmoməliiləgörüş
dü.
Spikerikiölkənindiplomatik

əlaqələrininqurulmasının30illik
yubileyinintamamolduğunuqeyd
edərək,siyasi,iqtisadi,mədənihu
manitarsahələrdəmünasibətlərin
inkişafındandanışdı.
SahibəQafarovaölkələrimizvə

xalqlarımızarasındaəlaqələrində
rinləşməsindədövlətbaşçılarının
qarşılıqlısəfərlərininəhəmiyyətini
vurğulayaraq,imzalanansənədlə
rinəhatədairəsiningenişləndiril
məsiüçündahaböyükpotensialın
olduğunudedi.
SədrAzərbaycanlaTacikistan

parlamentləriarasındamövcud
əməkdaşlıqəlaqələribarədəfikir
lərinibölüşərək,qarşılıqlıparla
mentlərarasıdostluqqruplarının
fəaliyyətinixüsusiqeydetdi.
SahibəQafarovaAzərbaycan

RespublikasınınMilliMəclisiilə
TacikistanRespublikasıAliMəcli
sininMilliMəclisiarasındaim
zalanacaqəməkdaşlıqhaqqında

sazişinqarşılıqlımünasibətlərimi
zininkişafınaxidmətedəcəyinə
əminliyinibildirdi.
GörüşdəspikerAzərbaycanın

44günlükVətənmüharibəsində
qazandığımöhtəşəmzəfərbarədə
genişməlumatverdi.SahibəQafa
rovaişğaldanazadolunmuşərazi
lərimizdəaparılanbərpavəqurucu
luqişləribarədədediki,münaqişə
artıqkeçmişdəqalıb.İndiölkəmiz
bölgədəuzunmüddətlisülhünvə
sabitliyintəminolunmasındama
raqlıdırvəbuistiqamətdəlazımi
addımlaratır.Qısamüddətərzin
dəçoxböyükhəcmliişlərgörülüb,
ərazilərinminalardantəmizlənməsi
işinəbaşlanıb,yeninəqliyyatinf
rastrukturuyaradılıb.Azərbaycan
həminərazilərdənməcburiköçkün
olmuşvətəndaşlarıntezbirzaman
daözevlərinəqayıtmasınaçalışır.
İnanırıqki,Ermənistanreallığıdüz
günqiymətləndirəcəkvətezlikləiki
ölkəarasındasülhsazişiimzalana
caqdır.
MilliMəclisinSədriişğaldan

azadolunmuşərazilərdəhəya
takeçirilənlayihələrin,Zəngəzur
dəhlizininfəaliyyətəbaşlamasının
regionundahadainkişafınaxidmət

edəcəyinəəminliyiniifadəetdi.
TacikistanRespublikasıAliMəc

lisiMilliMəclisininSədriRüstəm
Emoməlibildirdiki,spikervəzifə
sindəAzərbaycanailkrəsmisəfər
edib.Qonaqqeydetdiki,Azərbay
canzənginparlamentarizmtarixinə
malikdir.TacikistanAzərbaycanla
tarixivəmədəniortaqlığaəsaslanan
ənənəvidostluqəlaqələriniyüksək
qiymətləndirir.Əlaqələrimizhəm
ikitərəfi,həmdəçoxtərəfiəsasda,
həmçininbeynəlxalqtəşkilatlarda
əməkdaşlıqçərçivəsindəuğurlain
kişafedir.
SöhbətzamanıRüstəmEmoməli

ikiölkəninparlamentləriarasında
imzalanacaqəməkdaşlıqhaqqında
sazişinikidostölkəninparlament
lərarasıəlaqələrinindahadainki
şafınaköməkedəcəyinəəminliyini
bildirdi.
GörüşdənsonraAzərbaycan

RespublikasınınMilliMəclisiiləTa
cikistanAliMəclisininMilliMəclisi
arasındaəməkdaşlıqhaqqındasaziş
imzalandı.



Fevralın28dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaTürkiyəBö
yükMillətMəclisininAzərbaycanla
dostluqqrupununrəhbəriŞamil
AyrımvəTBMMinAqrarkomissi
yasınınsədriYunusKılıçiləgörüş
dü.
Spikerbildirdiki,Uluöndər

HeydərƏliyevtərəfindənəsa
sıqoyulmuşikiölkənindostluq
vəqardaşlıqmünasibətləridövlət
başçılarımızİlhamƏliyevvəRəcəb
TayyibƏrdoğantərəfindənuğurla
davametdirilir.AzərbaycanlaTür
kiyədünyamiqyasındabirbirinə
ənyaxınölkələrdir.
İkiqardaşölkəninparlament

lərarasımünasibətlərindəndanışan
SahibəQafarovaAzərbaycanınMilli
MəclisiiləTürkiyəBöyükMillət
Məclisiarasındaəlaqələrindədöv
lətlərimizarasındamünasibətlərin
ruhunauyğunolaraq,yüksəksəviy

r Ə S M İ  q Ə B U L L a r
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yədəinkişafetdiyinivurğuladı.O,
həmqanunvericiorqanlarımız,həm
dədeputatlararasındasıxmünasi
bətlərinolduğunu,millətvəkilləri
mizinbütünməsələlərdəbirbirinə
qarşılıqlıdəstəkverdiklərinidedi.
SpikerSahibəQafarovabugün

lərdəErmənistantərəfindənazər
baycanlılaraqarşıtörədilənXocalı
soyqırımının30cuildönümünün
tamamolduğunu,busoyqırım
qurbanlarınınxatirəsininyadedil
məsiməqsədiiləmüxtəliftədbirlər
həyatakeçirildiyini,Azərbaycan
PrezidenticənabİlhamƏliyevvə
BirincivitseprezidentMehriban
xanımƏliyevanıniştirakıiləkeçiri
lənümumxalqyürüşüxatırlatdı.O,
dediki,buyürüşvəkeçiriləndigər
tədbirlərbirdahagöstərirki,Azər
baycanxalqıXocalısoyqırımınıheç
vaxtunutmurvəunutmayacaq.Bu
günAzərbaycanxalqıXocalıfaciəsi
qurbanlarınınxatirəsiniqalibölkə,
qalibxalqkimiyadedir.Spikerbu
soyqırımınındünyamiqyasındata
nıdılmasındaqardaşölkəparlamen
tarilərininvədiasportəşkilatlarının
darolunuminnətdarlıqlaqeydetdi.
TürkiyəAzərbaycanparlament

lərarasıdostluqqrupununrəhbəri
ŞamilAyrımölkələrimizarasında
olduğukimiparlamentlərimizara
sındadaəlaqələrimizindaiminki
şafetdiyinibirdahavurğuladı.
XocalısoyqırımınıntəkcəAzər

baycanxalqınaqarşıdeyil,bütün
bəşəriyyətəqarşıtörədilmişdəhşətli
cinayətolduğunudeyənŞamilAy
rımqeydetdiki,bugünAzərbaycan
vəTürkiyəikiqardaşölkəolaraq,
bufaciənindünyaölkələritərəfin
dənsoyqırımkimiqəbuledilməsivə
buqətliamabeynəlxalqsəviyyədə
lazımihüquqiqiymətinverilməsiis
tiqamətindəbirgəfəaliyyətgöstərir.
GörüşdəiştirakedənMilliMəc

lisinSəhiyyəkomitəsininsədrivə
AzərbaycanTürkiyəparlament
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupunun
rəhbəriƏhlimanƏmiraslanov,
TBMMinAqrarkomissiyasının
sədriYunusKılıçMilliMəclisvə

TürkiyəBöyükMillətMəclisiara
sındaəlaqələrinyüksəksəviyyədə
olduğunuqeydedərək,qanunyara
dıcılığıişindədəparlamentlərimizin
müvafiqkomitəvəkomissiyaları
arasındatəcrübəvəinformasiya
mübadiləsininəhəmiyyətinivurğu
ladılar.



Fevralın24dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaAvropaİtifa
qının(Aİ)Azərbaycandakınüma
yəndəliyininrəhbəriPetrMixalko
iləgörüşdü.
SpikerəvvəlcəAzərbaycanla

Avropaİtifaqıarasındagenişgün
dəliyəmalik,səmərəlivəuğurlu
əməkdaşlıqdansöhbətaçdı.O,öl
kəmizintəşkilatlabərabərhüquqlu
tərəfdaşlığaəsaslananmünasibətlə
rininkişafındamaraqlıolduğunuvə
buəməkdaşlığınxaricisiyasətimi
zinprioritetistiqamətlərindənbirini
təşkiletdiyinidiqqətəçatdırdı.
MilliMəclisinSədriAvropa

İtifaqıŞurasınınPrezidentiŞarl
Mişelin2021ciiliniyulundaölkə
mizəsəfərivəAzərbaycanPrezi
denticənabİlhamƏliyevin2021ci
ilindekabrındaBrüsseldəkeçirilən
Avropaİtifaqının6cıŞərqTərəf
daşlığıSammitindəiştirakınıxatır
ladaraq,busəfərləriAzərbaycanla
Avropaİtifaqıarasındamünasibət
lərinmüsbətxarakteriningöstəricisi
kimiqiymətləndirdi.Bildirildiki,
qurumAzərbaycanınəsastica
rəttərəfdaşıdır.Tərəfərarasında
enerjisahəsindəəməkdaşlıqstrateji
xarakterdaşıyır.Azərbaycanneftlə
yanaşı,həmdəAvropanınetibarlı
qaztədarükçüsünəçevrilib.
SpikerSahibəQafarovaölkəmiz

ləbuqurumarasındayenitərəf
daşlıqsazişiüzrədanışıqlarınson
mərhələdəolduğunu,Azərbaycanın
Avropaİtifaqının9üzvüiləstrateji
tərəfdaşlıqsənədləriimzaladığını
diqqətəçatdırdı.
İkitərəfimünasibətlərdəparla

mentçərçivəsihaqqındaməlumat

verənMilliMəclisinSədribildirdi
ki,azərbaycanlıdeputatlarhəmPar
lamentƏməkdaşlıqKomitəsi,həm
dəAvronestParlamentAssamble
yasıçərçivəsindəəməkdaşlığıninki
şafınatöhfəverirlər.MilliMəclisin
Aİyəüzvolanölkələrinparlament
ləriiləuğurluəməkdaşlıqəlaqələri
mövcuddur.SahibəQafarovacari
ilinfevralayındaqurumaüzvolan
Latviya,LitvavəEstoniyarespubli
kalarınarəsmisəfərlərinixatırlatdı.
Spiker44günlükVətənmüha

ribəsindəAzərbaycanınəldəetdiyi
qələbəvəhazırdaregiondayeni
yaranmışvəziyyətbarədədəətrafı
məlumatverdi.O,diqqətəçatdır
dıki,hazırdaAzərbaycanişğaldan
azadolunmuşərazilərdəgeniş
miqyaslıquruculuqvəbərpaişləri
həyatakeçirir.Regionalnəqliyyat
kommunikasiyalarınınaçılmasıbu
sahədəəməkdaşlığındahadainki
şafınatöhfəverəcək.
ÖznövbəsindəAvropaİtifaqı

nınAzərbaycandakınümayəndəli
yininrəhbəriPetrMixalkoölkəmiz
ləqurumarasındagüclütərəfdaşlıq
əlaqələrininmövcudluğunuvurğu
ladı.Münasibətləriniqtisadiyyat,
texnologiyalarvəinnovasiyalar,
ticarət,enerjivədigərsahələriəha
təetdiyinisöylədi.PetrMixalko
AİninAzərbaycanınişğaldanazad
olunmuşərazilərdəhəyatakeçirdi
yiyenidənqurmavəbərpaişlərini,
ocümlədən“ağıllışəhər”,“ağıllı
kənd”layihələrinidəstəkləməyə
hazırolduğunubildirdi.O,həmçi
ninqurumunərazilərinminalardan
təmizlənməsiişinədəstəkverdiyini
dədiqqətəçatdırdı.
NümayəndəliyinrəhbəriŞərq

tərəfdaşlığıproqramıçərçivəsin
dəprosesinuğurladavametdiyini
qeydedərək,ŞərqTərəfdaşlığıSam
mitininəhəmiyyətini,Azərbaycanın
bubeynəlxalqtədbirdəiştirakını
xüsusivurğuladı.
PetrMixalkoAvropaİtifaqının

regionunsabit,təhlükəsizinkişa
fındamaraqlıolduğunusöyləyərək
qeydetdiki,qurumbuistiqamətdə
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bütünaddımlarıdəstəkləməyə,re
gionaləməkdaşlıqsəylərindəiştirak
etməyəhazırdır.

Fevralın22dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanMoldovaRespublikası
parlamentininSədriİqorQrosuilə
görüşdü.
Spikerölkələrimizvəxalqlarımız

arasındaəlaqələrindərinləşməsində
dövlətbaşçılarınınvəhökumətrəs
milərininqarşılıqlısəfərlərizamanı
imzalanansənədlərinəhəmiyyə
tindəndanışdı,busənədlərinəhatə
dairəsiningenişləndirilməsiüçün
dahaböyükpotensialınolduğunu
vurğuladı.Sədrbildirdiki,Azər
baycanregionunliderdövlətikimi
UluöndərHeydərƏliyevtərəfin
dənmüəyyənedilənvəcənabPrezi
dentİlhamƏliyevtərəfindənuğurla
davametdirilənmüstəqilsiyasət
həyatakeçirir.
MoldovanınAvropaİtifaqıöl

kələriiləsərhəddəyerləşəndövlət
olduğunuqeydedənSahibəQafa
rovaAzərbaycanınqurumlamüna
sibətləribarədədanışdı.
GörüşzamanıMilliMəclisin

SədriAzərbaycanlaMoldovanın
qanunvericiorqanlarıarasında
mövcudəməkdaşlıqəlaqələrivə
buəlaqələrininkişafperspektivləri
barədəfikirlərinibölüşdü,qarşılıqlı
parlamentlərarasıdostluqqrup
larınınfəaliyyətinivurğulayaraq
beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsində
uğurluəməkdaşlığımızıqeydetdi.
SöhbətzamanıSahibəQafaro

vaAzərbaycanın44günlükVətən
müharibəsindəqazandığımöhtə
şəmzəfərbarədəgenişməlumat
verdi.O,qeydetdiki,Ermənistan
30ilərzindəişğalaltındasaxladığı
şəhərləri,kəndləri,xalqımızaməx
sustarixi,mədəniabidələri,məs
cidləridağıdıb,talanedib.Həmin
ərazilər,sözünhəqiqimənasında,
Xirosimanıxatırladır.O,Moldova
parlamentSədrininbaşçılıqetdiyi

nümayəndəheyətininişğaldan
azadolunmuşərazilərimizəsəfər
edəcəyini,buradahəmErmənis
tanınişğalçılıqsiyasətininfaciəvi
nəticələrini,həmdəAzərbaycan
tərəfindənhəyatakeçirilənbö
yükquruculuqvəyenidənqurma
işləriniözgözləriiləgörəcəklərini
vurğuladı.
GörüşdəMoldovaparlamentinin

SədriİqorQrosuölkəmizəsəfərə
dəvətəgörəazərbaycanlıhəmkarına
təşəkkürünübildirdi.Qonaqötənil
AfinadaAvropaParlamentSədrləri
ninKonfransıçərçivəsindəspikerlə
görüşünüxatırladaraqMoldovanın
Azərbaycanlaçoxtərəfiəlaqələ
rininkişafındamaraqlıolduğunu
diqqətəçatdırdı.Bildirdiki,builiki
ölkəarasındadiplomatikəlaqələrin
yaradılmasının30ilitamamolurvə
buamilmünasibətlərimizdəyeni
yüksəlişüçünyaxşıplatformadır.
İqorQrosuölkəsininhərzaman

Azərbaycanınərazibütövlüyü
nüdəstəkləyəcəyinivurğuladı.O,
ölkəmizinişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəapardığıbərpavə
quruculuqişləribarədəməlumat
lıolduğunudedi,həminərazilərə
nəzərdətutulansəfərinhəyatake
çirilənlayihələrlətanışolmaqüçün
yaxşıimkanyaradacağınıbildirdi.
Azərbaycanınqlobalpandemiyaya
qarşımübarizədəölkəsinəgöstər
diyiyardımagörəminnətdarlığını
ifadəetdi.
Qonaqölkələrimizarasında

parlamentlərarasıəməkdaşlığın
genişləndirilməsininvacibliyindən
danışdı,MoldovadakıAzərbaycan
diasporununfəallığınıtəqdiretdi.
Bildirdiki,MoldovaAvropaİtifaqı
sərhədindəyerləşəndövlətkimiəl
verişlimövqeyəmalikdirvəölkədə
birgəlayihələrireallaşdırmaqüçün
yaxşıimkanlarvar.

Fevralın17dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaBMTnin
Azərbaycandakırezidentəlaqə

ləndiricisiVladankaAndreevailə
görüşdü.
Spikerdiqqətəçatdırdıki,Azər

baycannüfuzlubeynəlxalqtəşki
latlarlaəlaqələrininkişafınaönəm
verir.BuilölkəmizinBMTyəüzv
olmasının30illiyitamamolacaq.
Azərbaycanhəmişəbunüfuzlu
təşkilatınçoxfəalüzvüolubvə
BMTninmüxtəliffəaliyyətsahələri
niəhatəedənqurumlarıiləmüsbət
əməkdaşlıqəlaqələriqurub.Azər
baycanın155üzvdövlətindəstəyi
iləBMTTəhlükəsizlikŞurasına
20122013cüillərərzindəqeyri
daimiüzvseçilməsiölkəmizinbey
nəlxalqnüfuzununümayişetdirir.
MilliMəclisinSədrisöylədiki,

bugünAzərbaycanQoşulmama
Hərəkatınınsədrikimihəmdə
BMTnintəşəbbüslərinidəstəkləyir,
qlobalnarahatlıqdoğuranməsələ
lərüzrəgörülənişlərəöztöhfəsini
verir.2020ciilindekabrındaAzər
baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevinQoşulmama
Hərəkatınınsədrikimiirəlisürdüyü
təklifəsasındadövlətvəhökumət
başçılarısəviyyəsindəkoronavirus
(COVID19)pandemiyasıiləmüba
rizəüzrəBMTBaşAssambleyasının
31cixüsusisessiyasınınçağırıldı
ğınıxatırladanspikerbutədbirin
əhəmiyyətinivurğuladı.
SahibəQafarovaqeydetdiki,

QoşulmamaHərəkatınınsədri
qismindəcənabİlhamƏliyevintə
şəbbüsüilə2021ciilmartın23də
BMTİnsanHüquqlarıŞurasının46
cısessiyasıçərçivəsindəvə2021ciil
dekabrın16daBaşAssambleyanın
76cısessiyasıçərçivəsindəplenar
iclasda179üzvdövlətindəstəyiilə
qəbuledilmiş“COVID19əleyhinə
peyvəndlərəbərabər,məqbulqiy
mətə,vaxtındavəuniversaləlçatan
lığıntəminedilməsi”adlıqətnamə
xüsusiəhəmiyyətəmalikdir.
GörüşdəspikerAzərbaycanın

44günlükVətənmüharibəsivə
torpaqlarımızınişğaldanazadedil
məsibarədəgenişməlumatverdi.
AzərbaycanınBMTTəhlükəsizlik
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Şurasının4qətnaməsininicrasını
özgücüiləhəyatakeçirdiyini,ha
zırdaCənubiQafqazregionunda
tamamiləyenişəraityarandığını
vurğuladı.Sədrtəəssüfəqeydetdi
ki,Azərbaycanınmüraciətlərinə
baxmayaraq,bütünişğaldövründə
UNESCObuərazilərdəqiymətlən
dirməaparmayıb.
ÖznövbəsindəBMTninAzər

baycandakırezidentəlaqələndiri
cisiVladankaAndreevaAzərbayca
nınBMTiləfəaləməkdaşlığından
məmnunluğunuifadəetdi.Bildirdi
ki,AzərbaycanBMTüçünmühüm
məsələlərdəqloballiderliyiözüzə
rinəgötürənvacibtərəfdaşdır.
BMTnümayəndəsiyaxınvaxt

lardaAzərbaycanınişğaldanazad
olunmuşərazilərinəsəfəredəcək
lərinivəoradaqiymətləndirmə
missiyasıhəyatakeçirəcəklərini
diqqətəçatdırdı.O,işğaldanazad
edilmişərazilərinbərpasıbarə
dəplanlarının,xüsusilədə“ağıllı
şəhər”,“ağıllıkənd”layihələrinin
ondaböyüktəəssüratyaratdığını
qeydetdi.
Dayanıqlıinkişafməqsədlərin

dəndanışanqonaqbununAzər
baycanınişğaldanazadolunmuş
torpaqlarınınbərpasındamühüm
roloynadığınıdiqqətəçatdırdı,əra
zilərinminalardantəmizlənməsi,
infrastrukturunbərpasıvəinsanla

rıngeriqayıdışınıntəminedilməsi
barədəfikirlərinibölüşdü.
VladankaAndreevaBMTvə

Azərbaycanarasındamünasibətlə
rinbundansonradainkişafedəcə
yinəəminliyinibildirdivəbunun
üçünbütünsəylərinsəfərbəroluna
cağınıvurğuladı.

Yanvarın19daMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaseçiciləriilə
videokonfransformatındanövbə
tiqəbulunukeçirdi.Görüşdəqeyd
olunduki,MilliMəclisSədrininse
çicilərləbuformatdagörüşlərimü
təmadiolaraqkeçirilirvəbugünə
qədərbuqəbildənolantədbirlərdə
200əyaxınseçiciiştirakedib.Əv
vəlkivideoqəbullardaqaldırılanbir
sıraməsələlərartıqhəllinitapıb.
SahibəQafarovaseçicilərindiq

qətinəçatdırdıki,Prezidentİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləhəyatake
çirilənsiyasətinmərkəzindəölkə
vətəndaşlarınınalimənafeyidaya
nır.Sədrxatırlatdıki,sondövrlər
minimuməməkhaqqı20faiz,mini
mumpensiya20faiz,təqaüdlər
vədigərsosialmüavinətlərəsaslı
şəkildəartırılıb,dövlətbaşçısıtə
rəfindənbuməqsədləimzalanan
sənədlər2milyonvətəndaşımızı
əhatəedir.

Spikervideoqəbuldaregionlar
dadagenişabadlıqvəquruculuq
işlərininhəyatakeçirildiyinivur
ğulayaraq,qeydetdiki,əhalinin
fasiləsizelektrikenerjisivətəbii
qazlatəminolunması,müasirtəhsil,
səhiyyə,mədəniyyətinfrastrukturu
nunyaradılması,suvəkanalizasiya
xətlərininyenilənməsivəbuqəbil
dənolandigərtədbirlərregionların
inkişafındaprioritettəşkiledib.O,
xüsusilə2020ciildə44günlükVə
tənmüharibəsindəəldəolunmuş
möhtəşəmqələbənəticəsindəiş
ğaldanazadedilmişərazilərimizdə
həyatakeçirilənçoxgenişmiqyaslı
quruculuqvəbərpaişlərihaqqında
dadanışaraqsöylədiki,Azərbaycan
bütünbuişləriözgücüvəimkanları
hesabınagörür.
SahibəQafarovahəmçininölkə

mizdəkoronavirusinfeksiyasının
yayılmasınınqarşısınınalınmasıvə
əhalininsosialmüdafiəsinindaha
dagücləndirilməsiistiqamətində
görüləntədbirlərhaqqındadaməlu
matverərək,seçiciləriyenidavranış
qaydalarınauyğunlaşmağaçağırdı.
Görüşdəseçicimüraciətlərində

əksinitapanbəziməsələləryerlixa
rakterliolduğundanbaxılmasıüçün
İcraHakimiyyətinümayəndələrinə
istiqamətləndirildi.Digərbirqisim
müraciətləraraşdırılmasıüçün
aidiyyatıorqanlaragöndərildi.
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Fevralın1dəMilliMəclisin
2022ciilinyazsessiyasındailk
plenariclasıkeçirildi.Parlamentin
SədriSahibəQafarovayazsessiya
nıaçıqelanetdikdənsonraAzər
baycanRespublikasınınDövlət
himnisəsləndirildi.
Spikericlasdaçıxışedərək2021

ciilinyekunlarıbarədədeputatla
raətrafıməlumatverdi.O,qeyd
etdiki,ötənilərzindəMilliMəcli
sin38iclasıkeçirilib,222qanunvə
qərarqəbulolunub.Parlamentin
fəaliyyətiqanunvericiliksəviyyə
sindəPrezidentİlhamƏliyevin
yürütdüyüuzaqgörəndaxilivəxa
ricisiyasətidəstəkləməyəyönəlib,
MilliMəclisdəölkəninictimaisi
yasihəyatınınmühümməsələləri
nəmünasibətbildirilib.
Sədrvurğuladıki,MilliMəcli

sinbeynəlxalqfəaliyyətisessiyalar
arasındakıdövrdədədavametdi
rilib.Yanvarın17dəMonteneqro
parlamentininSədriAleksaBeçiçin
başçılıqetdiyinümayəndəheyəti

MilliMəclisdəolub.Görüşzamanı
birsıraməsələlərmüzakirəedilib.
SahibəQafarovaMilliMəclisin

nümayəndəheyətininyanvarayın
daAvropaŞurasıParlamentAs
sambleyasınınqışsessiyasındaişti
raketməsini,nümayəndəheyətinin
rəhbəriSəmədSeyidovunAŞPA
nınMonitorinqKomitəsisədrinin
birincimüaviniseçilməsinidiqqətə
çatdırıb,bumünasibətləhəmkarını
ürəkdəntəbrikedib,fəaliyyətində
onauğurlararzulayıb.
Sədryazsessiyasındaparla

mentigərginişgözlədiyinibildi
rib,deputatlarınbirsıraqanunla
yihələriiləyanaşı,Konstitusiyanın
vəqanunlarıntələbinəuyğunola
raq,NazirlərKabinetininhesaba
tınıdinləyəcəklərinideyib.Spiker
MilliMəclisiniclaslarındanbirində
2021ciilindövlətbüdcəsininicrası
haqqındaməsələninmüzakirəyə
təqdimediləcəyinivurğulayıb.
Yazsessiyasımüddətindəhəmçi
ninHesablamaPalatasının,İnsan

alverinəqarşımübarizəüzrəMilli
Koordinatorun,İnsanhüquqları
üzrəmüvəkkilin(ombudsmanın)
vəbələdiyyələrinfəaliyyətinə
inzibatinəzarətihəyatakeçirən
müvafiqqurumunillikhesabatvə
məruzələrinindədinləniləcəyinə
zərəçatdırılıb.
SahibəQafarovabildiribki,

sessiyaərzindəMilliMəclisinbey
nəlxalqəlaqələrinidahadamöh
kəmləndirməkvəinkişafetdirmək
üçünlazımitədbirlərgörüləcək.
Buməqsədləbeynəlxalqtəşki
latlardaardıcılfəaliyyətdavam
etdiriləcək,birsıraxaricisəfərlər
həyatakeçiriləcək,xariciölkələrin
parlamentsədrlərivənümayəndə
heyətləriBakıdaqəbulediləcək.
HəmBakıda,həmdəxariciölkə
lərdəbeynəlxalqtədbirlərinkeçi
rilməsinəzərdətutulur.
SədrMilliMəclisinyazsessiya

sınınyüksəksəviyyədəkeçəcəyinə
əminliyiniifadəedibvəsessiyada
hamıyauğurlararzulayıb.

Milli Məclis yaz sessiyasının ilk iclasında 
Şuşa Bəyannaməsini təsdiq etdi
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İclasda10bənddənibarətMilli
Məclisinyazsessiyasınınqanun
vericilikişləriplanıbarədəqərar
layihəsimüzakirəedilərəkqəbul
olunub.
SonraMilliMəclisinDaxili

Nizamnaməsinin40cıvə41ci
maddələrinəuyğunolaraq,Milli
Məclisinİntizamkomissiyasının
yaradılmasıvəHesablayıcıkomis
siyasınınformalaşdırılmasıhaq
qındaqərarlayihələriqəbuledilib.
SahibəQafarovadiqqətəçatdı

rıbki,gündəliyinnövbətiikimə
sələsibeynəlxalqsənədlərintəsdiq
edilməsihaqqındaqanunlayihə
ləridir.Həminlayihələrbiroxu
nuşdaqəbulediləcək.Parlamentin
Sədribildiribki,birmillət,iki
dövlətolanAzərbaycaniləTürkiyə
arasındamünasibətlərimütəfiqlik
səviyyəsinəyüksəltmişvəikitərəfi
əlaqələrinyenistratejiyolxəritəsi
nimüəyyənləşdirmişŞuşaBəyan
naməsinintəsdiqedilməsibarədə
qanunlayihəsidəbugünküiclasın
gündəliyinədaxiledilmişdir.Dost
vəqardaşxalqlarımızınarzuvə
niyyətlərininbarizifadəsiolanbu
bəyannaməölkələrimizarasında
stratejitərəfdaşlığıninkişafında
tamamiləyenisəhifəaçıb.
İclasdaTürkiyəninAzərbay

candakisəfirliyininikincikatibi
FadiməGözdeÇolaqdaiştirak
edib.
Beynəlxalqmünasibətlərvə

parlamentlərarasıəlaqələrkomitə
sininsədriSəmədSeyidov“Azər
baycanRespublikasıiləTürkiyə
Respublikasıarasındamütəfiqlik
münasibətlərihaqqında”Şuşa
Bəyannaməsinintəsdiqedilməsi
barədəqanunlayihəsihaqqın
daətrafıməlumatverib.O,ölkə
PrezidentitərəfindənMilliMəclisə
təqdimolunanbusənədinmil
lətimizvədövlətimizüçüntarixi
əhəmiyyətkəsbetdiyinideyib.
Bildirilibki,xalqımızınillərlə
həsrətləgözlədiyi,şəhidlərimizin
qanıiləqazanılmış,AliBaşKo
mandan,PrezidentİlhamƏliyevin

müstəsnaxidmətivəqəhrəmanlığı
iləyazılmışbutarixisənədparla
mentdəratifikasiyaolunmalıdır.
KomitəsədriŞuşaBəyannaməsini
Azərbaycandövlətçiliktarixinin
ənmühümsənədlərindənbirikimi
qiymətləndirib.Sənədinregionda
yeniyaradılmışreallığınqorun
masıvəinkişafetdirilməsiistiqa
mətindəəhəmiyyətindəndanışan
komitəsədrionunazadolunmuş
Qarabağınmüdafiəsini,Azərbay
canıngələcəyiniənyüksəksəviy
yədətəminedənsənədlərdənbiri
olduğunuvurğulayıb.
DeputatlarkomitəsədriSəməd

SeyidovunŞuşaBəyannaməsiba
rədəməlumatınıalqışlayaraqdəs
təkləriniifadəediblər.Parlamentin
SədriSahibəQafarovaməsələyə
münasibətbildirib:“BizVIçağı
rışMilliMəclisindeputatlarıçox
xoşbəxtikki,beləbirsənədəsəs
veririk”.
Sonra“AzərbaycanRespub

likasıiləTürkiyəRespublikası
arasındamütəfiqlikmünasibətləri
haqqında”ŞuşaBəyannaməsinin
təsdiqolunmasıbarədəqanunla
yihəsiqəbuledilib.
İclasda“AzərbaycanRespubli

kasıHökumətiiləSerbiyaRespub
likasıHökumətiarasındaümum
vətəndaşpasportlaramalikşəxslər
üçünvizatələbininqarşılıqlıara
danqaldırılmasıhaqqında”Saziş
dəsəsəqoyularaqtəsdiqlənib.
Dahasonraparlamentiniclasın

dagündəliyədaxiledilən“Sahib
karlıqsahəsindəaparılanyoxlama
larındayandırılmasıhaqqında”,
“AzərbaycanRespublikasının
SilahlıQüvvələrihaqqında”,“Yol
hərəkətihaqqında”,“Qaztəchizatı
haqqında”,“Dinietiqadazadlığı
haqqında”qanunlarda,İnzibati
XətalarMəcəlləsindədəyişikliklər
edilməsibarədəsənədlərmüzaki
rəolunaraqtəsdiqedilib.

ÇinXalqRespublikasıÜmumçinXalqNümayəndələriYığınca-
ğıDaimiKomitəsininSədriLiCanşuMilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovanınadınatəbrikməktubuünvanlayıb.
MəktubdaÇinparlamentininSədriötənilnoyabrın28dəİspani

yanınpaytaxtıMadridşəhərindəkeçirilmişQoşulmamaHərəkatı
nınParlamentŞəbəkəsinintəsisiclasıbarədəözfikirləriniaçıqlayıb,
toplantınınmüvəfəqiyyətləkeçirildiyinivəuğurlunəticələrəldə
edildiyinibildirib.
LiCanşuAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisivəonun

SədriSahibəQafarovanınQoşulmamaHərəkatınaüzvölkələrin
parlamentləriarasındaəməkdaşlığıngenişləndirilməsindəsəylərini
yüksəkqiymətləndirib.ÇininQoşulmamaHərəkatınınParlamentŞə
bəkəsiningələcəkfəaliyyətindəAzərbaycanıdəstəklədiyinibildirib.
Ölkəsininyeniyaradılmışqurumaüzvölkələrinparlamentləriilə
dəsıxmünasibətlərqurmağahazırolduğunudeyib.O,Qoşulmama
HərəkatınınParlamentŞəbəkəsiçərçivəsindədünyadamultilatera
lizmininkişafıvəsülhünbərqərarolmasıüçünüzvölkələrinbirgə
səylərininvacibliyinivurğulayıb.
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Fevralın25dəSahibəQafaro
vanınsədrliyiiləMilliMəclisinyaz
sessiyasındanövbətiiclasıkeçiril
di.
İclasıaçanspikerintəklifiilə

Xocalıdaermənişovinizmininvə
vəhşiliyininqurbanınaçevrilən
günahsızinsanlarınxatirəsidərin
hüznləyadedildi.
MilliMəclisinSədridiqqətə

çatdırdıki,AzərbaycanRespub
likasınınPrezidenticənabİlham
Əliyevinsərəncamınauyğun
olaraq,Xocalısoyqırımının30cu
ildönümüiləəlaqədardövlətsə
viyyəsindətədbirlərhəyatakeçiri
lir.Misilsizqəddarlıqvəcəzasızlıq
timsalıolanXocalısoyqırımıXX
əsrdəbəşəriyyətinüzləşdiyiən
dəhşətlikütləviqırğınaktlarıilə
birsıradadayanır.
SahibəQafarovaqeydetdiki,

ermənişovinizminəqarşıdövlət
səviyyəsindəmütəşəkkilmüqavi

mətAzərbaycanxalqınınÜmum
millilideriHeydərƏliyevhaki
miyyətəqayıtdıqdansonratəşkil
edildi.UluöndərXocalıfaciəsinə
beynəlxalqaləmdədüzgünsiyasi
qiymətverilməsi,dünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasıüçündüşünül
müştədbirlərhəyatakeçirdi.
SahibəQafarovaHeydərƏliyev

Fondununtəşkilatçılığıilə“Xoca
lıyaədalət!”kampaniyasıiləbağlı
ardıcıldavametdirilənişlərbarədə
məlumatverdi.Xocalısoyqırımı
nındünyamiqyasındatanıdılması
sahəsindəaparılansistemliişlər
haqqındadanışdı.
ParlamentinSədriməlumat

verdiki,Xocalısoyqırımıiləəlaqə
darMilliMəclisxüsusibəyanatlar,
müraciətlərvəqərarlarqəbuledib.
Beynəlxalqtəşkilatlardan,dün
yaölkələrininparlamentlərindən
vəhökumətlərindəntələbedilib
ki,XIXXXəsrlərdəermənişovi

nizmininvəonunhavadarlarının
azərbaycanlılaraqarşıtörətdikləri
soyqırımıcinayətlərinitanısınlar
vəgələcəkdəbucürcinayətlərin
cəzasızqalmasınınqarşısınıal
maqdanötrütəsirlibeynəlxalqhü
quqmexanizmlərininyaradılması
işinitezlikləbaşaçatdırsınlar.
İclasdaXocalısoyqırımıilə

bağlıvideoçarxnümayişolundu.
SonraXocalısoyqırımının30cu
ildönümüiləəlaqədarAzərbay
canRespublikasıMilliMəclisinin
BəyanatıhaqqındaMilliMəclisin
qərarlayihəsininhazırlanması
üçünMilliMəclisinvitsespikeri
AdilƏliyevinrəhbərliyiilə7depu
tatdanibarətkomissiyayaradıldı.
Müzakirələrinsonundadeputat
KamalCəfərovXocalısoyqırımı
nın30illiyiiləəlaqədarAzərbay
canRespublikasıMilliMəclisinin
Bəyanatınısəsləndirdi.Sənədsəsə
qoyularaqqəbulolundu.

Milli Məclisdə Xocalı soyqırımının 
ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edildi

1992ci il fev ra lın 25dən 26na ke çən ge cə Azər bay can Res pub li ka sı nın Xo ca lı şə hə rin də tö
rə dil miş soy qı rı mı ak tı nın 30 ili ta mam olur. Bu kə dər li gün lər də Azər bay can xal qı er mə ni şo vi
niz mi nin vəh şi li yi nin qur ba nı ol muş gü nah sız in san la rın əziz xa ti rə si ni də rin hüzn lə bir da ha yad 
edir.

Azər bay ca nın əzə li və ta ri xi əra zi si olan Qa ra bağ böl gə si ni qəsb et mək üçün Er mə nis tan Res
pub li ka sı nın Azər bay ca na qar şı hə ya ta ke çir di yi si lah lı tə ca vüz ge di şin də dinc əha li yə qar şı on
lar ca soy qı rı mı ci na yə ti tö rə dil miş, azər bay can lı ya şa yış mən tə qə lə ri əha li si nin bir his sə si qa
baq ca dan ha zır lan mış plan əsa sın da xü su si aman sız lıq la qət lə ye ti ril miş dir. Miq ya sı na və ağır lıq 
də rə cə si nə gö rə bu ci na yət lə rin ən dəh şət li si Xo ca lı soy qı rı mı dır.

Xo ca lı şə hə rin də əha li nin vəh şi cə si nə küt lə vi qır ğı nı doğ ma tor pa ğı nın mü da fi əsi nə qalx mış 
xal qı mı zın mü ba ri zə əz mi ni sar sıt maq və Azər bay can tor paq la rı nın iş ğa lı nı sü rət lən dir mək niy
yə ti ilə tö rə dil miş dir. Bu soy qı rı mı ak tı nın təş ki lat çı la rı Er mə nis tan Res pub li ka sı nın si ya si və döv lət 
rəh bər li yi, bir ba şa ic ra çı la rı isə Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin böl mə lə ri, er mə ni ter ror çu dəs tə
lə ri və keç miş so vet or du su nun Xan kən di şə hə rin də yer lə şən 366cı mo toatı cı ala yı nın şəx si he yə
ti nin üzv lə ri dir.

Xo ca lı ya hü cum əmə liy ya tı na 366cı ala yın ikin ci ta qı mı nın ko man di ri Sey ran Ohan yan, üçün
cü ta qı mı nın ko man di ri Yev ge ni Na bo kix, bi rin ci ta qı mı nın qə rar gah rəisi Va le ri Çitç yan rəh bər lik 
et miş lər. Əmə liy ya ta ala yın 90dan çox tan kı, pi ya da dö yüş ma şı nı və di gər hər bi tex ni ka sı cəlb 
edil miş dir. Dinc əha li yə qar şı soy qı rı mı ci na yə ti nin iş ti rak çı la rın dan 39 nə fə rin ad la rı Azər bay
can Res pub li ka sı nın is tin taq or qan la rı na mə lum dur, di gər iş ti rak çı la rın müəy yən ləş di ril mə si üçün 
baş lan mış ci na yət işi nin təh qi qi hə lə də da vam edir.

Tək cə bi zim xal qı mı za qar şı de yil, həm də bü tün in san lı ğa qar şı yö nəl miş bu müd hiş ci na yət 
əmə li nə ti cə sin də 63 nə fə ri uşaq, 106 nə fə ri qa dın, 70 nə fə ri qo ca ol maq la, ümu mi lik də 613 nə fər 
dinc azər bay can lı mil li mən su biy yə ti nə gö rə vəh şi cə si nə qət lə ye ti ril miş, 487 nə fər şi kəst edil miş, 
1275 sa kin gi rov gö tü rü lə rək aman sız iş gən cə lə rə mə ruz qal mış dır. 8 ailə ta ma mi lə məhv edil miş, 
25 uşaq hər iki va li dey ni ni, 130 uşaq va li deyn lə rin dən bi ri ni itir miş dir. Gi rov gö tü rü lən lər dən 150 
nə fə rin, o cüm lə dən 68 qa dı nın və 26 uşa ğın ta le yi bu gü nə dək mə lum de yil dir.

Xo ca lı şə hə rin də tö rə dil miş ci na yə tin xa rak te ri və miq ya sı bu soy qı rı mı ak tı nın BMT Baş Məc
li si nin 1948ci il 9 de kabr ta rix li 260 (III) say lı qət na mə si ilə qə bul edil miş “Soy qı rı mı ci na yə ti nin 
qar şı sı nın alın ma sı və cə za lan dı rıl ma sı haq qın da” Kon ven si ya da ifa də olun muş tə ri fə tam uy ğun 
gəl di yi ni sü but edir. Qa baq ca dan plan laş dı rıl mış küt lə vi və aman sız qır ğın ak tı hə min əra zi də 
ya şa yan in san la rı məhz azər bay can lı ol duq la rı na gö rə ta ma mi lə məhv et mək niy yə ti ilə tö rə
dil miş dir. Az ğın laş mış cəl lad lar in san la rın baş la rı nın də ri si ni soy muş, müx tə lif əza la rı nı kəs miş, 
kör pə uşaq la rın göz lə ri ni çı xar mış, ha mi lə qa dın la rın qa rın la rı nı yar mış, adam la rı di ridi ri tor
pa ğa bas dır mış və ya yan dır mış, cə səd lə rin bir qis mi ni mi na la mış lar. Ya nan şə hər dən qa çıb xi las 
ol maq is tə yən in san la ra aman ve ril mə miş, dinc sa kin lə ri yol lar da, me şə lər də pus qu qu ran er mə ni 
hərb çi lə ri xü su si qəd dar lıq la qət lə ye tir miş lər. Mə lum ol du ğu ki mi, məh dud coğ ra fi  zo na da ox şar 
əməl lə rin tö rə dil mə si keç miş Yu qos la vi ya üçün Bey nəl xalq Ci na yət Tri bu na lı tə rə fi n dən soy qı rı mı 
ak tı ki mi töv sif edil miş dir.

Xocalısoyqırımının30illiyiiləəlaqədar
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
Bəyanatı
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Fevralın25dəSahibəQafaro
vanınsədrliyiiləMilliMəclisinyaz
sessiyasındanövbətiiclasıkeçiril
di.
İclasıaçanspikerintəklifiilə

Xocalıdaermənişovinizmininvə
vəhşiliyininqurbanınaçevrilən
günahsızinsanlarınxatirəsidərin
hüznləyadedildi.
MilliMəclisinSədridiqqətə

çatdırdıki,AzərbaycanRespub
likasınınPrezidenticənabİlham
Əliyevinsərəncamınauyğun
olaraq,Xocalısoyqırımının30cu
ildönümüiləəlaqədardövlətsə
viyyəsindətədbirlərhəyatakeçiri
lir.Misilsizqəddarlıqvəcəzasızlıq
timsalıolanXocalısoyqırımıXX
əsrdəbəşəriyyətinüzləşdiyiən
dəhşətlikütləviqırğınaktlarıilə
birsıradadayanır.
SahibəQafarovaqeydetdiki,

ermənişovinizminəqarşıdövlət
səviyyəsindəmütəşəkkilmüqavi

mətAzərbaycanxalqınınÜmum
millilideriHeydərƏliyevhaki
miyyətəqayıtdıqdansonratəşkil
edildi.UluöndərXocalıfaciəsinə
beynəlxalqaləmdədüzgünsiyasi
qiymətverilməsi,dünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasıüçündüşünül
müştədbirlərhəyatakeçirdi.
SahibəQafarovaHeydərƏliyev

Fondununtəşkilatçılığıilə“Xoca
lıyaədalət!”kampaniyasıiləbağlı
ardıcıldavametdirilənişlərbarədə
məlumatverdi.Xocalısoyqırımı
nındünyamiqyasındatanıdılması
sahəsindəaparılansistemliişlər
haqqındadanışdı.
ParlamentinSədriməlumat

verdiki,Xocalısoyqırımıiləəlaqə
darMilliMəclisxüsusibəyanatlar,
müraciətlərvəqərarlarqəbuledib.
Beynəlxalqtəşkilatlardan,dün
yaölkələrininparlamentlərindən
vəhökumətlərindəntələbedilib
ki,XIXXXəsrlərdəermənişovi

nizmininvəonunhavadarlarının
azərbaycanlılaraqarşıtörətdikləri
soyqırımıcinayətlərinitanısınlar
vəgələcəkdəbucürcinayətlərin
cəzasızqalmasınınqarşısınıal
maqdanötrütəsirlibeynəlxalqhü
quqmexanizmlərininyaradılması
işinitezlikləbaşaçatdırsınlar.
İclasdaXocalısoyqırımıilə

bağlıvideoçarxnümayişolundu.
SonraXocalısoyqırımının30cu
ildönümüiləəlaqədarAzərbay
canRespublikasıMilliMəclisinin
BəyanatıhaqqındaMilliMəclisin
qərarlayihəsininhazırlanması
üçünMilliMəclisinvitsespikeri
AdilƏliyevinrəhbərliyiilə7depu
tatdanibarətkomissiyayaradıldı.
Müzakirələrinsonundadeputat
KamalCəfərovXocalısoyqırımı
nın30illiyiiləəlaqədarAzərbay
canRespublikasıMilliMəclisinin
Bəyanatınısəsləndirdi.Sənədsəsə
qoyularaqqəbulolundu.

Milli Məclisdə Xocalı soyqırımının 
ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edildi

1992ci il fev ra lın 25dən 26na ke çən ge cə Azər bay can Res pub li ka sı nın Xo ca lı şə hə rin də tö
rə dil miş soy qı rı mı ak tı nın 30 ili ta mam olur. Bu kə dər li gün lər də Azər bay can xal qı er mə ni şo vi
niz mi nin vəh şi li yi nin qur ba nı ol muş gü nah sız in san la rın əziz xa ti rə si ni də rin hüzn lə bir da ha yad 
edir.

Azər bay ca nın əzə li və ta ri xi əra zi si olan Qa ra bağ böl gə si ni qəsb et mək üçün Er mə nis tan Res
pub li ka sı nın Azər bay ca na qar şı hə ya ta ke çir di yi si lah lı tə ca vüz ge di şin də dinc əha li yə qar şı on
lar ca soy qı rı mı ci na yə ti tö rə dil miş, azər bay can lı ya şa yış mən tə qə lə ri əha li si nin bir his sə si qa
baq ca dan ha zır lan mış plan əsa sın da xü su si aman sız lıq la qət lə ye ti ril miş dir. Miq ya sı na və ağır lıq 
də rə cə si nə gö rə bu ci na yət lə rin ən dəh şət li si Xo ca lı soy qı rı mı dır.

Xo ca lı şə hə rin də əha li nin vəh şi cə si nə küt lə vi qır ğı nı doğ ma tor pa ğı nın mü da fi əsi nə qalx mış 
xal qı mı zın mü ba ri zə əz mi ni sar sıt maq və Azər bay can tor paq la rı nın iş ğa lı nı sü rət lən dir mək niy
yə ti ilə tö rə dil miş dir. Bu soy qı rı mı ak tı nın təş ki lat çı la rı Er mə nis tan Res pub li ka sı nın si ya si və döv lət 
rəh bər li yi, bir ba şa ic ra çı la rı isə Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin böl mə lə ri, er mə ni ter ror çu dəs tə
lə ri və keç miş so vet or du su nun Xan kən di şə hə rin də yer lə şən 366cı mo toatı cı ala yı nın şəx si he yə
ti nin üzv lə ri dir.

Xo ca lı ya hü cum əmə liy ya tı na 366cı ala yın ikin ci ta qı mı nın ko man di ri Sey ran Ohan yan, üçün
cü ta qı mı nın ko man di ri Yev ge ni Na bo kix, bi rin ci ta qı mı nın qə rar gah rəisi Va le ri Çitç yan rəh bər lik 
et miş lər. Əmə liy ya ta ala yın 90dan çox tan kı, pi ya da dö yüş ma şı nı və di gər hər bi tex ni ka sı cəlb 
edil miş dir. Dinc əha li yə qar şı soy qı rı mı ci na yə ti nin iş ti rak çı la rın dan 39 nə fə rin ad la rı Azər bay
can Res pub li ka sı nın is tin taq or qan la rı na mə lum dur, di gər iş ti rak çı la rın müəy yən ləş di ril mə si üçün 
baş lan mış ci na yət işi nin təh qi qi hə lə də da vam edir.

Tək cə bi zim xal qı mı za qar şı de yil, həm də bü tün in san lı ğa qar şı yö nəl miş bu müd hiş ci na yət 
əmə li nə ti cə sin də 63 nə fə ri uşaq, 106 nə fə ri qa dın, 70 nə fə ri qo ca ol maq la, ümu mi lik də 613 nə fər 
dinc azər bay can lı mil li mən su biy yə ti nə gö rə vəh şi cə si nə qət lə ye ti ril miş, 487 nə fər şi kəst edil miş, 
1275 sa kin gi rov gö tü rü lə rək aman sız iş gən cə lə rə mə ruz qal mış dır. 8 ailə ta ma mi lə məhv edil miş, 
25 uşaq hər iki va li dey ni ni, 130 uşaq va li deyn lə rin dən bi ri ni itir miş dir. Gi rov gö tü rü lən lər dən 150 
nə fə rin, o cüm lə dən 68 qa dı nın və 26 uşa ğın ta le yi bu gü nə dək mə lum de yil dir.

Xo ca lı şə hə rin də tö rə dil miş ci na yə tin xa rak te ri və miq ya sı bu soy qı rı mı ak tı nın BMT Baş Məc
li si nin 1948ci il 9 de kabr ta rix li 260 (III) say lı qət na mə si ilə qə bul edil miş “Soy qı rı mı ci na yə ti nin 
qar şı sı nın alın ma sı və cə za lan dı rıl ma sı haq qın da” Kon ven si ya da ifa də olun muş tə ri fə tam uy ğun 
gəl di yi ni sü but edir. Qa baq ca dan plan laş dı rıl mış küt lə vi və aman sız qır ğın ak tı hə min əra zi də 
ya şa yan in san la rı məhz azər bay can lı ol duq la rı na gö rə ta ma mi lə məhv et mək niy yə ti ilə tö rə
dil miş dir. Az ğın laş mış cəl lad lar in san la rın baş la rı nın də ri si ni soy muş, müx tə lif əza la rı nı kəs miş, 
kör pə uşaq la rın göz lə ri ni çı xar mış, ha mi lə qa dın la rın qa rın la rı nı yar mış, adam la rı di ridi ri tor
pa ğa bas dır mış və ya yan dır mış, cə səd lə rin bir qis mi ni mi na la mış lar. Ya nan şə hər dən qa çıb xi las 
ol maq is tə yən in san la ra aman ve ril mə miş, dinc sa kin lə ri yol lar da, me şə lər də pus qu qu ran er mə ni 
hərb çi lə ri xü su si qəd dar lıq la qət lə ye tir miş lər. Mə lum ol du ğu ki mi, məh dud coğ ra fi  zo na da ox şar 
əməl lə rin tö rə dil mə si keç miş Yu qos la vi ya üçün Bey nəl xalq Ci na yət Tri bu na lı tə rə fi n dən soy qı rı mı 
ak tı ki mi töv sif edil miş dir.

Xocalısoyqırımının30illiyiiləəlaqədar
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
Bəyanatı
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə “Xo ca lı ya əda lət!” kam pa ni ya sı ilə bağ lı gö rü lən iş
lər il dənilə da ha da ge niş lə nir. Bu kam pa ni ya çər çi və sin də soy daş la rı mı zı təm sil edən çox say lı 
və tən daş cə miy yə ti ins ti tut la rı, gənc lər təş ki lat la rı və dias por qu rum la rı ha ki miy yət or qan la rı ilə 
bir gə sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir lər.

Xo ca lı soy qı rı mı nın dün ya miq ya sın da ta nı dıl ma sı sa hə sin də apa rı lan sis tem li işin nə ti cə si dir 
ki, İs lam Əmək daş lı ğı Təş ki la tı Par la ment İt ti fa qı nın, Mek si ka, Pa kis tan, Çe xi ya, Pe ru, Ko lum bi ya, 
Pa na ma, Hon du ras, Su dan, Qva te ma la və Ci bu ti par la ment lə ri nin mü va fi q sə nəd lə rin də Xo ca lı da 
tö rə dil miş küt lə vi qətl lə rin soy qı rı mı ak tı ol du ğu təs diq edil miş dir. Ru mı ni ya, Bos ni ya və Her se qo
vi na, Ser bi ya, İor da ni ya, Slo ve ni ya par la ment lə ri, Bö yük Bri ta ni ya nın tər ki bin də ki Şot lan di ya par
la men ti, elə cə də Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın 22 şta tı nın ic ra və qa nun ve ri ci lik or qan la rı Xo ca lı 
fa ciəsi ni qət liam ki mi qiy mət lən di rə rək qə tiy yət lə pis lə miş lər.

Xo ca lı şə hid lə ri nin xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si üçün döv lət tə rə fi n dən bir sı ra təd bir lər gö rül
müş dür. Ba kı şə hə rin də, öl kə mi zin di gər şə hər və ra yon la rın da Xo ca lı qur ban la rı na abi də lər ucal
dıl mış, Xo ca lı fa ciəsi haq qın da mə lu mat lar or ta mək təb proq ram la rı na da xil edil miş dir.

2020ci ilin sent yabr– no yabr ay la rın da 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin ge di şin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, mü zəf  ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay can 
Si lah lı Qüv və lə ri nin əl də et di yi möh tə şəm zə fər sa yə sin də öl kə mi zin bey nəl xalq miq yas da ta nın
mış tor paq la rı nın Er mə nis tan tə rə fi n dən iş ğa lı na son qo yul muş, döv lə ti mi zin əra zi bü töv lü yü nün 
bər pa sı tə min edil miş dir. Son iki yüz ilə ya xın dövr də Azər bay can xal qı na çox say lı mil li fə la kət lər 
gə ti rən er mə ni şo vi niz mi nə və eks pan sioniz mi nə sar sı dı cı zər bə en di ril miş dir. Xo ca lı soy qı rı mı nı, 
dinc əha li yə qar şı di gər ci na yət lə ri tö rə dən lə rin ca va bı dö yüş mey da nın da ve ril miş dir.

Uzun sü rən mü na qi şə ba şa çat dıq dan son ra Azər bay can Res pub li ka sı ilə Er mə nis tan Res pub
li ka sı ara sın da daimi sül hün bər qə rar edil mə si, si vil döv lət lə ra ra sı mü na si bət lər qu rul ma sı, bu 
döv lət lə rin əra zi sin də Azər bay can və er mə ni xalq la rı nın nü ma yən də lə ri nin dinc ya na şı hə ya tı nın 
tə min edil mə si üçün ta ri xi im kan ya ran mış dır. Təəs süf ki, Er mə nis tan Res pub li ka sın da ye nə də 
Azər bay ca nın su ve ren li yi ni və əra zi bü töv lü yü nü hə dəf alan qi sas çı ri to ri ka ya və hə rə kət lə rə yol 
ve ri lir. Er mə nis ta nın döv lət si ya sə ti nin tə məl lə rin dən bi ri ni təş kil edən və Xo ca lı soy qı rı mı nın, dinc 
əha li yə qar şı di gər ci na yət lə rin tö rə dil mə si nə gə ti rib çı xar mış Azər bay can xal qı na qar şı nif rət və 
düş mən çi lik ideolo gi ya sın dan hə lə də im ti na edil mə miş dir.

Bu nun la əla qə dar Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si he sab edir ki, Xo ca lı soy qı rı mı na 
dün ya miq ya sın da la zı mi si ya sihü qu qi qiy mət ve ril mə si gə lə cək də be lə ci na yət lə rə şə rait ya ra da 
bi lə cək et nik dö züm süz lük əh valru hiy yə si ni ara dan qal dır ma ğa kö mək gös tə rə bi lər. Xo ca lı soy
qı rı mı unu dul ma ma lı, fa ciənin ideoloq la rı, təş ki lat çı la rı və ic ra çı la rı ya xa la na raq la yiq ol duq la rı 
cə za la ra çat dı rıl ma lı dır.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı na, Av ro pa da Təh lü kə siz lik 
və Əmək daş lıq Təş ki la tı na, Av ro pa Şu ra sı na, Av ro pa İt ti fa qı na, Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi nə, di gər 
bey nəl xalq təş ki lat la ra, dün ya öl kə lə ri nin par la ment lə ri nə və hö ku mət lə ri nə mü ra ciət edir ki, er
mə ni şo vi nist lə ri tə rə fi n dən Azər bay can xal qı na qar şı tö rə dil miş Xo ca lı soy qı rı mı nı ta nı sın lar və 
pis lə sin lər, gə lə cək də dün ya öl kə lə rin dən hər han sı bi ri nin əra zi sin də bu cür ci na yət lə rin baş ver
mə si nin qar şı sı nı al maq üçün tə sir li təd bir lər gör sün lər.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si Er mə nis tan tə rə fi  ni Azər bay can Res pub li ka sı nın əra
zi bü töv lü yü nü ta nı ma ğa, bey nəl xalq hü quq prin sip lə ri nə və nor ma la rı na uy ğun ola raq, su ve
ren li yin, əra zi bü töv lü yü nün və bey nəl xalq sər həd lə rin to xu nul maz lı ğı nın qar şı lıq lı ta nın ma sı və 
bun la ra hör mət edil mə si əsa sın da Azər bay can Res pub li ka sı ilə nor mal qon şu luq mü na si bət lə ri 
qur ma ğa, böl gə nin bü tün et nik qrup la rın nü ma yən də lə ri nin fi  ra van lıq şə raitin də ya şa dıq la rı sülh, 
sa bit lik və in ki şaf mə ka nı na çev ril mə si üçün özün dən ası lı olan təd bir lə ri gör mə yə ça ğı rır.

Xo ca lı fa ciəsi er mə ni şo vi nist lə ri nin Cə nu bi Qaf qaz da azər bay can lı la ra qar şı hə ya ta ke çir dik lə ri 
qəsb kar lıq və et nik tə miz lə mə si ya sə ti nin ye ni qan lı sə hi fə si ol muş dur. Son iki yüz ilə ya xın dövr
də mər hə ləmər hə lə hə ya ta ke çi ri lən bu si ya sət on min lər cə gü nah sız azər bay can lı nın və di gər 
xalq la rın nü ma yən də lə ri nin et nik və di ni mən su biy yə ti nə gö rə vəh şi cə si nə qət lə ye ti ril mə si nə, çar 
Ru si ya sı nın sü qu tun dan son ra Azər bay ca nın əzə li tor paq la rın da, yə ni keç miş İrə van xan lı ğı nın 
əra zi sin də Er mə nis tan Res pub li ka sı nın ya ra dıl ma sı na, azər bay can lı la ra məx sus olan əla və 20,2 
min kvad ratki lo metr əra zi nin də bu sü ni döv lət qu ru mu na qa tıl ma sı na, so vet döv rün də Azər bay
can əra zi sin də er mə ni lər üçün qon dar ma “Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti”nin təş kil edil mə si nə, 
1948–1953cü və 1988–1993cü il lər də 1,5 mil yon nə fə rə qə dər azər bay can lı nın doğ ma yurd la
rın dan de por ta si ya edil mə si nə və ya qo vul ma sı na, Azər bay can Res pub li ka sı əra zi si nin 20 faizi nin 
30 ilə ya xın dövr də iş ğal al tın da sax lan ma sı na gə ti rib çı xar mış dır.

Azər bay can lı la rın mə ruz qal dıq la rı bu fə la kət lə rin əsas sə bəb lə rin dən bi ri mə lum geosi ya si güc 
mər kəz lə ri nin öz məq səd lə ri üçün da va kar er mə ni mil lət çi li yi nə rə vac ver mə si və on dan bir alət ki
mi is ti fa də et mə si ol muş dur. Çir kin geosi ya si oyun lar da on lar üçün ay rı lan ro lu uy ğun gö rən er mə ni 
şo vi nist lə ri nin qon şu xalq la rın tor paq la rı he sa bı na “bö yük Er mə nis tan” ya rat maq xül ya sı na düş mə si 
böl gə də onil lik lər bo yu da vam edən fa ciələ rin əsa sı nı qoy muş dur. Son yüz əl li il dən ar tıq dövr də er mə
ni xal qı nın bir ne çə nəs li mil li müs təs na lıq, Azər bay can və türk xalq la rı na qar şı düş mən çi lik ru hun da 
tər bi yə edil miş dir. Cə nu bi Qaf qaz da er mə ni di niideolo ji eks pan si ya sı na rə vac ve ril mə si isə Qa ra bağ
da kı al ban xris tian kil sə si nin er mə ni kil sə si nə ta be edil mə si, al ban la rın et nikmə də ni ir si nin, al ban 
ədə biy ya tı nın və ta ri xi nin Eç miəd zin er mə ni kil sə si tə rə fi n dən mə nim sə nil mə si, böl gə nin ta ri xi nin sax
ta laş dı rıl ma sı, er mə ni lə rin ta ri xi nin şi şir di lə rək qə dim ləş di ril mə si, qon şu xalq la ra qar şı kəs kin mə nə
vi tə ca vüz kam pa ni ya sı apa rıl ma sı ilə nə ti cə lən miş dir. Böl gə də baş ve rən ha di sə lər bi lə rək dən təh rif 
edil miş, dün ya ic ti maiy yə ti nin nə zə rin də “əzab keş və məz lum” er mə ni xal qı ob ra zı ya ra dıl mış dır.

Er mə ni şo vi niz mi nə qar şı mü tə şək kil mü qa vi mət cəb hə si Azər bay can xal qı nın Ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli yev ali ha ki miy yə tə qa yıt dıq dan son ra ya ra dıl mış dır. “Azər bay can lı la rın soy qı rı mı haq
qın da” Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 1998ci il 26 mart ta rix li Fər ma nı ta ri xi hə qi qət lə
rin üzə çıx ma sı na və öz ye ri ni tut ma sı na tə kan ver miş dir. Bu mü hüm sə nəd də ta ri xi miz də ilk də fə 
ola raq azər bay can lı la ra qar şı tö rə dil miş küt lə vi qır ğın la rın – soy qı rım la rı nın rəs mən adı çə kil miş, 
Cə nu bi Qaf qaz miq ya sın da xal qı mı za qar şı apa rı lan et nik düş mən çi lik si ya sə ti nin kök lə ri açıl
mış dır. “Bö yük Er mə nis tan” xül ya sı nı hə ya ta ke çir mə yin əsas yo lu nu ta rix bo yu bu əra zi lə rin yer li 
sa kin lə ri ol muş azər bay can lı la rın məhv edil mə sin də, qo vul ma sın da, on la rın ta rix və mə də niy yət 
abi də lə ri nin da ğı dıl ma sın da, yer ad la rı nın də yiş di ril mə sin də gö rən er mə ni şo vi nist lə ri nin mən fur 
fəaliy yə ti nə si ya si qiy mət ve ril miş dir. Fər ma na əsa sən 31 mart gü nü son yüz il dən ar tıq dövr də 
er mə ni şo vi nist lə ri nin xal qı mı za qar şı tö rət dik lə ri vəh şi lik lə rin qur ba nı ol muş gü nah sız in san la rın 
xa ti rə si nə eh ti ram əla mə ti ola raq azər bay can lı la rın soy qı rı mı gü nü elan edil miş dir. Xo ca lı fa ciəsi
nə də qiq si ya sihü qu qi qiy mət ve ril miş, Xo ca lı da tö rə dil miş soy qı rı mı ci na yə ti ba rə də hə qi qət lə ri 
dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dır maq üçün ar dı cıl və məq səd yön lü təd bir lə rə tə kan ve ril miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham Əli yev azər bay can lı la rın soy qı rı mı ilə əla
qə dar də fə lər lə xal qa mü ra ciət et miş, Xo ca lı fa ciəsi ni in san lı ğa qar şı ən qəd dar və aman sız küt
lə vi ter ror ha di sə lə rin dən bi ri ki mi qiy mət lən dir miş dir. Döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı ilə bu il Xo ca lı 
soy qı rı mı nın 30cu il dö nü mü qeyd edi lir.

Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin 1994cü il 24 fev ral ta rix li qə ra rı na əsa sən 26 fev ral 
Xo ca lı soy qı rı mı gü nü elan edil miş və bu ba rə də bey nəl xalq təş ki lat la ra mə lu mat ve ril miş dir. Bu 
mə sə lə ilə əla qə dar par la men tin xü su si bə ya nat və mü ra ciət lə ri qə bul edil miş, bey nəl xalq təş ki
lat lar dan, dün ya öl kə lə ri nin par la ment lə rin dən və hö ku mət lə rin dən Xo ca lı soy qı rı mı nın ta nın ma
sı və pis lən mə si, gə lə cək də bu cür ci na yət lə rin cə za sız qal ma sı nın qar şı sı nı al maq dan öt rü tə sir li 
bey nəl xalq hü quq me xa nizm lə ri nin ya ra dıl ma sı işi nin tez lik lə ba şa çat dı rıl ma sı xa hiş edil miş dir.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə “Xo ca lı ya əda lət!” kam pa ni ya sı ilə bağ lı gö rü lən iş
lər il dənilə da ha da ge niş lə nir. Bu kam pa ni ya çər çi və sin də soy daş la rı mı zı təm sil edən çox say lı 
və tən daş cə miy yə ti ins ti tut la rı, gənc lər təş ki lat la rı və dias por qu rum la rı ha ki miy yət or qan la rı ilə 
bir gə sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir lər.

Xo ca lı soy qı rı mı nın dün ya miq ya sın da ta nı dıl ma sı sa hə sin də apa rı lan sis tem li işin nə ti cə si dir 
ki, İs lam Əmək daş lı ğı Təş ki la tı Par la ment İt ti fa qı nın, Mek si ka, Pa kis tan, Çe xi ya, Pe ru, Ko lum bi ya, 
Pa na ma, Hon du ras, Su dan, Qva te ma la və Ci bu ti par la ment lə ri nin mü va fi q sə nəd lə rin də Xo ca lı da 
tö rə dil miş küt lə vi qətl lə rin soy qı rı mı ak tı ol du ğu təs diq edil miş dir. Ru mı ni ya, Bos ni ya və Her se qo
vi na, Ser bi ya, İor da ni ya, Slo ve ni ya par la ment lə ri, Bö yük Bri ta ni ya nın tər ki bin də ki Şot lan di ya par
la men ti, elə cə də Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın 22 şta tı nın ic ra və qa nun ve ri ci lik or qan la rı Xo ca lı 
fa ciəsi ni qət liam ki mi qiy mət lən di rə rək qə tiy yət lə pis lə miş lər.

Xo ca lı şə hid lə ri nin xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si üçün döv lət tə rə fi n dən bir sı ra təd bir lər gö rül
müş dür. Ba kı şə hə rin də, öl kə mi zin di gər şə hər və ra yon la rın da Xo ca lı qur ban la rı na abi də lər ucal
dıl mış, Xo ca lı fa ciəsi haq qın da mə lu mat lar or ta mək təb proq ram la rı na da xil edil miş dir.

2020ci ilin sent yabr– no yabr ay la rın da 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin ge di şin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, mü zəf  ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay can 
Si lah lı Qüv və lə ri nin əl də et di yi möh tə şəm zə fər sa yə sin də öl kə mi zin bey nəl xalq miq yas da ta nın
mış tor paq la rı nın Er mə nis tan tə rə fi n dən iş ğa lı na son qo yul muş, döv lə ti mi zin əra zi bü töv lü yü nün 
bər pa sı tə min edil miş dir. Son iki yüz ilə ya xın dövr də Azər bay can xal qı na çox say lı mil li fə la kət lər 
gə ti rən er mə ni şo vi niz mi nə və eks pan sioniz mi nə sar sı dı cı zər bə en di ril miş dir. Xo ca lı soy qı rı mı nı, 
dinc əha li yə qar şı di gər ci na yət lə ri tö rə dən lə rin ca va bı dö yüş mey da nın da ve ril miş dir.

Uzun sü rən mü na qi şə ba şa çat dıq dan son ra Azər bay can Res pub li ka sı ilə Er mə nis tan Res pub
li ka sı ara sın da daimi sül hün bər qə rar edil mə si, si vil döv lət lə ra ra sı mü na si bət lər qu rul ma sı, bu 
döv lət lə rin əra zi sin də Azər bay can və er mə ni xalq la rı nın nü ma yən də lə ri nin dinc ya na şı hə ya tı nın 
tə min edil mə si üçün ta ri xi im kan ya ran mış dır. Təəs süf ki, Er mə nis tan Res pub li ka sın da ye nə də 
Azər bay ca nın su ve ren li yi ni və əra zi bü töv lü yü nü hə dəf alan qi sas çı ri to ri ka ya və hə rə kət lə rə yol 
ve ri lir. Er mə nis ta nın döv lət si ya sə ti nin tə məl lə rin dən bi ri ni təş kil edən və Xo ca lı soy qı rı mı nın, dinc 
əha li yə qar şı di gər ci na yət lə rin tö rə dil mə si nə gə ti rib çı xar mış Azər bay can xal qı na qar şı nif rət və 
düş mən çi lik ideolo gi ya sın dan hə lə də im ti na edil mə miş dir.

Bu nun la əla qə dar Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si he sab edir ki, Xo ca lı soy qı rı mı na 
dün ya miq ya sın da la zı mi si ya sihü qu qi qiy mət ve ril mə si gə lə cək də be lə ci na yət lə rə şə rait ya ra da 
bi lə cək et nik dö züm süz lük əh valru hiy yə si ni ara dan qal dır ma ğa kö mək gös tə rə bi lər. Xo ca lı soy
qı rı mı unu dul ma ma lı, fa ciənin ideoloq la rı, təş ki lat çı la rı və ic ra çı la rı ya xa la na raq la yiq ol duq la rı 
cə za la ra çat dı rıl ma lı dır.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı na, Av ro pa da Təh lü kə siz lik 
və Əmək daş lıq Təş ki la tı na, Av ro pa Şu ra sı na, Av ro pa İt ti fa qı na, Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi nə, di gər 
bey nəl xalq təş ki lat la ra, dün ya öl kə lə ri nin par la ment lə ri nə və hö ku mət lə ri nə mü ra ciət edir ki, er
mə ni şo vi nist lə ri tə rə fi n dən Azər bay can xal qı na qar şı tö rə dil miş Xo ca lı soy qı rı mı nı ta nı sın lar və 
pis lə sin lər, gə lə cək də dün ya öl kə lə rin dən hər han sı bi ri nin əra zi sin də bu cür ci na yət lə rin baş ver
mə si nin qar şı sı nı al maq üçün tə sir li təd bir lər gör sün lər.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si Er mə nis tan tə rə fi  ni Azər bay can Res pub li ka sı nın əra
zi bü töv lü yü nü ta nı ma ğa, bey nəl xalq hü quq prin sip lə ri nə və nor ma la rı na uy ğun ola raq, su ve
ren li yin, əra zi bü töv lü yü nün və bey nəl xalq sər həd lə rin to xu nul maz lı ğı nın qar şı lıq lı ta nın ma sı və 
bun la ra hör mət edil mə si əsa sın da Azər bay can Res pub li ka sı ilə nor mal qon şu luq mü na si bət lə ri 
qur ma ğa, böl gə nin bü tün et nik qrup la rın nü ma yən də lə ri nin fi  ra van lıq şə raitin də ya şa dıq la rı sülh, 
sa bit lik və in ki şaf mə ka nı na çev ril mə si üçün özün dən ası lı olan təd bir lə ri gör mə yə ça ğı rır.

Xo ca lı fa ciəsi er mə ni şo vi nist lə ri nin Cə nu bi Qaf qaz da azər bay can lı la ra qar şı hə ya ta ke çir dik lə ri 
qəsb kar lıq və et nik tə miz lə mə si ya sə ti nin ye ni qan lı sə hi fə si ol muş dur. Son iki yüz ilə ya xın dövr
də mər hə ləmər hə lə hə ya ta ke çi ri lən bu si ya sət on min lər cə gü nah sız azər bay can lı nın və di gər 
xalq la rın nü ma yən də lə ri nin et nik və di ni mən su biy yə ti nə gö rə vəh şi cə si nə qət lə ye ti ril mə si nə, çar 
Ru si ya sı nın sü qu tun dan son ra Azər bay ca nın əzə li tor paq la rın da, yə ni keç miş İrə van xan lı ğı nın 
əra zi sin də Er mə nis tan Res pub li ka sı nın ya ra dıl ma sı na, azər bay can lı la ra məx sus olan əla və 20,2 
min kvad ratki lo metr əra zi nin də bu sü ni döv lət qu ru mu na qa tıl ma sı na, so vet döv rün də Azər bay
can əra zi sin də er mə ni lər üçün qon dar ma “Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti”nin təş kil edil mə si nə, 
1948–1953cü və 1988–1993cü il lər də 1,5 mil yon nə fə rə qə dər azər bay can lı nın doğ ma yurd la
rın dan de por ta si ya edil mə si nə və ya qo vul ma sı na, Azər bay can Res pub li ka sı əra zi si nin 20 faizi nin 
30 ilə ya xın dövr də iş ğal al tın da sax lan ma sı na gə ti rib çı xar mış dır.

Azər bay can lı la rın mə ruz qal dıq la rı bu fə la kət lə rin əsas sə bəb lə rin dən bi ri mə lum geosi ya si güc 
mər kəz lə ri nin öz məq səd lə ri üçün da va kar er mə ni mil lət çi li yi nə rə vac ver mə si və on dan bir alət ki
mi is ti fa də et mə si ol muş dur. Çir kin geosi ya si oyun lar da on lar üçün ay rı lan ro lu uy ğun gö rən er mə ni 
şo vi nist lə ri nin qon şu xalq la rın tor paq la rı he sa bı na “bö yük Er mə nis tan” ya rat maq xül ya sı na düş mə si 
böl gə də onil lik lər bo yu da vam edən fa ciələ rin əsa sı nı qoy muş dur. Son yüz əl li il dən ar tıq dövr də er mə
ni xal qı nın bir ne çə nəs li mil li müs təs na lıq, Azər bay can və türk xalq la rı na qar şı düş mən çi lik ru hun da 
tər bi yə edil miş dir. Cə nu bi Qaf qaz da er mə ni di niideolo ji eks pan si ya sı na rə vac ve ril mə si isə Qa ra bağ
da kı al ban xris tian kil sə si nin er mə ni kil sə si nə ta be edil mə si, al ban la rın et nikmə də ni ir si nin, al ban 
ədə biy ya tı nın və ta ri xi nin Eç miəd zin er mə ni kil sə si tə rə fi n dən mə nim sə nil mə si, böl gə nin ta ri xi nin sax
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BİRLİK BİRLİK

-TürkiyəBöyükMillətMəcli-
sininTürkiyəiləAzərbaycan
arasındamünasibətlərinmüt-
təfiqliksəviyyəsinəyüksəl-
məsininəzərdətutanŞuşa
Bəyannaməsiqəbuledilib.
Bəyannaməikiqardaşölkə
arasındaimzalansada,əslində
sənəddəəksinitapanməsə-

lələrinregionaltarazlığatəsir
edən,sabitliyidəstəkləyən
vəbütüntürkdünyasıiləsıx
bağlıolansondərəcəönəmli
manifestolmasışübhədoğur-
mur.Bununlabağlıfikirlərinizi
bölüşməyixahişedirik.
Türkiyənintürkcümhuriyyət

ləriilədərintarixi,mədəni,etnik

vədiniqardaşlıqbağlarıvar.Təbii
ki,Azərbaycanlaaramızdaolan
tarixi,dilvəmədənibirliyəgörə
dahasıxəlaqələrimizmövcuddur.
PrezidentRəcəbTayyibƏrdoğan
ötənilAzərbaycanaikidəfəsəfər
etdi.Busəfərlərinbirincisində
2021ciiliyunun15dəişğaldan
azadolunmuşŞuşayagetdivə

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli
yevləbirlikdəŞuşaBəyannaməsini
imzaladı.ŞuşaBəyannaməsihər
tərəfivəolduqcasıxəlaqələrimizi
yenimərhələyəyüksəltməküçün
imzalanıb.Bəyannaməbuilfevra
lın1dəBakıdaAzərbaycanMilli
Məclisi,fevralın3dəisəAnkarada
TBMMtərəfindəntəsdiqolundu.
Mənimtərəfimdənsəsləndi

rildiyiüçünqürurduyduğumbu
təklifinreallaşması“Türkiyəilə
Azərbaycanarasındamütəfiqlik
əlaqələrihaqqındaŞuşaBəyanna
məsinintəsdiqedilməsihaqqında
qanunlayihəsi”ninTBMMdəçox
qısazamandaqəbuledilibqüvvə
yəminməsiAzərbaycanaverdiyi
mizönəmindahabirbariznümu
nəsidir.Busənədinəlaqələrimizə
gətirdiyiənmühümyenilikondan
ibarətdirki,o,münasibətlərimizin
stratejitərəfdaşlıqdanmütəfiqli
yəyüksəldilməsinivəaramızdakı
əlaqələrinsiyasihüquqimexa
nizmlərininmüəyyənedilməsini
nəzərdətutur.
Bildiyinizkimi,Türkiyəilətürk

cümhuriyyətləriarasındapotensial
əməkdaşlığınartmasınıözmaraqla
rınatəhdidolaraqqəbuledənbəzi
dövlətlərSSRİninparçalanması
mərhələsindəErmənistandanalət
kimiistifadəedərək,Azərbaycan

torpaqlarınınböyükbirqisminin
işğalıüçünzəminhazırladılar.Ay
dındırki,onlarınməqsədiTür
kiyəninbölgəiləüzviəlaqələrini
kəsməkidi.Tamamiləbeynəlxalq
hüquqaziddolanbuişğalfaktını
uzunmüddəthəllolunmamışqoya
raq,ilhaqaçevirməkistəyirdilər.
SondövrlərdəErmənistan

tərəfindənardıarasıkəsilməyən
təxribatlarAzərbaycanıntorpaqla
rınıişğaldanxilasetməsinəimkan
yaratdı.Qardaşölkəninhəlledici
qələbəsiilənəticələnənhərbimü
naqişəzamanıRusiyanıntəmkinli
mövqeyinivəbeynəlxalqhüququn
prinsipləriniqorumasınıgörmək
dəsevindiriciidi.BirəsrəvvəlQars
vəMoskvamüqavilələriiləmüəy
yənedilənstatusaəsaslanmışŞuşa
Bəyannaməsibeynəlxalqhüquq
normalarınauyğunolaraqbölgə
dədavamlısülhünvəsabitliyin
bərqərarolmasınayönələnmühüm
əməkdaşlıqsənədidir.Bəyanna
məninməzmununanəzərsaldıqda
görərsinizki,buməsələlərsənəddə
dəfələrləvurğulanıb.

-TürkiyəPrezidentiRəcəb
TayyibƏrdoğansənədin
imzalanmamərasimindən
dərhalsonraverdiyiaçıqla-
mada:“ŞuşaBəyannaməsiilə

Azərbaycanlaəlaqələrimizin
yenidövrüçünyolxəritəsi-
nimüəyyənetdik”-dedi.Siz
buyolxəritəsiniaddım-ad-
dımnecətəsviredəbilərsiniz?
Təbiiki,Azərbaycanınərazi

bütövlüyünəhərhansıbirtəhlükə
yarandıqdaTürkiyəninmütəfiq
kimiyanındaolacağıŞuşaBəyan
naməsiilətəsdiqləndi.İkiqardaş
ölkənintəhlükəsizlikşuralarının
birgətoplantılarınınkeçirilməsibu
əməkdaşlığınkonkretifadəsidir.
Beləki,Ermənistanın30ildirdavam
edənişğalıvəbuişğalınhuma
nitar,hərbivəiqtisadicəhətdən
mənfinəticələrininəzərəalaraq,
qardaşAzərbaycanınbirdahabelə
vəziyyətədüşməməsiüçünzəruri
əməkdaşlığınhəyatakeçiriləcəyi
barədədəqiqiradəifadəolunub.
Bu,həmdəölkələrimizinregional
sülhündavamlılığınıtəminetmək
üçünmüdafiəplanlarıvəiqtisadi
əməkdaşlığıninkişafperspektivləri
ningenişləndirilməsiistiqamətində
atılanaddımdır.TürkiyəiləAzər
baycanarasındabuəməkdaşlığın
digərqardaştürkcümhuriyyətlərini
dəəhatəedəcəkşəkildəinkişafetdi
rilməsiarzuolunandır.
Zəngəzurdəhlizininaçılma

sıiləmünasibətlərimizindaha
damöhkəmlənəcəyişübhəsizdir.

Bu sayımızda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri prof. dr. Mustafa Şentopun Azərbaycan-
Türkiyə münasibətləri haqqında “Milli Məclis” jurnalına verdiyi geniş müsahibəsini təqdim edirik.

Şuşa və Bakı bəyannamələri əməkdaşlığımızın
möhkəmlənməsində hələ ilkin sənədlərdir
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ZƏFƏR ZƏFƏR

Digərtərəfdənonudaqeydetmə
liyəmki,qardaştürkcümhuriyyət
lərininyerləşdiyicoğrafiyalarda
uzunmüddətliperspektivdədünya
siyasətinindiqqətiniçəkəcəközəl
liklərəmalikdir.Yeraltıvəyerüstü
sərvətlərinzənginliyini,region
ətrafındayeniyaranangücləri,
Çin,Rusiya,Hindistankimidöv
lətlərinmövcudluğunuvəABŞın
buölkələriaçıqşəkildəözdövləti
üçüntəhlükəkimiqiymətləndirmə
sininəzərəalsaq,türkdünyasının
buyenidurumudəyərləndirərək,
müvafiqqarşılıqverməsinizəruri
edir.OnagörədəmöhtərəmPrezi
dentimizindediyiməqamTürkiyə
iləqardaştürkdövlətləriarasın
daəməkdaşlığıinkişafetdirmək,
sülhəvəsabitliyəəsaslanansiyasət
yürütməkvətəbiiki,buölkələrin
ərazibütövlüyünü,suverenliyini
qorumaqdır.Uzunmüddətlipers
pektivdəistərdikki,Türkiyəilə
türkcümhuriyyətləriarasındahər
sahədəəməkdaşlığıinkişafetdirə
rək,beynəlxalqhüquqauyğunşə
kildətəşkilatlandırmaişlərihəyata
keçirək.BukontekstdəAzərbayca
nınişğalolunmuştorpaqlarınıgeri

almasıCənubiQafqazınbütünre
gionlarınıəhatəedəcəkdaimisülh
vəsabitliyinbərqərarolmasıüçün
mühümimkanlaraçır.
PrezidentRəcəbTayyibƏrdo

ğanŞuşaBəyannaməsininimza
lanmasımünasibətiiləAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevləbirgə
keçirdiyimətbuatkonfransında
bildirdiki,bizCənubiQafqazda
yaranmışyenivəziyyətdənya
rarlanaraq,regiondaəməkdaşlıq
üçünyenitəşəbbüslərəliderlik
edirik.CənabƏrdoğanErmənis
tanlabaşladığımızmünasibətlərin
normallaşmasıprosesini,həmçinin
3+3formatındaregionaləməkdaş
lıqplatformasınıdavurğuladıvə
qeydetdiki,buyollaregionsülh
zonasınaçevriləcək.Ammabutari
xifürsətəldənverilməməli,sülhvə
əməkdaşlıqdavamlıtəşviqedilmə
lidir.BuçərçivədəErmənistanın
atacağısəmimivəmüsbətaddım
lardanasılıolaraq,mərhələlivə
qardaşAzərbaycanlakoordinasiyalı
şəkildənormallaşmaprosesinəbaş
lamışıq.Buməqsədlətəyinedilmiş
xüsusinümayəndələryanvarın
14dəMoskvadaaraşdırma,təhqi

qatxarakteridaşıyanilkiclaslarını
keçiriblər.Fevralın24dəisəVya
nadaikincigörüşolacaq.Türkiyə
olaraqbölgədədavamlısülhvə
əməkdaşlıqüçünAzərbaycanlabir
likdəsəylərimizidavametdirmək
əzmindəyik.

-Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan
əlaqələrinindahadageniş-
ləndirilməsiperspektivlərinin
mühümaspektləriniəhatə
edənBakıBəyannaməsiçər-
çivəsindəparlamentlərarası
əməkdaşlığıdahadazəngin-
ləşdirəcəkhansılayihələrin
həyatakeçirilməsinihədəfə-
yirsiniz?
TürkiyəAzərbaycanPakistan

xalqlarıarasındatarixənmövcud
olanqardaşlıqvəmehribanlığınbu
dövrdəkonkretlayihələrə,qarşılıq
lıfaydayaəsaslananmüqavilələrə
çevrilməsisondərəcəsevindiri
cihaldır.Bildiyinizkimi,iqtisadi
əlaqələrimizininkişafıiləyanaşı,
müdafiəsənayesisahəsindəkibirgə
layihələrimizdədəciddiirəliləyiş
var.Hərbirdövlətqurumuöz
fəaliyyətiçərçivəsindəbuəlaqələ

rindahadamöhkəmlənməsiüçün
böyüksəygöstərir.Təbiiki,bu
baxımdanxalqıtəmsiledənparla
mentlərindəmüstəsnaxidmətləri
var.MənTürkiyəBöyükMillət
MəclisininSədrikimibirneçədəfə
Azərbaycanarəsmisəfəretmişəm.
EləcədəAzərbaycanMilliMəclisi
ninSədrihörmətliSahibəQafaro
vavəonunrəhbərliketdiyirəsmi
nümayəndəheyətləriölkəmizdə
səfərlərdəolublar.Pakistanlada
aramızdaanalojidiplomatikmüna
sibətlərvar.Bizbusəfərləridavam
etdirəcəyikvəinanıramki,buüç
ölkəninparlamentləribeynəlxalq
platformalardabundansonrada
birgəfəaliyyətgöstərəcəklər.
Üçtərəfiəməkdaşlıqçərçivə

sində2021ciiliyulun27dəəziz
dostumSahibəxanımQafarovanın
evsahibliyiiləTürkiyəAzərbay
canPakistanparlamentrəhbər
lərininBirinciÜçtərəfiGörüşü
keçirildi.BizBakıBəyannaməsini
qəbuletdik.Ümidedirikki,Bakı
daüçölkəninparlamentrəhbər
lərininiştirakıiləbaşladığımızbu
yenitəşəbbüsbizimbirgəsəyləri
mizləgenişlənəcəkvəbu,3dövlət

arasındaparlamentlərarasıəmək
daşlığıdahadazənginləşdirəcək,
konkretlayihələrihəyatakeçirmək
üçünhüquqizəminyaranacaq.
Azərbaycan,TürkiyəvəPakistan
olaraq,bizimtarixi,siyasi,bəşəri
vəmədənikomponentlərdənibarət
ortaqköklərimizvar.Buzəmində

inkişafetdirdiyimizmünasibətlər
çətinzamanlarda,milliməsələlərdə
özünüdoğruldub.Bukontekstdə
parlamentlərimizarasındaüçtərəf
lidostluqqruplarınınyaradılması
istiqamətindəişimiziyekunlaşdır
maqüzrəyik.Beləliklə,ölkələrimi
zinümumimaraqlarınaaidhüquqi
tənzimləmələrintəcilişəkildəhəll
edilməsivəhəyatakeçirilməsitə
minolunacaqdır.

-Türkiyə,AzərbaycanvəPa-
kistanarasındaəməkdaşlı-
ğıntəməldaşlarınədirvəbu
üçtərəfimexanizmitezbir
zamandainstitusionallaşmaq
üçünyollarhansılardır?
Buüçölkətarixboyuqardaş

sayılmışvəçətinanlar
dahəmişəbirbirinin
yanındaolmuşdur.Bu
qardaşlığınifadəsiniəks
etdirənmillimücadilə
dövrümüzdəPakistan
xalqınınTürkiyəyəetdiyi
yardımvədəstək,Azər
baycandanköməyəgələn
qardaşlarımız,Osman
lınınBirinciDünyamü

haribəsindəAzərbaycanayardımı
kimiçoxsaylımisallarçəkməkolar.
Elə44günlükVətənmüharibəsin
dəAzərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərininazadedilməsində
TürkiyəvəPakistanındəstəyibu
qardaşlığınbarizsübutuoldu.
Buüçlüəməkdaşlığınənmühüm
təməldaşıməhzqardaşlığımızın
tarixidir,xalqlarımızınbuyaxın
laşmanıürəkdənistəməsidir.

Yaxınvaxtlardaaramızdaəmək
daşlığıninstitusionallaşmasıkon
tekstindəyenikonkretaddımların
atıldığınadaşahidolacaqsınız.
ŞuşavəBakıbəyannamələribuis
tiqamətdəilkinsənədlərdir.
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yardımvədəstək,Azər
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qardaşlarımız,Osman
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haribəsindəAzərbaycanayardımı
kimiçoxsaylımisallarçəkməkolar.
Elə44günlükVətənmüharibəsin
dəAzərbaycanınişğalolunmuş
ərazilərininazadedilməsində
TürkiyəvəPakistanındəstəyibu
qardaşlığınbarizsübutuoldu.
Buüçlüəməkdaşlığınənmühüm
təməldaşıməhzqardaşlığımızın
tarixidir,xalqlarımızınbuyaxın
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Yaxınvaxtlardaaramızdaəmək
daşlığıninstitusionallaşmasıkon
tekstindəyenikonkretaddımların
atıldığınadaşahidolacaqsınız.
ŞuşavəBakıbəyannamələribuis
tiqamətdəilkinsənədlərdir.
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Təbiiki,hərsahədəmünasibət
lərmaraqlaradeyil,mütləqetimada
əsaslandıqda,əməkdaşlığıinkişafet
dirməkdahaasandır.Bundanöncə
dediyimkimi,hazırdabununkonk
retnümunələrinigörəbilərik.Ölkə
mizAzərbaycanlayanaşı,Pakistanın
daiştirakıiləregionalrifahınvə
sabitliyintəminedilməsiməqsədiilə
üçtərəfivədördtərəfikommunika
siyamexanizmlərininyaradılması
naliderlikedir.2021ciilyanvarın
13dəİslamabaddaüçölkəninxarici
işlərnazirləritərəfindənimzalanan
İslamabadBəyannaməsiiləbirçox
sahələrdə,xüsusiləsiyasi,iqtisadi,
sülhvətəhlükəsizlikməsələlərində
əməkdaşlığıninkişafetdirilməsi,sa
bitlikvərifahınyüksəldilməsiüçün
mühümaddımlarınatılmasıqərara
alındı.Yaxınvaxtlardaaramızda
əməkdaşlığıninstitusionallaşması
kontekstindəyenikonkretaddımla
rınatıldığınadaşahidolacaqsınız.
ŞuşavəBakıbəyannamələribuisti
qamətdəilkinsənədlərdir.

Xüsusiləparlamentlərimizara
sındaüçtərəfidostluqqrupları
yaradıldıqdansonraəməkdaşlığı
mızhərsahədəmöhkəmlənəcək.
Bukontekstdəparlamentlərolaraq
bizimvəzifəmizbirgəəməkdaşlığa
dairhüquqitənzimləmələriənqısa
zamandahəyatakeçirməkdir.

-DünyadaTürkiyəvəAzərbay-
canqədərbir-birinəyaxıniki
ölkəyoxdur.Mövcudmüna-
sibətlərindahadamöhkəm-
ləndirilməsiməqsədiiləhəm
ikitərəfi,həmdəçoxtərəfi
səviyyədəparlamentlərara-
sıdialoqunvəəməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsiiləbağlıfi-
kirləriniziöyrənməkistərdik.
İkitərəfimünasibətlərdəAzər

baycanınbizimüçünyerihəmişə
özəldir.EyniləqardaşAzərbay
canındanəzərindəTürkiyədigər
ölkələrdənçoxfərqlimövqedədir.
Hamınızşahidsinizki,sonillər
dövlətlərarasıəlaqələrimizprezi

dentlərRəcəbTayyibƏrdoğanvə
İlhamƏliyevinbirgəiradəsinin
gücüiləənyüksəksəviyyəyəçatıb.
ParlamentinSədrikimimənhəm
müharibəzamanı,həmdəmühari
bədənsonradəfələrləqardaşölkə
yəsəfərləretmişəmvəhərdəfədə
TürkiyədövlətininAzərbaycana
siyasidəstəyinivurğulamışam.
Təbiiki,özaralarındatarixi,

mədəni,etnikvədinibağlılığıolan
başqaölkələrdəvar.Ammabizim
buölkələrdənfərqimizodurki,
birbirimizəöztariximiz,mədə
niyyətimizvədəyərlərimizkon
tekstindəyanaşırıq,əlaqələrimizi
dəbumeyarlarauyğunqiymətlən
diririk.Bizimqardaşlıqhissimizi
vəməsuliyyətimiziözəledəndə
budur.
Digərdövlətlərmünasibətlərə

maddimaraqlarbaxımındanyana
şırlar,bizisəhəmişəmənəvibağlı
lığıönplanaçəkirik.Qəlblərimizi
birləşdirəntürkcoğrafiyasınınhər
hansıbölgəsindəkiminsəayağına

daşdəysə,xalqlarımızbuağrınıo
qədəraydınhissedirki...
Buqardaşlıqparlamentlərimiz

arasındaəməkdaşlıqdadaözünü
göstərirvəümidedirəmki,biz
bunubütüninstitusionalplatfor
malaradaşıyabiləcəyik.

-PrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləAzərbaycanın
beynəlxalqaləmdəböyüknü-
fuzqazanmasıvənecəsürətli
iqtisaditərəqqiyənailolması
gözqabağındadır.Artıqölkə-
mizindünyadövlətləriara-
sındaözünəməxsusyerivar.
Bubarədənədeyəbilərsiniz?
AzərbaycanuzunillərSovet

İtifaqınınavtoritarquruluşual
tındaqaldıqdansonratammüstə
qilliyiniəldəetdi.TürkiyəAzər
baycanınmüstəqilliyinitanıyanvə
diplomatikəlaqələrquranilkölkə
olub.Bizbunuhəmişəfəxrləbildi
ririk.Müstəqilliyiniyeniqazandığı
illərdəErmənistanınhücumuna

məruzqalıbvəərazisininəhəmiy
yətlihissəsiişğalolunub.Buvəziy
yətAzərbaycandasiyasisabitliyə
mənfitəsirgöstərdi.Siyasisabitlik
mərhumHeydərƏliyev,sonra
isəcənabİlhamƏliyevdövründə
bərqəraroldu.HazırdaAzərbay
candahərbirsahədəgözəçarpan
inkişafınolmasıheçkəsdəşübhə
doğurmur.Türkiyədəbuproses
dəqardaşxalqınyanındaolduvə
imkanlarıdaxilindəköməketməyə
çalışdı.
Onudaqeydetməkyerinə

düşərki,cənabİlhamƏliyevləPre
zidentimizinşəxsidostluğudaiki
ölkəarasındamünasibətlərininkişa
fınamühümtöhfəverməkdədir.
Soyuqmüharibəbitdikdənsonra

yenidünyanizamınınnecəolacağı
iləbağlıSamuelHantinqtonun“si
vilizasiyalarıntoqquşması”tezisin
dənFrensisFukuyamanın“tarixin
sonu”tezisinəqədərbirçoxiddialar
irəlisürülüb.Ammabugünküsiyasi
proseslərgöstərirki,beynəlxalq

siyasətindinamikasıdaimdəyişir
vəonuqəlibəsığdırmaqmümkün
deyil.Yenidünyanizamıağrılışə
kildəformalaşır.Ammabuinkişaf
birneçəölkəninmaraqlarınıntoq
quşmasınasərfedilməməlivəhərbi
münaqişələrdənuzaq,sivilşəkildə
formalaşmalıdır.
Əvvəldəqeydetdiyimkimi,türk

dünyasınıncoğrafiyasıbeynəlxalq
maraqlarıntoqquşmalarınınmər
kəzindədayanırvətəəssüfki,bu
bölgəniXXəsrinYaxınŞərqinəçe
virməkistəyənlərvar.Qazaxıstanda
başverənsonhadisələrbununla
bağlıhəyəcantəbilidir.Dahaəvvəl
Türkiyədədəoxşarəməliyyatla
racəhdedildiyinigörmüşük.Bu
baxımdanbildirməkistəyirəmki,
TürkiyəAzərbaycanayönələntəx
ribatvəhücumlaraqarşıhərzaman
qardaşınınyanındaolubvəolacaq.
Azərbaycanisəgələcəkdəbirçox
aspektlərüzrədahagüclüölkəyə
çevriləcəkvəregiondasiyasi,iqtisa
divəhərbiçəkisiartacaq.
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dediyimkimi,hazırdabununkonk
retnümunələrinigörəbilərik.Ölkə
mizAzərbaycanlayanaşı,Pakistanın
daiştirakıiləregionalrifahınvə
sabitliyintəminedilməsiməqsədiilə
üçtərəfivədördtərəfikommunika
siyamexanizmlərininyaradılması
naliderlikedir.2021ciilyanvarın
13dəİslamabaddaüçölkəninxarici
işlərnazirləritərəfindənimzalanan
İslamabadBəyannaməsiiləbirçox
sahələrdə,xüsusiləsiyasi,iqtisadi,
sülhvətəhlükəsizlikməsələlərində
əməkdaşlığıninkişafetdirilməsi,sa
bitlikvərifahınyüksəldilməsiüçün
mühümaddımlarınatılmasıqərara
alındı.Yaxınvaxtlardaaramızda
əməkdaşlığıninstitusionallaşması
kontekstindəyenikonkretaddımla
rınatıldığınadaşahidolacaqsınız.
ŞuşavəBakıbəyannamələribuisti
qamətdəilkinsənədlərdir.

Xüsusiləparlamentlərimizara
sındaüçtərəfidostluqqrupları
yaradıldıqdansonraəməkdaşlığı
mızhərsahədəmöhkəmlənəcək.
Bukontekstdəparlamentlərolaraq
bizimvəzifəmizbirgəəməkdaşlığa
dairhüquqitənzimləmələriənqısa
zamandahəyatakeçirməkdir.

-DünyadaTürkiyəvəAzərbay-
canqədərbir-birinəyaxıniki
ölkəyoxdur.Mövcudmüna-
sibətlərindahadamöhkəm-
ləndirilməsiməqsədiiləhəm
ikitərəfi,həmdəçoxtərəfi
səviyyədəparlamentlərara-
sıdialoqunvəəməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsiiləbağlıfi-
kirləriniziöyrənməkistərdik.
İkitərəfimünasibətlərdəAzər

baycanınbizimüçünyerihəmişə
özəldir.EyniləqardaşAzərbay
canındanəzərindəTürkiyədigər
ölkələrdənçoxfərqlimövqedədir.
Hamınızşahidsinizki,sonillər
dövlətlərarasıəlaqələrimizprezi

dentlərRəcəbTayyibƏrdoğanvə
İlhamƏliyevinbirgəiradəsinin
gücüiləənyüksəksəviyyəyəçatıb.
ParlamentinSədrikimimənhəm
müharibəzamanı,həmdəmühari
bədənsonradəfələrləqardaşölkə
yəsəfərləretmişəmvəhərdəfədə
TürkiyədövlətininAzərbaycana
siyasidəstəyinivurğulamışam.
Təbiiki,özaralarındatarixi,

mədəni,etnikvədinibağlılığıolan
başqaölkələrdəvar.Ammabizim
buölkələrdənfərqimizodurki,
birbirimizəöztariximiz,mədə
niyyətimizvədəyərlərimizkon
tekstindəyanaşırıq,əlaqələrimizi
dəbumeyarlarauyğunqiymətlən
diririk.Bizimqardaşlıqhissimizi
vəməsuliyyətimiziözəledəndə
budur.
Digərdövlətlərmünasibətlərə

maddimaraqlarbaxımındanyana
şırlar,bizisəhəmişəmənəvibağlı
lığıönplanaçəkirik.Qəlblərimizi
birləşdirəntürkcoğrafiyasınınhər
hansıbölgəsindəkiminsəayağına

daşdəysə,xalqlarımızbuağrınıo
qədəraydınhissedirki...
Buqardaşlıqparlamentlərimiz

arasındaəməkdaşlıqdadaözünü
göstərirvəümidedirəmki,biz
bunubütüninstitusionalplatfor
malaradaşıyabiləcəyik.

-PrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləAzərbaycanın
beynəlxalqaləmdəböyüknü-
fuzqazanmasıvənecəsürətli
iqtisaditərəqqiyənailolması
gözqabağındadır.Artıqölkə-
mizindünyadövlətləriara-
sındaözünəməxsusyerivar.
Bubarədənədeyəbilərsiniz?
AzərbaycanuzunillərSovet

İtifaqınınavtoritarquruluşual
tındaqaldıqdansonratammüstə
qilliyiniəldəetdi.TürkiyəAzər
baycanınmüstəqilliyinitanıyanvə
diplomatikəlaqələrquranilkölkə
olub.Bizbunuhəmişəfəxrləbildi
ririk.Müstəqilliyiniyeniqazandığı
illərdəErmənistanınhücumuna

məruzqalıbvəərazisininəhəmiy
yətlihissəsiişğalolunub.Buvəziy
yətAzərbaycandasiyasisabitliyə
mənfitəsirgöstərdi.Siyasisabitlik
mərhumHeydərƏliyev,sonra
isəcənabİlhamƏliyevdövründə
bərqəraroldu.HazırdaAzərbay
candahərbirsahədəgözəçarpan
inkişafınolmasıheçkəsdəşübhə
doğurmur.Türkiyədəbuproses
dəqardaşxalqınyanındaolduvə
imkanlarıdaxilindəköməketməyə
çalışdı.
Onudaqeydetməkyerinə

düşərki,cənabİlhamƏliyevləPre
zidentimizinşəxsidostluğudaiki
ölkəarasındamünasibətlərininkişa
fınamühümtöhfəverməkdədir.
Soyuqmüharibəbitdikdənsonra

yenidünyanizamınınnecəolacağı
iləbağlıSamuelHantinqtonun“si
vilizasiyalarıntoqquşması”tezisin
dənFrensisFukuyamanın“tarixin
sonu”tezisinəqədərbirçoxiddialar
irəlisürülüb.Ammabugünküsiyasi
proseslərgöstərirki,beynəlxalq

siyasətindinamikasıdaimdəyişir
vəonuqəlibəsığdırmaqmümkün
deyil.Yenidünyanizamıağrılışə
kildəformalaşır.Ammabuinkişaf
birneçəölkəninmaraqlarınıntoq
quşmasınasərfedilməməlivəhərbi
münaqişələrdənuzaq,sivilşəkildə
formalaşmalıdır.
Əvvəldəqeydetdiyimkimi,türk

dünyasınıncoğrafiyasıbeynəlxalq
maraqlarıntoqquşmalarınınmər
kəzindədayanırvətəəssüfki,bu
bölgəniXXəsrinYaxınŞərqinəçe
virməkistəyənlərvar.Qazaxıstanda
başverənsonhadisələrbununla
bağlıhəyəcantəbilidir.Dahaəvvəl
Türkiyədədəoxşarəməliyyatla
racəhdedildiyinigörmüşük.Bu
baxımdanbildirməkistəyirəmki,
TürkiyəAzərbaycanayönələntəx
ribatvəhücumlaraqarşıhərzaman
qardaşınınyanındaolubvəolacaq.
Azərbaycanisəgələcəkdəbirçox
aspektlərüzrədahagüclüölkəyə
çevriləcəkvəregiondasiyasi,iqtisa
divəhərbiçəkisiartacaq.
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Mosk  va bə  yan  na  mə  si ilə 
azər  bay  can özü  nün əra  zi  

bü  töv  lü  yü  nə, müs  tə  qil  li  yi  nə 
və təh  lü  kə  siz  li  yi  nə əla  və  
zə  ma  nət əl  də et  miş olur

-Əlimüəllim,Azərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevbu
yaxınlardaRusiyaFederasi-
yasındarəsmisəfərdəoldu.
İkiölkəarasındarəsmidiplo-
matikəlaqələrin30illiyinin
tamamolduğuərəfədəbelə
birsəfərinbaştutmasımü-
nasibətlərimizininkişafında
nəkimiəhəmiyyətəmalik-
dir?
Azərbaycanınbeynəlxalqmiq

yasdavədigərölkələrləqarşılıqlı

münasibətləriözününmillimaraq
larınauyğunçoxşaxəlimüstəqil
xaricisiyasətçərçivəsindəforma
laşır.Multilateralizmə,qlobalhəm
rəyliyəvəbeynəlxalqəməkdaşlığa
mühüməhəmiyyətverənrəsmi
BakınınBMTdənsonraikinciən
böyüksiyasitəsisatolanQoşul
mamaHərəkatınahazırkısədrliyi
dövründəirəlisürdüyütəşəbbüs
lərvəatdığıpraktikiaddımlar
bunutəsdiqedir.Qonşuölkələrlə
yüksəksəviyyəlimünasibətlərin
qurulmasıPrezidentİlhamƏli
yevinprioritethesabetdiyisahə
lərdəndir.Vətənmüharibəsində
tarixizəfərqazanılmasındadabu
amilböyükroloynayıb.
44günlükVətənmüharibəsin

dənsonraregiondayaranmışyeni
reallıqlarfonundaAzərbaycanvə
Rusiyamünasibətləriyenisəviyyə
yəyüksəlmişdir.BakıMoskvanın
postsovetməkanındaəsasstrate
jitərəfdaşlarındanbiridir.Şimal
qonşumuziləölkəmizinyüksək
səviyyəliəlaqələrivar.İkiölkə
prezidentləriarasındaqarşılıqlı
hörmətvəetimadaəsaslanandost
luqmünasibətiformalaşıb.Rusiya
dünyanınəngüclüölkələrindən
vəBMTTəhlükəsizlikŞurasının
daimiüzvlərindənbiridir.Ölkələ
rimizarasındatarixəndərinmə
dəni,humanitar,iqtisadiəlaqələr
mövcuddur.Rusiyadamilyonlarla
azərbaycanlıyaşayırvəişləyir.

-Rusiyailəölkəmizarasın-
daolanprioritetməsələ
Azərbaycan-Ermənistan
sərhədlərinindelimitasiyası
vədemarkasiyasıprosesinin
işəsalınmasıdır.Azərbaycan

Prezidentisərhədməsələləri-
ninnizamlanmasındamöv-
cudolankəskinproblemlərin
həllindəRusiyatərəfinin
dəstəyinəümidetdiyini
vurğuladı.Bubarədəfikirlə-
rinizibilməkmaraqlıdır.
TürkiyəiləimzalanmışŞuşa

bəyannaməsikimi,sonMoskva
bəyannaməsiilədəAzərbaycan
özününərazibütövlüyünə,müstə
qilliyinəvətəhlükəsizliyinəəlavə
zəmanətəldəetmişolur.Türkiyə
vəRusiyailəmütəfiqlikmünasi
bətləriAvropaİtifaqıiləikitərəfi
sazişinimzalanmasıperspektivi
fonundaAzərbaycanıyenigüc,
bacarıq,məharətlidiplomatiyailə
silahlandırır.
AzərbaycanlaRusiyaarasında

mütəfiqlikErmənistanaböyük
zərbədir.ArtıqErmənistanmüt
təfiqlikəlaqələri,üçüncütərəfin
mübahisələrəcəlbedilməsikimi
məsələlərdənsuiistifadəedə
bilməyəcək.Çünkisözügedən
bəyannamədəAzərbaycanErmə
nistansərhədinindelimitasiyası
vədemarkasiyasıprosesininişə
salınmasıprioritetməsələkimi
müddəalarsırasınadaxilolub.
RusiyaPrezidentiVladimirPutin
özölkəsininsənəddəəksinitap
mışbütünhədəfvəməsələlərə
nailolmaqüçünlazımolanhər
şeyiedəcəyibarədəəminlikləfikir
söyləyib.

-SəfərçərçivəsindəRusiyailə
Azərbaycanınmüttəfiqliyi
vəqarşılıqlıfəaliyyətihaq-
qındabirgəbəyannamənin
imzalanmasıdövlətlərarası
münasibətlərimizinkeyfiy-

azərbaycanın müttəfiqlik  
münasibətləri genişlənir 

ƏliHüseynli
MilliMəclisSədrininbirinci
müavini,Hüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsininsədri,
MilliMəclisvəRusiyaFederasiyası
FederalMəclisininikitərəfi
əməkdaşlığıüzrəparlamentlərarası
komissiyasınınhəmsədri
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yətcəyenisəviyyəyəkeçidi
iləbağlıyekunstratejisənəd
sayılır.Busənədinəhəmiyyə-
tibarədənədeyəbilərsiniz?
BugünCənubiQafqazre

gionundaAzərbaycanRusiya
münasibətlərininstatusundançox
şeyasılıdır.RusiyavəAzərbay
canprezidentlərininmütəfiqlik
münasibətlərihaqqındaimzala
dıqlarıbəyannaməikiölkəara
sındaəməkdaşlığıprinsipcəyeni
səviyyəyəçıxaracaq.Bəyannamədə
BMTNizamnaməsinə,HelsinkiYe
kunAktına,beynəlxalqhüququn
hamılıqlaqəbulolunmuşnormavə
prinsiplərinəriayətolunmasının
vacibliyivurğulanır,beynəlxalq
sülhünvətəhlükəsizliyinqorun
masındaBMTninaparıcırolu
qabardılır.
Moskvabəyannaməsininana

qayəsiondanibarətdirki,hər
ikiölkəmütəfiqlikfəaliyyətini
birbirininmüstəqilliyinə,dövlət
suverenliyinə,ərazibütövlüyü
nə,sərhədlərintoxunulmazlığına
qarşılıqlıhörmət,birbirinindaxili
işlərinəqarışmamaq,qarşılıqlıfay
da,güctətbiqetməməkvəgüclə
hədələməməkprinsipləriüzərində
qurulmasınadairöhdəlikgötürür.
Sənəddəhərikiölkəninmüstəqil
xaricisiyasətyürütdüyüvəmütə
fiqlikmünasibətlərinəxələlgətirən
hərəkətlərdən,eləcədəbirbirinə
qarşıyönəlmişhərəkətlərdənçə
kinmələrixüsusiolaraqvurğula
nır.
Buradaəsasməqamlarkimi

keçmişDağlıqQarabağmünaqişə
sinəsonqoymuş10noyabr2020ci
iltarixliüçtərəfibəyanatın,eləcə
də11yanvar2021ciiltarixlivə26
noyabr2021ciiltarixliüçtərəfi
bəyanatlarınmüddəalarınınhəyata
keçirilməsininvacibliyivurğulanır,
hərikiölkəözərazisindəhərhansı
birtəşkilatvəşəxslərindigərtərə
finsuverenliyinə,müstəqilliyinə
vəərazibütövlüyünəqarşıyönəl
mişfəaliyyətininqarşısınıalacağı
barədəöhdəlikgötürür.

BəyannamədəQafqazregionu
vəXəzərdəsabitliyinvətəhlü
kəsizliyintəminedilməsində
qarşılıqlıfəaliyyətinzəruriliyi
qeydolunurvəbuxüsusdaXəzər
dənizininhüquqistatusuhaqqında
Konvensiyadanəzərdətutulmuş
bütünfəaliyyətprinsiplərininva
cibliyitəsdiqedilirvəbeynəlxalq
terrorçuluq,ekstremizm,separatçı
lıq,transmillimütəşəkkilcinayət
karlıqvədigərbutiplitəhdidlərin
qarşısınınalınmasıüçünsəylərin
birləşdirilməsivurğulanır.
Bəyannamədəmühümmüd

dəalardanbiridəikiölkəarasında
qarşılıqlıfaydalıticarətiqtisadi,
sərmayəvəelmitexnikiəməkdaş
lığındərinləşdirilməsivəonların
keyfiyyətcəyenisəviyyəyəyüksəl
dilməsidir.

İki öl kə ara sın da  
par la ment  

dip lo ma ti ya sı  
sü rət lə in ki şaf edir

-Nizamimüəllim,Azərbay-
canvəRusiyaprezidentləri
“AzərbaycanRespublikasıilə
RusiyaFederasiyasıarasında
qarşılıqlımüttəfiqlikfəaliy-
yətihaqqında”Bəyannamə
imzaladılar.Bəyannamənin
38-cibəndiözündəpar-
lamentlərarasıəməkdaşlı-
ğınmöhkəmləndirilməsini
ehtivaedir.Sənəddəkibu
bəndAzərbaycanparlamen-
tiiləRusiyaDövlətDuması
arasındaəlaqələringələcək
inkişafınanəkimitəsirgös-
tərəcək?
Cariilinfevralayının22də

“AzərbaycanRespublikasıvəRusi
yaFederasiyasıarasındaqarşılıqlı
mütəfiqlikfəaliyyətihaqqında”iki
ölkənindövlətbaşçılarıtərəfindən
imzalanmışbəyannaməqarşılıqlı
münasibətlərinmövcudvəziyyəti
niəksetdirərək,gələcəkdəmüxtə
lifsahələrdədinamikinkişafüçün

əsaslızəminyaratmışdır.Bəyanna
mənin38cibəndiniözündəehtiva
edənparlamentlərarasıəməkdaş
lıqdabusahələrdənbiridir.Ən
yüksəksəviyyədəqəbuledilən
sənəddəbuəhəmiyyətlimüd
dəanınəksolunmasıhərikitərəfin
aliqanunvericiorqanlarıarasında

münasibətlərininkişafınamühüm
əhəmiyyətverməsinəişarəedir.
Fəaliyyətəbaşladığıgündən

altıncıçağırışMilliMəclisparla
mentlərarasıdiplomatiyanıninki
şafınaxüsusidiqqətyetirirvəbu
sahədəbirçoxuğurluaddımlara
imzaatmışdır.
Ümumiyyətlə,parlamentdip

lomatiyasınınqarşısındaduran
əsasvəzifələrdövlətbaşçısıcənab
İlhamƏliyevinrəhbərliyialtında
həyatakeçirilənvəölkəmizinmilli
maraqlarınınqorunmasınıtəmin
edənsiyasətinparlamentlərarası
müstəvidədəstəklənməsivətəşviq
edilməsindənibarətdir.Nəzərə
alsaqki,parlamenthakimiyyətin
bölgüsüsistemindəözünəməxsus
yertutur,aliqanunvericiorqan
tərəfindənhəyatakeçirilənparla
mentdiplomatiyasıAzərbaycanın

NizamiSəfərov
MilliMəclisindeputatı,

AzərbaycanRusiya
parlamentlərarasıəlaqələr
üzrəişçiqrupununrəhbəri
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xaricisiyasətkursuçərçivəsində
mühümroloynayır.2022ciilfev
ralın22dəimzalanmışbəyanna
mədəAzərbaycanlaRusiyaara
sındaparlamentlərarasıəlaqələrin
vəəməkdaşlığıntəşviqinədiqqət
yetirilməsiönəmliməqamlardan
biridir.Məsələburasındadırki,öl
kələrimizarasındasiyasi,iqtisadi,
humanitarsahələrdəmövcudolan
əlaqələrçərçivəsindəparlament
lərarasıəməkdaşlıqçeşidliməsələ
lərinhəllimüstəvisindəciddiəhə
miyyətəmalikdirvəşübhəsizki,
bəyannamədəbuməsələninəksini
tapmasıqeydedilənəməkdaşlığın
inkişafınatəkanverəcək.
Bütünsahələrdəolduğuki

mi,ikiölkəninaliqanunvericilik
orqanlarıarasındaəlaqələrdə

möhkəmhüquqibazaya16aprel
2001ciiltarixli“AzərbaycanRes
publikasıMilliMəclisivəRusi
yaFederasiyasıFederalMəclisi
arasındaəməkdaşlıqhaqqında”
Sazişinmüddəalarınaəsaslanırvə
müxtəlifistiqamətləriəhatəedir.

-Ümumilikdəbusənədin
dövlətlərimizarasındaqa-
nunvericilikbazasınınforma-
laşmasınadairrolununecə
dəyərləndirirsiniz?
Şübhəsizki,busənəddənə

zərdətutulansahələrüzrəəmək
daşlığınhəyatakeçirilməsimilli
qanunvericiliyininkişafınaciddi
zəminyaradır.Müvafiqnormativ
hüquqibazayaradılmadanqar
şılıqlıfəaliyyətinhəyatakeçiril

məsininsəmərəlilikəmsalılazımi
səviyyədəolabilməz.Məsələn,
bəyannamənin21cibəndində
nəzərdətutulurki,Azərbaycan
RespublikasıvəRusiyaFederasi
yasıbeynəlxalqöhdəliklərinəvə
milliqanunvericiliklərinəuyğun
olaraqbirTərəfinfizikivəhüqu
qişəxslərininqanunihüquqvə
maraqlarınındigərTərəfinərazi
sindətəminedilməsiüzrəsəmərəli
tədbirlərhəyatakeçirir.Beləolan
haldahəminbəndinicrasıistiqa
mətindəmüxtəlifhüquqsahələrini
əhatəedənqanunlarınqəbuluna
vəqüvvədəolanqanunvericilik
aktlarınıntəkmilləşdirilməsinəeh
tiyacolmayacaq.
Başqabirnümünəbəyanna

mənin18cibəndiiləəlaqədardır.
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ƏMƏKDAŞLIQ

Bumüddəanəzərdətuturki,hər
ikiTərəfbeynəlxalqterrorçuluq,
estremizmvəseparatçılıqtəh
didlərinə,transmillimütəşəkkil
cinayətkarlığa,silahların,narkotik
vasitələrinvəonlarınprekursorla
rınınqanunsuzdövriyyəsinə,in
sanalverivəinformasiyakommu
nikasiyatexnologiyalarısahəsində
cinayətlərə,eləcədədigəryeni
təhlükəsizlikçağırışlarınaqarşı
mübarizədəvəonlarınneytrallaş

dırılmasındasəylərinibirləşdirir.
Bununüçündaxiliqanunverici
likdəmüvafiqhüquqibünövrənin
yaradılmasıənvacibşərtdir.
Ümumiyyətlə,milliqanunveri

ciliyəistinadlarbəyannaməninbir
neçəbəndində(məsələn,26,27,
40)yeralmışdırvəbununməntiqi
nəticəsiqanunyaradıcılığıprosesi
ninsürətlənməsiolacaq.

-Azərbaycan-Rusiyaparla-
mentlərarasıəlaqələrüzrə
işçiqrupununrəhbərikimi
parlamentlərimizarasında
mövcudmünasibətlərbarə-
dənədeyəbilərsiniz?
AzərbaycanRusiyaparla

mentlərarasımünasibətlərkifa
yətqədəryüksəksəviyyədədir.
2020ciilsentyabrın2123dəMilli
MəclisinSədrihörmətliSahibə
xanımQafarovanınbaşçılıqetdiyi

parlamentnümayəndəheyətiRu
siyadarəsmisəfərdəolmuşdurvə
bütünrəsmigörüşlərdəbirmənalı
olaraqvurğulanmışdırki,ikiölkə
arasındaparlamentdiplomatiya
sısürətləinkişafedir.Parlament
SədrininilkdəfəolaraqRusiya
FederasiyasıFederalMəclisinin
FederasiyaŞurasınınpayızsessi
yasınınaçılışındaçıxışetməsiən

yaddaqalanhadisələrdənbiridir.
AzərbaycanRusiyaparlament

lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupu
üzvlərinin2021ciilsentyabrın
19dakeçirilənRusiyaDövlət
Dumasınaseçkilərdəbeynəlxalq
müşahidəmissiyasınıfəalformada
həyatakeçirməsinidəxüsusiqeyd
etməklazımdır.
Ümumiyyətlə,parlamentlərara

sıişçiqrupununüzvləridaim
işgüzartəmasdaolurlar,qanun

yaradıcılığıprosesindəqarşılıqlı
təcrübəniöyrənirlər,ikitərəfima
rağasəbəbolanmüxtəlifməsələlə
rinmüzakirəsinihəyatakeçirirlər.
Həmçininişçiqrupuüzvlərinin
parlamentlərarasıplatformalarda
vəMDBParlamentlərarasıAs
sambleyasıçərçivəsindəfəaliştira
kıdatəqdirəlayiqhaldır.



2022ciilŞuşanınhəyatındaən
yaddaqalanillərdənbiriolacaq.
Çünkibuil1752ciildəPənahəli
xantərəfindəntəməliqoyulanŞuşa
şəhərinin270illiyiböyüktəntənə
iləqeydediləcək.Bumünasibətlə
şəhərdəbirsıramaraqlıtədbirlər
festivallar,konsertlər,müsabiqələr,
sərgilər,poeziyagecələri,yubiley
lərkeçiriləcək,hərbirazərbaycanlı
üçünmüqəddəsolanbuşəhərə
səfərlərtəşkilediləcək,gələnqo
naqlaraqədimmədəniyyətimizin
vəincəsənətimizinyaddaqalan
nümunələritəqdimolunacaq.Bu
tədbirlərinhərbirində270ilöncə
inşaedilənŞuşanınyaranması,
onunpaytaxtvəəsasşəhərolaraq
QarabağınvəbütövlükdəAzərbay
canıniqtisadi,mədənihəyatında
oynadığırol,bəşərmədəniyyətinə
verdiyitöhfələr,işğaldövründə
məruzqaldığıvandallıq,Azərbay
canOrdusununşəhəriişğaldan
azadedərkəngöstərdiyimisilsiz
qəhrəmanlıqvədigərvacibməsə
lələrhaqqındaətrafıməlumatve
riləcək.Bizçoxxoşbəxtnəsilikki,

yenidənŞuşanınəvvəlkiçalçağırlı
günlərinin,keçmişəzəmətiningeri
qaytarılmasınınşahidiolacağıq.
Yubileyiliçərçivəsindəkeçiriləcək
təbliğatişləriyenidəndünyayasəs
salacaq,ermənidiasporununillərlə
Qarabağın,eləcədəŞuşanınermə
nitorpağıolmasıhaqdadünyada
apardığıtəbliğatınifasınaçevrilə
cək.
BumənadaAzərbaycanPrezi

dentininatdığıdigərbirtarixiad
dımıxüsusiqeydetməkistərdim.
İlhamƏliyevDünyaAzərbaycanlı
larınınHəmrəyliyiGünüvəYeniil
münasibətiiləxalqamüraciətində
2022ciili“Şuşaİli”elanetməsi
iləbağlıqərarverdivəyanvarın

5dəbuqərarısərən
camlatəsdiqlədi.Sənədə
əsasənNazirlərKabine
tinə“Şuşaİli”iləbağlı
tədbirlərplanıhazırlayıb
həyatakeçirməktapşırıl
dı.Böyüksiyasi,tarixivə
hüquqiəhəmiyyətəmalik
olanbeləbirqərarbütün
dünyaazərbaycanlıların
daböyükruhyüksəkliyi

yaratdı,ölkəPrezidentinəmin
nətdarlıqhissivəməmnunluqla
qarşılandı.
BuqərarbirdahaQarabağınəsl

sahibininkimolduğunudünyaya
dahagenişşəkildətəqdimetmək
dir.
Sərəncamdaqeydolunurki,

QarabağıntacıolanŞuşaxalqımız
üçünmüqəddəsvəəzizməkandır.
Şuşasevgisihərbirazərbaycanlının
mənəvivarlığınınayrılmazparça
sıdır.Zəngininkişafyolukeçmiş
buşəhərAzərbaycanınvəbütün
CənubiQafqazınmədənivəicti
maisiyasihəyatındamüstəsnarol
oynayıb.Bənzərsiztarixigörkəmini
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UzunillərəvvəlUluöndər
HeydərƏliyevQarabağıntacıolan
Şuşaşəhərininhərbirazərbaycanlı
üçündəyərinibeləifadəetmişdi:
“ŞuşasızQarabağ,Qarabağsızisə,
ümumiyyətlə,Azərbaycanyox
dur”.ŞuşaAzərbaycanınmənəvi
paytaxtı,mədəniyyətimizin,incə
sənətimizinbeşiyi,xalqımızınmilli
abidəsidir.Hərbirimizəəzizolan
buyurdun28ilerməniişğalıaltın
daqalmasıAzərbaycanınmədəni
irstarixindəqarabirsəhifəidi.
Uzunillikerməniişğalınabaxma
yaraq,Şuşayenədəhərdaşında,
hərçiçəyində,hərağacındaAzər
baycanruhunusaxlayıb,həsrətlə
bizigözləmişdir.Hətaişğaldöv
ründəhərcürvandalizmə,hərnöv
ermənibarbarlığınaməruzqalsa

da,darmadağınolsada,əyilməyib,
sınmayıb,özməğrurqamətiniqo
rumuşdur.İşğaldansonraŞuşada
olanhərkəsbunugördü,adigözlə
dəmüşahidəetdi.
28illikhəsrətdənsonraŞuşa

azadlığınaqovuşandaisəİlham
Əliyevdedi:“Şuşatəkcəşuşalılar
üçünyox,bütünazərbaycanlılar
üçün,vətənini,millətinisevənhər
birvətəndaşımızüçünəzizbirşə
hərdir,əzizbirtorpaqdır,əzizbir
qaladır,əzizbirabidədir”.
Mənbunumüsahibələrimdən

birindədədemişəmki,Azərbayca
nınson200illiktarixindəikidəfə
itirilmiştorpaqlarınqaytarılması
məsələsibaşverib.BirSəfəvilərza
manıŞahAbbasınrəhbərliyiilə,bir
dəmüstəqilAzərbaycandövlətinin
PrezidentiİlhamƏliyevinkoman
danlığıilə.İlhamƏliyevmillə
tinruhunu,başıönünəəyilmiş
Azərbaycankişisininşəxsiyyətini,
ləyaqətiniözünəqaytaranşəxsdir.
OzamanŞahAbbaslabağlınağıl
laryaranmışdı.Buböyükzəfərdə
məhzİlhamƏliyevinadıiləbağlı
olduğuüçünəminəmki,gələcək
nəsillərİlhamƏliyevhaqqında
müasirqorxmazlıq,cəngavərlik
dastanlarıyaradacaqlar.Birgün
gələcəkŞuşanınənmöhtəşəmye
rindəAzərbaycanPrezidentinin
əlindəməşəltutanheykəliucala
caq.
Hələ15ilbundanəvvəldost

larımademişdimki,Şuşanəvaxt
işğaldanazadedilsə,adgünümü
həmintarixdəkeçirəcəyəm.Şuşa

alınangünhəmininsanlarmənə
zəngedibdedilərki,adgününmü
barək!
Dediyimodurki,Şuşamənim

üçündəmüqəddəsbirocaqdır.
Düşməndənmühafizəqalasıdır,
qeyrətqapısıdır.
BugünAzərbaycanPrezidenti

ninxüsusiqayğısıiləŞuşayenidən
qurulur,daşdaş,kərpickərpicye
nidənbərpaolunur.Özüdədaha
möhtəşəm,dahaəzəmətli.Şəhərin
əsltarixisimasınınbərpasıyönün
dənəhənglayihələrgerçəkləşdi
rilir.QısamüddətdəŞuşanınBaş
planınınhazırlanması,mütəfəkkir
şairMollaPənahVaqifinbüstünün
vəmuzeyməqbərəkompleksinin
özəvvəlkigörkəminəqaytarılması,
BülbülünevmuzeyininvəÜzeyir
bəyHacıbəylininheykəlininaçı
lışları,habeləburadakıtarixi,dini
vəmemarlıqabidələrininbərpası,
Şuşadakeçirilənsilsilətədbirlər,
ocümlədən“Xarıbülbül”musiqi
festivalı,ÜzeyirHacıbəylimusiqi
günləriölkəmizinmədəniyyətpay
taxtındakıkompleksişlərintərkib
hissəsidir.HəmdəŞuşanınhələdə
minalardantamtəmizlənməməsi
şəraitindəkeçirilənbuişlərdün
yayabirgörk,erməniyalanlarının
ifşasına,Azərbaycanhəqiqətlərinin
beynəlxalqictimaiyyətəçatdırıl
masınayönəlikməğrurvəmətin
addımlaridi.ÇünkiŞuşaAzərbay
canxalqıtərəfindənəsasıqoyulan
yaşayışməskənidir,eynizamanda,
Qarabağıninzibati,iqtisadimərkə
zidir.

“Şuşatəkcəşuşalılarüçünyox,bütün
azərbaycanlılarüçün,vətənini,millə
tinisevənhərbirvətəndaşımızüçün
əzizbirşəhərdir,əzizbirtorpaqdır,
əzizbirqaladır,əzizbirabidədir”.

İl  ham Əli  yev

Azərbaycanın zəfərini 
möhkəmləndirən tarixi dönəm: 

“ŞUŞa İLİ”

Fəzailİbrahimli
MilliMəclisSədrininmüavini



2022ciilŞuşanınhəyatındaən
yaddaqalanillərdənbiriolacaq.
Çünkibuil1752ciildəPənahəli
xantərəfindəntəməliqoyulanŞuşa
şəhərinin270illiyiböyüktəntənə
iləqeydediləcək.Bumünasibətlə
şəhərdəbirsıramaraqlıtədbirlər
festivallar,konsertlər,müsabiqələr,
sərgilər,poeziyagecələri,yubiley
lərkeçiriləcək,hərbirazərbaycanlı
üçünmüqəddəsolanbuşəhərə
səfərlərtəşkilediləcək,gələnqo
naqlaraqədimmədəniyyətimizin
vəincəsənətimizinyaddaqalan
nümunələritəqdimolunacaq.Bu
tədbirlərinhərbirində270ilöncə
inşaedilənŞuşanınyaranması,
onunpaytaxtvəəsasşəhərolaraq
QarabağınvəbütövlükdəAzərbay
canıniqtisadi,mədənihəyatında
oynadığırol,bəşərmədəniyyətinə
verdiyitöhfələr,işğaldövründə
məruzqaldığıvandallıq,Azərbay
canOrdusununşəhəriişğaldan
azadedərkəngöstərdiyimisilsiz
qəhrəmanlıqvədigərvacibməsə
lələrhaqqındaətrafıməlumatve
riləcək.Bizçoxxoşbəxtnəsilikki,

yenidənŞuşanınəvvəlkiçalçağırlı
günlərinin,keçmişəzəmətiningeri
qaytarılmasınınşahidiolacağıq.
Yubileyiliçərçivəsindəkeçiriləcək
təbliğatişləriyenidəndünyayasəs
salacaq,ermənidiasporununillərlə
Qarabağın,eləcədəŞuşanınermə
nitorpağıolmasıhaqdadünyada
apardığıtəbliğatınifasınaçevrilə
cək.
BumənadaAzərbaycanPrezi

dentininatdığıdigərbirtarixiad
dımıxüsusiqeydetməkistərdim.
İlhamƏliyevDünyaAzərbaycanlı
larınınHəmrəyliyiGünüvəYeniil
münasibətiiləxalqamüraciətində
2022ciili“Şuşaİli”elanetməsi
iləbağlıqərarverdivəyanvarın

5dəbuqərarısərən
camlatəsdiqlədi.Sənədə
əsasənNazirlərKabine
tinə“Şuşaİli”iləbağlı
tədbirlərplanıhazırlayıb
həyatakeçirməktapşırıl
dı.Böyüksiyasi,tarixivə
hüquqiəhəmiyyətəmalik
olanbeləbirqərarbütün
dünyaazərbaycanlıların
daböyükruhyüksəkliyi

yaratdı,ölkəPrezidentinəmin
nətdarlıqhissivəməmnunluqla
qarşılandı.
BuqərarbirdahaQarabağınəsl

sahibininkimolduğunudünyaya
dahagenişşəkildətəqdimetmək
dir.
Sərəncamdaqeydolunurki,

QarabağıntacıolanŞuşaxalqımız
üçünmüqəddəsvəəzizməkandır.
Şuşasevgisihərbirazərbaycanlının
mənəvivarlığınınayrılmazparça
sıdır.Zəngininkişafyolukeçmiş
buşəhərAzərbaycanınvəbütün
CənubiQafqazınmədənivəicti
maisiyasihəyatındamüstəsnarol
oynayıb.Bənzərsiztarixigörkəmini
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UzunillərəvvəlUluöndər
HeydərƏliyevQarabağıntacıolan
Şuşaşəhərininhərbirazərbaycanlı
üçündəyərinibeləifadəetmişdi:
“ŞuşasızQarabağ,Qarabağsızisə,
ümumiyyətlə,Azərbaycanyox
dur”.ŞuşaAzərbaycanınmənəvi
paytaxtı,mədəniyyətimizin,incə
sənətimizinbeşiyi,xalqımızınmilli
abidəsidir.Hərbirimizəəzizolan
buyurdun28ilerməniişğalıaltın
daqalmasıAzərbaycanınmədəni
irstarixindəqarabirsəhifəidi.
Uzunillikerməniişğalınabaxma
yaraq,Şuşayenədəhərdaşında,
hərçiçəyində,hərağacındaAzər
baycanruhunusaxlayıb,həsrətlə
bizigözləmişdir.Hətaişğaldöv
ründəhərcürvandalizmə,hərnöv
ermənibarbarlığınaməruzqalsa

da,darmadağınolsada,əyilməyib,
sınmayıb,özməğrurqamətiniqo
rumuşdur.İşğaldansonraŞuşada
olanhərkəsbunugördü,adigözlə
dəmüşahidəetdi.
28illikhəsrətdənsonraŞuşa

azadlığınaqovuşandaisəİlham
Əliyevdedi:“Şuşatəkcəşuşalılar
üçünyox,bütünazərbaycanlılar
üçün,vətənini,millətinisevənhər
birvətəndaşımızüçünəzizbirşə
hərdir,əzizbirtorpaqdır,əzizbir
qaladır,əzizbirabidədir”.
Mənbunumüsahibələrimdən

birindədədemişəmki,Azərbayca
nınson200illiktarixindəikidəfə
itirilmiştorpaqlarınqaytarılması
məsələsibaşverib.BirSəfəvilərza
manıŞahAbbasınrəhbərliyiilə,bir
dəmüstəqilAzərbaycandövlətinin
PrezidentiİlhamƏliyevinkoman
danlığıilə.İlhamƏliyevmillə
tinruhunu,başıönünəəyilmiş
Azərbaycankişisininşəxsiyyətini,
ləyaqətiniözünəqaytaranşəxsdir.
OzamanŞahAbbaslabağlınağıl
laryaranmışdı.Buböyükzəfərdə
məhzİlhamƏliyevinadıiləbağlı
olduğuüçünəminəmki,gələcək
nəsillərİlhamƏliyevhaqqında
müasirqorxmazlıq,cəngavərlik
dastanlarıyaradacaqlar.Birgün
gələcəkŞuşanınənmöhtəşəmye
rindəAzərbaycanPrezidentinin
əlindəməşəltutanheykəliucala
caq.
Hələ15ilbundanəvvəldost

larımademişdimki,Şuşanəvaxt
işğaldanazadedilsə,adgünümü
həmintarixdəkeçirəcəyəm.Şuşa

alınangünhəmininsanlarmənə
zəngedibdedilərki,adgününmü
barək!
Dediyimodurki,Şuşamənim

üçündəmüqəddəsbirocaqdır.
Düşməndənmühafizəqalasıdır,
qeyrətqapısıdır.
BugünAzərbaycanPrezidenti

ninxüsusiqayğısıiləŞuşayenidən
qurulur,daşdaş,kərpickərpicye
nidənbərpaolunur.Özüdədaha
möhtəşəm,dahaəzəmətli.Şəhərin
əsltarixisimasınınbərpasıyönün
dənəhənglayihələrgerçəkləşdi
rilir.QısamüddətdəŞuşanınBaş
planınınhazırlanması,mütəfəkkir
şairMollaPənahVaqifinbüstünün
vəmuzeyməqbərəkompleksinin
özəvvəlkigörkəminəqaytarılması,
BülbülünevmuzeyininvəÜzeyir
bəyHacıbəylininheykəlininaçı
lışları,habeləburadakıtarixi,dini
vəmemarlıqabidələrininbərpası,
Şuşadakeçirilənsilsilətədbirlər,
ocümlədən“Xarıbülbül”musiqi
festivalı,ÜzeyirHacıbəylimusiqi
günləriölkəmizinmədəniyyətpay
taxtındakıkompleksişlərintərkib
hissəsidir.HəmdəŞuşanınhələdə
minalardantamtəmizlənməməsi
şəraitindəkeçirilənbuişlərdün
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ifşasına,Azərbaycanhəqiqətlərinin
beynəlxalqictimaiyyətəçatdırıl
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canxalqıtərəfindənəsasıqoyulan
yaşayışməskənidir,eynizamanda,
Qarabağıninzibati,iqtisadimərkə
zidir.

“Şuşatəkcəşuşalılarüçünyox,bütün
azərbaycanlılarüçün,vətənini,millə
tinisevənhərbirvətəndaşımızüçün
əzizbirşəhərdir,əzizbirtorpaqdır,
əzizbirqaladır,əzizbirabidədir”.

İl  ham Əli  yev

Azərbaycanın zəfərini 
möhkəmləndirən tarixi dönəm: 

“ŞUŞa İLİ”

Fəzailİbrahimli
MilliMəclisSədrininmüavini
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vəformalaşdırdığıözünəməxsus
mühitihəmişəqoruyubsaxlayan
Şuşanınyetirdiyiböyükşəxsiyyət
lərədəbi,mədəni,elmivəictimai
fikirsalnaməmizəəlamətdarsəhi
fələryazıb.Təsadüfideyilki,dünya
ictimaiyyətitərəfindənŞuşa“Şər
qinkonservatoriyası”adlandırılır.
Buqərardaxüsusiqeydolunur

ki,haqqişinaminəapardığımız
44günlükVətənmüharibəsində
rəşadətliAzərbaycanOrdusuŞuşa
şəhərini2020ciilnoyabrın8də
işğaldanazadetdi.Ermənistanın
kapitulyasiyasınayolaçanŞuşa
qalibiyyətixalqımızınqəhrəman
lıqruhununtəntənəsinəçevrilərək
tariximizəzəfərgünükimihəkk
olundu.2022ciilin“Şuşaİli”elan
olunmasıbarədəSərəncamınimza
lanmasıötənilinmayındaŞuşanın
Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
elanedilməsibarədəqəbulolun
muşqərarınməntiqidavamıkimi
dəqiymətləndiriləbilər.
SərəncamdaŞuşaşəhərininötən

əsrin70ciillərindəkisürətliinki

şafınınÜmummilliliderHeydər
Əliyevinadıiləsıxbağlılığıdavur
ğulanır.Bildirilirki,şəhərininkişa
fınadairxüsusiqərarlarməhzUlu
öndərintəşəbbüsüiləqəbuledilib.
HəminvaxtdanŞuşadaquruculuq
işlərigenişvüsətalıb,mədəniyyət
xadimlərimizinxatirəsininəbədi
ləşdirilməsiistiqamətindəmühüm
addımlaratılıb.
Bugünisəartıqişğaldanazad

edilmişŞuşanınyenidəndirçəlmə
siistiqamətindəmöhtəşəmişlər
görülür.PrezidentİlhamƏliyevin
şəxsənsonbirildəŞuşaşəhərinə7
dəfəsəfəretməsiburadabərpaqu
ruculuqişlərininhəyatakeçirilmə
sinə,eləcədətarixi,mədəniirsin
bərpasıvəqorunmasıistiqamə
tindəaparılanişlərəxüsusidövlət
qayğısınıngöstəricidir.Əlbətə,
2022ciilin“Şuşaİli”elanolunması
iləbuişlərdahagenişvüsətalacaq.
Çünkibirdahavurğulayıramki,
ŞuşanınAzərbaycanxalqınınqan
yaddaşında,milli,mənəvivəmə
dənidüşüncəsindəxüsusiyerivar.

AzərbaycandaŞuşakimiikincibir
şəhəryoxdurki,hamınıeynidə
rəcədəözünəçəksinvəinsanların
ruhuna,milliheysiyyətinə,vətən
pərvərlikduyğularınagüclütəsir
edəbilsin.
Prezidentinbuqərarıtarixi,si

yasivəmənəvibaxımdanmühüm
əhəmiyyətəmalikdirvəbirneçə
stratejihədəfəçatmağahesablanıb.
İlknövbədəməqsədQarabağınta
rixinidünyaictimaiyyətinəolduğu
kimiçatdırmaqdır.Çünkiilərzin
dəbütünqurumlardövlət,özəl,
qeyrihökuməttəşkilatları,media
institutlarıŞuşaşəhərininəsası
qoyulmasının270illikyubileyini
böyüktəntənəiləqeydedəcəklər.
Yeniyenikitablarçapolunacaq,
filmlərçəkiləcəkki,budauzun
illərtarixisaxtalaşdırmağacəhd
edənermənilərivəonlarınyalanla
rınıəyanifaktlarlaifşaedəcək.
Digərtərəfdənbuaddımlaiş

ğaldanazadolunanərazilərimizdə
quruculuqprosesivəQarabağa
qayıdışdahadasürətlənəcək.Əsas

diqqətbutorpaqlardainfrastruk
turunbərpasınavəyenidənqu
rulmasınayönəldiləcək.Şuşavə
ətrafərazilərdənolaninsanlarınöz
yurdyuvalarınaqayıtmalarıüçün
bütünlazımiimkanlaryaradılacaq,
qədimqayımellərimizdənormal
həyataxarınadüşəcək.Bunagörə
də2022ciiliQarabağaqayıdışın
başlanğıcmərhələsikimidədəyər
ləndirməkolar.
Dahabirmühümməqamisə

Qarabağıntəhlükəsizliyiməsələ
sidir.Məlumdurki,Şuşadadalğa
lananAzərbaycanbayrağıhəran
Rusiyasülhməramlılarınınnəza
rətindəolanXankəndidəyaşayan
ermənilərəgözdağıdır.Ölkəmizin
gücününvəqüdrətiningöstəricisi
olaraqŞuşanıntezliklədirçəldil
məsivəməskunlaşdırılmasıbaşqa
biralternativiolmayanermənilərə
tutarlımesajdır.OnlaryaAzər
baycanınqanunlarınahörmətedib
reinteqrasiyaprosesinəqoşulmaq,
yadaKonstitusiyasınaəsasənistə
mədikləriölkənitərketməkseçimi
iləqarşılaşacaqlar.
Şuşadahəyatınözaxarınadüş

məsikeçəniliniyunayındaqoşa
qanadsaydığımAzərbaycanvə
Türkiyəprezidentlərininimza
ladıqlarıŞuşaBəyannaməsində
əksolunanbirsıramüddəaların
icrasıprosesinidəsürətləndirəcək
ki,budaöznövbəsindəbölgənin
təhlükəsizliyinəəlavədividendlər
gətirəcək.
Fikrimcə,AliBaşKomandanı

mızın2022ciilin“Şuşaİli”elan
edilməsihaqqındaSərəncamıbir
dahaölkəmizdəmillimədənivə
tarixiirsimizinqorunmasına,təbliğ
olunmasınadövləttərəfindənhər
zamanxüsusidiqqətvəqayğı
nıngöstərildiyininümayişetdirir.
İkinciQarabağmüharibəsində
Azərbaycanınəldəetdiyitarixi
qələbəölkəmiziiqtisadi,siyasivə
diplomatiyamüstəvisindədahada
möhkəmləndirməyəxidmətedən
biraddımdır.Bunuancaqalqışla
maqolar.
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AKTUAL

 1997ciildəUluöndərHeydər
Əliyevfevralın2ninAzərbaycanda
GənclərGünükimiqeydedilməsi
barədəsərəncamverdi.Ümummilli
liderinbuqərarıpostsovetdövrün
dəMDBölkələriarasında,eləcədə
ŞərqiAvropadailkhesabolunur
duvəbeləbirgününtəsisedilməsi
müstəqilAzərbaycanRespublika
sınıngənclərsiyasətindəyenibir
epoxanınbaşlanğıcıoldu.
Ötən25ilərzindəAzərbaycan

gəncliyiiləbağlıdövlətproqramları
qəbuledildi,2007ciil“Gənclərİli”
elanolundu,2011ciildəGənclər
Fonduyaradıldı,2013cüildəölkə
dəilkdəfəGənclərüçünPrezident
Mükafatıtəsisedildi,Azərbaycan
gənclərininİnkişafStrategiyasıtəs

diqləndi.Nəticədəölkədəgənclərlə
işsahəsindəciddikeyfiyyətdəyişik
likləriəldəolundu,gənclərinictimai
həyatdavədövlətişlərindərolu
önəmlidərəcədəartdı.
HeydərƏliyevdaimölkənin

gələcəyiningənclərdənasılıol
duğunuvurğulayırdı.Bugünün
AzərbaycangəncliyiUluöndərin
onlaraünvanlanmışbuetimadını
doğrultdu.Prezident,müzəfərAli
BaşKomandanİlhamƏliyevinrəh
bərliyiilə44günlükVətənmühari
bəsindəgənclərəsashərəkətverici
qüvvəyəçevrildilər.Azərbaycanın
əsgərvəzabitheyətinitamolaraq
gənclərəhatəedirdi.Buqələbəon
larıngüclüvətənpərvərlikhisslə
rini,qorxmazlıqlarını,əqidələrini,

Gənclər siyasəti: 
nailiyyətlər və perspektivlər

AdilƏliyev
MilliMəclisSədrininmüavini,
Gənclərvəidmankomitəsininsədri
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yüksəkfiziki,psixolojivəmənəvi
hazırlıqlarınıəməlicəhətdənsübuta
yetirdi.Əminliklədeyəbilərəmki,
AzərbaycanınVətənmüharibəsində
qazandığımöhtəşəmzəfərgənclərlə
bağlıbirqərinəliketimaddövrünün
məntiqiyekunuidi.
Gənclərimizinyüksəktexnologi

yalarayiyələnməsi,süniintellektə
əsaslanandöyüşvasitələrindənis
tifadəbacarıqlarıXXIəsrinmüha
ribəsiadlandırılanİkinciQarabağ
müharibəsininqələbəsinişərtlən
dirdi.Beləgəncnəslinyetişməsi
Azərbaycanhəqiqətlərinin,Qaraba
ğıntaleyiiləbağlıreallıqlarındünya
ictimaiyyətinəçatdırılması,ölkəmi
zinbeynəlxalqsəviyyədəyumşaq
gücününformalaşmasıüçündə
olduqcazəruriidi.
Ölkədətəhsilsiyasətininəsashə

dəfərindənbirigəncnəslinsavadlı
vəvətənpərvərruhdayetişməsidir.
Azərbaycanmüasir,qlobalalə
məuğurlainteqrasiyaetdiyiüçün
beynəlxalqtəhsilkonsepsiyasının
həyatakeçirilməsiistiqamətində

əhəmiyyətliişlərgörülür.Gənc
lərimizindünyanınqabaqcılali
məktəblərindətəhsilalması,eyni
zamanda,Azərbaycandatəhsilin
keyfiyyətininbeynəlxalqstandart
larauyğunlaşdırılmasıüçündövlət
tərəfindənmüxtəliflayihələrhəyata
keçirilir.BuisəPrezidentİlham
Əliyevinneftkapitalınıninsanka
pitalınaçevrilməsikimixarakterizə
etdiyiprosesçərçivəsindəbaşverir.
Butiplilayihələrinmaliyyələşdiril
məsindəDövlətNeftFonduaparıcı
roloynayır.Fondtərəfindənmaliy
yələşdirilənAzərbaycanınalitəhsil
sistemindəbeynəlxalqrəqabətliliyin
artırılmasınıvəxaricdətəhsilüzrə
dövlətproqramlarınıxüsusivur
ğulamaqolar.Alitəhsilinbazasını
təşkiledənortaməktəblərininkişafı
baxımındanHeydərƏliyevFon
dununprezidentiMehribanxanım
Əliyevanıntəşəbbüsüiləfondtərə
findən2005ciildənetibarənhəyata
keçirilən“YeniləşənAzərbaycana
yeniməktəb”layihəsiçərçivəsin
dəmühümaddımlaratıldı.Layihə

çərçivəsindəölkəmiqyasındayeni
məktəblərinşaedildivəyaəsaslı
şəkildəbərpaolundu.Buişhazırda
dadavametdirilir.Birneçəgünəv
vəlPrezidentİlhamƏliyevvəBirin
civitseprezidentMehribanxanım
ƏliyevanıniştirakıiləBinəqəsəbə
sindəTədrisvəXidmətKomplek
sininaçılışıkeçirildi.Kompleksdə
müasirstandartlarauyğuntəchiz
edilmiş1400yerlikortaməktəbvə
192yerlikkörpələreviuşaqbağça
sıinşaolunub.
Ölkədəaparılangənclərsiya

sətindəndanışarkənkönüllülər
hərəkatınıngenişvüsətalmasınıda
diqqətdənqaçırmaqolmaz.Gənc
lərarasındabufəaliyyətintəbliği
onlardaəsasmənəvikeyfiyyətləri
vəhumanizmigücləndirir.Könül
lülükfəaliyyətiəməkbazarınayeni
çıxangənclərəçoxvacibbirtəcrübə
dəqazandırmışolur,eynizaman
da,ölkəmizdəkeçirilənbeynəlxalq
tədbirlərə,idmanvəmusiqiyarış
malarınamühümtöhfəverir.Buiş
belətədbirlərdəiştirakedəngənclə
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rəbirtərəfdənfərqlimədəniyyətlə
rəmənsubolaninsanlarlaünsiyyət
vərdişləriaşılayır,digərtərəfdən
isəmultikulturalizminəsasınıtəşkil
edənAzərbaycanxalqınınçoxəsrlik
tolerantlıqxüsusiyyətlərininüma
yişetdirir.Bugünölkəninbütün
aliməktəblərindəmultikulturalizm
fənnkimitədrisolunur.Busahə
iləbağlıbeynəlxalqyayməktəb
ləritəşkiledilir,müxtəliftədbirlər
keçirilir.
Məhzmultikulturaldəyərlərin

aşılanmasınınnəticəsidirki,əsgər
vəzabitlərimizVətənmüharibə
sidövründəermənilərəməxsus
qəbirvədiniabidələrlələyaqətli
davrandılar.Bunuözçıxışların
daölkəPrezidenti,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevdə
dəfələrləvurğuladı:“Ermənis
tandanfərqliolaraqAzərbay
canOrdusubütünmüharibə
dövründəmüharibəqanun
larınaəməletdi,müharibəni
ləyaqətləapardı”.Bildirdiki,
gənclərimizbaşqacürdavra
nadabilməzdilər,çünki“bu,
ümumiyyətlə,Azərbaycan
xalqınınxarakterinəziddir”.
Azərbaycanxalqınınxarakte
riölkədəyürüdüləngənclər
siyasətininideolojitəməlində
duran,ümumbəşəridəyərlərə
hörmətbəsləyənazərbaycançılıq
məf urəsiiləbağlıdır.Multikultu
ralizmənənələridəöznövbəsində
buməf urəyəxidmətgöstərirvə
dinindən,dilindən,etnikmən
subiyyətindənasılıolmayaraq,
buradayaşayanhərkəsinümumi
vətəniolanAzərbaycandövlətinə
bağlılığınıözündəehtivaedir.Ona
görədəazərbaycançılıqideyasıvə
tənpərvərliyinmillinümunəsikimi
dəsəciyyələndiriləbilər.Buörnək
Vətənmüharibəsində,xüsusəndə
Şuşauğrundagedəndöyüşlərdəöz
parlaqtəcəssümünütapdı.
Buqeydləronadəlalətedirki,

Azərbaycandagənclərsiyasətinin
HeydərƏliyevtərəfindən1997ci
ilfevralın2dəGənclərGününün

təsisedilməsiiləbaşlayan25illik
epoxasıideolojibaxımdanazər
baycançılıqməf urəsinəəsas
lanmışdır.Beləbirideolojitəməl
üzərindəqurulmuşdövlətsiyasəti
ninqarşıdakıdövrdəəsasvəzifələ
rindənbiriAzərbaycandövlətinin
beynəlxalqmünasibətlərsistemin
dəgücününartmasındagəncləri
mizinrolunungenişləndirilməsinə
xidmətetməkdir.Azərbaycan
gənclərininözüzərlərinədüşənbu
vəzifəninöhdəsindənnədərəcədə
uğurlagələcəklərionlarınhazır
daDördüncüSənayeİnqilabının
tələblərinəcavabverməkqabiliy
yətlərindənəhəmiyyətlidərəcədə
asılıdır.PrezidentİlhamƏliyev

DördüncüSənayeİnqilabınınhə
yatakeçməsindəgənclərəinanır.
Dövlətbaşçısı2fevralGənc

lərGünümünasibətiləkeçirilmiş
GənclərForumundakıçıxışında
ötən25illikdövrəəhatəlinəzərsal
dı,buillərdəəldəolunanuğurlar
danbəhsetdi,qloballaşma,müasir
ləşmə,DördüncüSənayeİnqilabı,
millimənəvidəyərlər,44günlük
Vətənmüharibəsininnəticələriilə
bağlıaktualmövzularatoxundu,
faydalıməsləhətləriniverdi.Onun
DördüncüSənayeİnqilabıiləbağlı
fikirləriAzərbaycanıngələcəyəba
xışıbaxımındanxüsusiləönəmlidir.
İlknövbədəqeydedilməlidir

ki,PrezidentDördüncüSənaye
İnqilabındanbəhsedərkənDa

vosDünyaİqtisadiForumunuvə
Azərbaycanınforumamünasibə
tinixüsusiqeydetdi.Bu,təsadüfi
deyildir,çünkiDünyaİqtisadiFo
rumuDördüncüSənayeİnqilabı
nınintellektualmərkəzikimiçıxış
edir.DünyaİqtisadiForumunun
təsisçisivərəhbəri,professorKlaus
ŞvabDördüncüSənayeİnqilabısa
həsindəixtisaslaşmış,dünyadabö
yüknüfuzamalikalimdir.2020ci
ilyanvarın21dəİsveçrəninDavos
şəhərindəkeçirilənDünyaİqtisadi
Forumundadövlətbaşçısıİlham

Əliyevvəforumunprezidenti
BorgeBrendeniyyətprotokolu
imzalamışdılar.Həminprotokola
uyğunolaraq2021ciilyanvarın
6daPrezidentİlhamƏliyevin
fərmanıiləAzərbaycandaDör
düncüSənayeİnqilabınınTəhlilvə
KoordinasiyaMərkəziyaradıldı.
Bu,MDBməkanındayaradılanilk
mərkəzdir.
Beləbirmərkəzinölkəmizdə

mövcudolmasıisəDünyaİqtisadi
ForumununAzərbaycanaverdiyi
dəyərigöstərir.Onunaçılmasında

biziməsashədəfimizDördüncü
Sənayeİnqilabınaefektlisurətdə
uyğunlaşmaqvəondantamfayda
lanmaqdır.BuSənayeİnqilabının
ölkəmizəböyükfaydalargətirəcə
yi,ciddiçağırışlarasəbəbolacağı
gözlənilir.Azərbaycanınməqsədi
DördüncüSənayeİnqilabından
qazananqabaqcılölkələrsırasında
olmaqdır.
AzərbaycanınDördüncüSəna

yeİnqilabındanqazanmasıböyük
ölçüdəikiəsasamildənasılıolacaq.
Birincisi,hökumətinbuprosesə

vaxtındaqoşulması,efektivyanaş
masıdırki,buamilartıqölkəmizdə
mövcuddurvəhəministiqamətdə
sürətliişgedir.Digəramilisəgənc
lərinhazırlıqsəviyyəsivəprosesdə
fəaliştiraketməsidir.Prezidentİl
hamƏliyevinGənclərForumunda
bumövzuyaxüsusidiqqətayırması
dabununlaəlaqədardır.
Danılmazfaktdırki,Dördün

cüSənayeİnqilabınınbaşverməsi
birçoxpeşələrisıradançıxaracaq,
işsizliyiartıracaq,eynizamanda,
yenipeşələrin,yenibacarıqlarınya

ranmasınızəruriedəcək.Ayrıayrı
ölkələrinnədərəcədəbuprosesdən
udubuduzmasıisəgənclərinyeni
peşələrəyiyələnməsindən,yeniəhə
miyyətlibacarıqlarəldəetməsindən
asılıolacaq.Prezidentvurğuladıki:
“Bu,təkcəişsizliyinnormalsəviy
yədəsaxlanmasıdeyil,bu,inkişaf
deməkdir.”Əkstəqdirdəbiznəinki
işsizlikləüzləşərik,ümumiyyətlə,
inkişafdangeriqalarıq.
Hazırkıdurumonudeməyə

əsasverirki,Azərbaycanbuisti
qamətdədüzgünsiyasətaparır.44

günlükVətənmüharibəsindəDör
düncüSənayeİnqilabınınməhsul
larısayılanyüksəktexnologiyalara
əsaslanandronlardanvəelektron
müharibəvasitələrindəngeniş
istifadəedildi.Həmintexnikavə
avadanlıqlarıəsasənazərbaycanlı
mütəxəssislərgənclərişlədirdilər.
Fəxrhissiilədeyəbilərəmki,Dör
düncüSənayeİnqilabınıngətirdiyi
yeniliklərhazırdaişğaldanazad
edilmişQarabağvəŞərqiZəngəzu
runyenidənqurulması,bərpasıvə
reinteqrasiyasıişindəgeniştətbiq

olunur.Buərazilərhəmintexnolo
giyalarınsınaqmeydanınaçevril
mişdir.Bunaparlaqmisalkimi,
Zəngilandainşasıtamamlanmaq
üzrəolan“ağıllıkənd”,erməni
qəsbkarlarıtərəfindənbütövlüklə
viranqoyulmuşAğdamda“ağıllı
şəhər”konsepsiyasınıntətbiqini,
eləcədəişğaldanazadolunmuş
torpaqların“yaşılenerji”zonası
elanedilməsinigöstərməkolar.
Həminlayihələrinicrasındadaəsas
hərəkətvericiqüvvəgənclərdir.Bər
paedilmişərazibütövlüyümüzün

qorunması,müstəqilliyimizinəbədi
olması,vətəndaşlarımızınrifahının
yüksəlməsivəölkəmizindavamlı
surətdəmüasirləşməsiüçüngənc
lərimizinDördüncüSənayeİnqi
labınıntələblərinəuyğunlaşması
qaçılmazdır.
PrezidentİlhamƏliyevingənc

lərindiqqətiniDördüncüSənaye
İnqilabımövzusunayönəltməsi
məhzbukontekstdənəzərdənke
çirilməli,Azərbaycandagənclərsi
yasətininperspektivlərinəbufonda
baxılmalıdır.

“Bizhaqlıolaraqfəxredirikki,Azərbaycan
vətəndaşlarıyıqvəgənclərhəmözgələcək
həyatınıdüzgünmüəyyənetməküçünvəeyni
zamanda,dövlətəmaksimumxeyirvermək
üçünfəalolmalıdırlar.Mənbusözlərideməklə,
eynizamanda,Azərbaycangənclərinəhəmürək
sözlərimideyirəm,həmdətəşəkkürsözümü
deyirəm.Çünkibirçoxhallarda,xüsusiləVətən
müharibəsindəgənclərinroluhəllediciolmuşdur
vəbizhaqlıolaraqgənclərimizləfəxredəbilərik”.

İlham Əliyev
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rəbirtərəfdənfərqlimədəniyyətlə
rəmənsubolaninsanlarlaünsiyyət
vərdişləriaşılayır,digərtərəfdən
isəmultikulturalizminəsasınıtəşkil
edənAzərbaycanxalqınınçoxəsrlik
tolerantlıqxüsusiyyətlərininüma
yişetdirir.Bugünölkəninbütün
aliməktəblərindəmultikulturalizm
fənnkimitədrisolunur.Busahə
iləbağlıbeynəlxalqyayməktəb
ləritəşkiledilir,müxtəliftədbirlər
keçirilir.
Məhzmultikulturaldəyərlərin

aşılanmasınınnəticəsidirki,əsgər
vəzabitlərimizVətənmüharibə
sidövründəermənilərəməxsus
qəbirvədiniabidələrlələyaqətli
davrandılar.Bunuözçıxışların
daölkəPrezidenti,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevdə
dəfələrləvurğuladı:“Ermənis
tandanfərqliolaraqAzərbay
canOrdusubütünmüharibə
dövründəmüharibəqanun
larınaəməletdi,müharibəni
ləyaqətləapardı”.Bildirdiki,
gənclərimizbaşqacürdavra
nadabilməzdilər,çünki“bu,
ümumiyyətlə,Azərbaycan
xalqınınxarakterinəziddir”.
Azərbaycanxalqınınxarakte
riölkədəyürüdüləngənclər
siyasətininideolojitəməlində
duran,ümumbəşəridəyərlərə
hörmətbəsləyənazərbaycançılıq
məf urəsiiləbağlıdır.Multikultu
ralizmənənələridəöznövbəsində
buməf urəyəxidmətgöstərirvə
dinindən,dilindən,etnikmən
subiyyətindənasılıolmayaraq,
buradayaşayanhərkəsinümumi
vətəniolanAzərbaycandövlətinə
bağlılığınıözündəehtivaedir.Ona
görədəazərbaycançılıqideyasıvə
tənpərvərliyinmillinümunəsikimi
dəsəciyyələndiriləbilər.Buörnək
Vətənmüharibəsində,xüsusəndə
Şuşauğrundagedəndöyüşlərdəöz
parlaqtəcəssümünütapdı.
Buqeydləronadəlalətedirki,

Azərbaycandagənclərsiyasətinin
HeydərƏliyevtərəfindən1997ci
ilfevralın2dəGənclərGününün

təsisedilməsiiləbaşlayan25illik
epoxasıideolojibaxımdanazər
baycançılıqməf urəsinəəsas
lanmışdır.Beləbirideolojitəməl
üzərindəqurulmuşdövlətsiyasəti
ninqarşıdakıdövrdəəsasvəzifələ
rindənbiriAzərbaycandövlətinin
beynəlxalqmünasibətlərsistemin
dəgücününartmasındagəncləri
mizinrolunungenişləndirilməsinə
xidmətetməkdir.Azərbaycan
gənclərininözüzərlərinədüşənbu
vəzifəninöhdəsindənnədərəcədə
uğurlagələcəklərionlarınhazır
daDördüncüSənayeİnqilabının
tələblərinəcavabverməkqabiliy
yətlərindənəhəmiyyətlidərəcədə
asılıdır.PrezidentİlhamƏliyev

DördüncüSənayeİnqilabınınhə
yatakeçməsindəgənclərəinanır.
Dövlətbaşçısı2fevralGənc

lərGünümünasibətiləkeçirilmiş
GənclərForumundakıçıxışında
ötən25illikdövrəəhatəlinəzərsal
dı,buillərdəəldəolunanuğurlar
danbəhsetdi,qloballaşma,müasir
ləşmə,DördüncüSənayeİnqilabı,
millimənəvidəyərlər,44günlük
Vətənmüharibəsininnəticələriilə
bağlıaktualmövzularatoxundu,
faydalıməsləhətləriniverdi.Onun
DördüncüSənayeİnqilabıiləbağlı
fikirləriAzərbaycanıngələcəyəba
xışıbaxımındanxüsusiləönəmlidir.
İlknövbədəqeydedilməlidir

ki,PrezidentDördüncüSənaye
İnqilabındanbəhsedərkənDa

vosDünyaİqtisadiForumunuvə
Azərbaycanınforumamünasibə
tinixüsusiqeydetdi.Bu,təsadüfi
deyildir,çünkiDünyaİqtisadiFo
rumuDördüncüSənayeİnqilabı
nınintellektualmərkəzikimiçıxış
edir.DünyaİqtisadiForumunun
təsisçisivərəhbəri,professorKlaus
ŞvabDördüncüSənayeİnqilabısa
həsindəixtisaslaşmış,dünyadabö
yüknüfuzamalikalimdir.2020ci
ilyanvarın21dəİsveçrəninDavos
şəhərindəkeçirilənDünyaİqtisadi
Forumundadövlətbaşçısıİlham

Əliyevvəforumunprezidenti
BorgeBrendeniyyətprotokolu
imzalamışdılar.Həminprotokola
uyğunolaraq2021ciilyanvarın
6daPrezidentİlhamƏliyevin
fərmanıiləAzərbaycandaDör
düncüSənayeİnqilabınınTəhlilvə
KoordinasiyaMərkəziyaradıldı.
Bu,MDBməkanındayaradılanilk
mərkəzdir.
Beləbirmərkəzinölkəmizdə

mövcudolmasıisəDünyaİqtisadi
ForumununAzərbaycanaverdiyi
dəyərigöstərir.Onunaçılmasında

biziməsashədəfimizDördüncü
Sənayeİnqilabınaefektlisurətdə
uyğunlaşmaqvəondantamfayda
lanmaqdır.BuSənayeİnqilabının
ölkəmizəböyükfaydalargətirəcə
yi,ciddiçağırışlarasəbəbolacağı
gözlənilir.Azərbaycanınməqsədi
DördüncüSənayeİnqilabından
qazananqabaqcılölkələrsırasında
olmaqdır.
AzərbaycanınDördüncüSəna

yeİnqilabındanqazanmasıböyük
ölçüdəikiəsasamildənasılıolacaq.
Birincisi,hökumətinbuprosesə

vaxtındaqoşulması,efektivyanaş
masıdırki,buamilartıqölkəmizdə
mövcuddurvəhəministiqamətdə
sürətliişgedir.Digəramilisəgənc
lərinhazırlıqsəviyyəsivəprosesdə
fəaliştiraketməsidir.Prezidentİl
hamƏliyevinGənclərForumunda
bumövzuyaxüsusidiqqətayırması
dabununlaəlaqədardır.
Danılmazfaktdırki,Dördün

cüSənayeİnqilabınınbaşverməsi
birçoxpeşələrisıradançıxaracaq,
işsizliyiartıracaq,eynizamanda,
yenipeşələrin,yenibacarıqlarınya

ranmasınızəruriedəcək.Ayrıayrı
ölkələrinnədərəcədəbuprosesdən
udubuduzmasıisəgənclərinyeni
peşələrəyiyələnməsindən,yeniəhə
miyyətlibacarıqlarəldəetməsindən
asılıolacaq.Prezidentvurğuladıki:
“Bu,təkcəişsizliyinnormalsəviy
yədəsaxlanmasıdeyil,bu,inkişaf
deməkdir.”Əkstəqdirdəbiznəinki
işsizlikləüzləşərik,ümumiyyətlə,
inkişafdangeriqalarıq.
Hazırkıdurumonudeməyə

əsasverirki,Azərbaycanbuisti
qamətdədüzgünsiyasətaparır.44

günlükVətənmüharibəsindəDör
düncüSənayeİnqilabınınməhsul
larısayılanyüksəktexnologiyalara
əsaslanandronlardanvəelektron
müharibəvasitələrindəngeniş
istifadəedildi.Həmintexnikavə
avadanlıqlarıəsasənazərbaycanlı
mütəxəssislərgənclərişlədirdilər.
Fəxrhissiilədeyəbilərəmki,Dör
düncüSənayeİnqilabınıngətirdiyi
yeniliklərhazırdaişğaldanazad
edilmişQarabağvəŞərqiZəngəzu
runyenidənqurulması,bərpasıvə
reinteqrasiyasıişindəgeniştətbiq

olunur.Buərazilərhəmintexnolo
giyalarınsınaqmeydanınaçevril
mişdir.Bunaparlaqmisalkimi,
Zəngilandainşasıtamamlanmaq
üzrəolan“ağıllıkənd”,erməni
qəsbkarlarıtərəfindənbütövlüklə
viranqoyulmuşAğdamda“ağıllı
şəhər”konsepsiyasınıntətbiqini,
eləcədəişğaldanazadolunmuş
torpaqların“yaşılenerji”zonası
elanedilməsinigöstərməkolar.
Həminlayihələrinicrasındadaəsas
hərəkətvericiqüvvəgənclərdir.Bər
paedilmişərazibütövlüyümüzün

qorunması,müstəqilliyimizinəbədi
olması,vətəndaşlarımızınrifahının
yüksəlməsivəölkəmizindavamlı
surətdəmüasirləşməsiüçüngənc
lərimizinDördüncüSənayeİnqi
labınıntələblərinəuyğunlaşması
qaçılmazdır.
PrezidentİlhamƏliyevingənc

lərindiqqətiniDördüncüSənaye
İnqilabımövzusunayönəltməsi
məhzbukontekstdənəzərdənke
çirilməli,Azərbaycandagənclərsi
yasətininperspektivlərinəbufonda
baxılmalıdır.

“Bizhaqlıolaraqfəxredirikki,Azərbaycan
vətəndaşlarıyıqvəgənclərhəmözgələcək
həyatınıdüzgünmüəyyənetməküçünvəeyni
zamanda,dövlətəmaksimumxeyirvermək
üçünfəalolmalıdırlar.Mənbusözlərideməklə,
eynizamanda,Azərbaycangənclərinəhəmürək
sözlərimideyirəm,həmdətəşəkkürsözümü
deyirəm.Çünkibirçoxhallarda,xüsusiləVətən
müharibəsindəgənclərinroluhəllediciolmuşdur
vəbizhaqlıolaraqgənclərimizləfəxredəbilərik”.

İlham Əliyev
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-Cənabnazir,ölkəmizdəhəya-
takeçirilənenerjisiyasətinin
əsasındahansıamillərdururvə
mövcudsiyasətmüasirqlobal
çağırışlaracavabverirmi?
Sondövrlərdəqlobalenerji

bazarlarındaqeyrisabitlikiləəla
qədarbirçoxölkələrinüzləşdikləri
problemlərgöstərirki,enerjitəhlü
kəsizliyininəsaszəmanətçisienerji
siyasətidir.Uğurluenerjisiyasətinin
mərkəzindəmillihədəfərinqlobal
çağırışlarlauzlaşdırılması,balans
lıyanaşmadayanırki,son30ildə
Azərbaycanınhəyatakeçirdiyienerji
siyasətiməhzbeləbirxətüzrəinki
şafedib.
UluöndərHeydərƏliyevin

müəyyənetdiyivəPrezidentİlham

Əliyevinmüasir,çevikqərarlarla
inkişafetdirdiyienerjisiyasətinəticə
sindəAzərbaycandaenerjitəchizatı
iləbağlıəsasməsələlərhəllolunub,
enerjiyəolandaxilitələbattamtəmin
edilib.ArtıqAzərbaycanınenerji
siyasətixaricitəchizatçılardanasılı
deyil.Dövlətbaşçısınındavurğula
dığıkimi,Azərbaycandünyayaxam
neft,təbiiqaz,neftvəneftkimya
məhsulları,eləcədəelektrikenerjisi
ixracedənnadirölkələrdəndir,Avro
panınenerjitəhlükəsizliyinəmühüm
töhfələrverəndövlətdir.
Buprizmadanyanaşsaq,Cə

nubQazDəhliziölkəmizindüzgün
müəyyənləşdirilmişvərasionalenerji
siyasətindəparlaqnümunə,şaxələn
dirilmişmənbəvəmarşrutlaenerji

təminatıçağırışınabirərməğandır.
Avropabazarınaənçoxehtiyacdu
yulanvaxtda“Şahdəniz”qazının
yenimarşrutladaxilolmasıvəenerji
böhranıdövründəavropalıistehlak
çılarınfasiləsizvəmünasibqiymət
lərlətəbiiqazlatəchizatıbeynəlxalq
miqyasdaetibarlıtərəfdaşkimi
ölkəmizəolaninamıdahadaartırıb.
CənubQazDəhlizibugünAzərbay
canqazınınregionalvəbeynəlxalq
bazarlarafasiləsizaxınınıtəminedir,
GürcüstanvəTürkiyəiləyanaşı,Av
ropanıncənubundakıölkələrinqaz
bazarındatədarükünetibarlılığının,
rəqabətədavamlılığınınartmasına
töhfəverir.KeçənilAzərbaycanın19
milyardkubmetrhəcmindətəbiiqaz
ixracının,təxminən15milyardkub
metriCənubQazDəhlizivasitəsilə
həyatakeçirilib.BumüddətdəAv
ropaölkələri8milyardkubmetrdən
çoxAzərbaycantəbiiqazıilətəchiz
edilib.Ölkəmizdəartanqazhasilatı
qısamüddətdəlayihənintamgücü
iləişləməsinəimkanyaradacaq.
Azərbaycanınhərzamanenerji

təchizatıtərəfdaşlığındaetibarlılıq
qazanması,enerjisiyasətindəaçıq,
şəfafolması,enerjitəşəbbüslərinin
bütünölkələrarasındaqarşılıqlıeti
madavəəməkdaşlığaxidmətetməsi
artıqhərkəstərəfindənqəbuledilən
həqiqətdir.Builinfevralayında
BakıdakeçirilənCənubQazDəhlizi
çərçivəsindənazirlərinVIIItoplan
tısındaAvropaİtifaqından2ko
missar,20yəyaxınölkəninvəxeyli
saydanüfuzluenerjişirkətlərininnü
mayəndələriiştirakedirdilər.Cənub

QazDəhlizininQərbiBalkanlaravə
yenibazarlaradoğrugenişlənməsinə
olanböyükmaraqdaməhzbununla
izaholunur.
Azərbaycanınenerjisiyasətində

qlobalproseslərləvəhdətdəizlənilən
digərbirxətisədünyadaenerjiilə
bağlıböhranlısituasiyalarınnizam
lanmasınadəstəkverməkdir.Bunun
bariznümunəsiAzərbaycanPrezi
dentinintəşəbbüsüolanOPECvə
qeyriOPECölkələrininəməkdaşlıq
formatınınqlobalneftbazarınınba
lanslaşdırılmasındakıtəsirliroludur.
Bərpaolunanenerjimənbələrinin

prioritetsahəkimimüəyyənləşdiril
məsidəAzərbaycanınenerjisiyasə
tinindünyadatəmizenerjimənbələ
rinəkeçidprosesinəuyğunmüasir
inkişafistiqamətidir.Bizhəmenerji
təhlükəsizliyimizimöhkəmləndir
mək,həmdəətrafmühitiqorumaq
üçünyenibərpaolunanenerjigücləri
yaratmağıhədəfəyirik.

-Neftvəqazistehsalçısıolan
birölkəkimiAzərbaycanqlo-
baləhəmiyyətkəsbedənvə
ekolojikataklizmləriqabaq-

lamaqməqsədidaşıyan“yaşıl
enerji”yəkeçidinhəllininecə
görür?
Hazırdaqlobalenerjisektorun

da“iqlimneytrallığı”ndanqaynaqla
nantransformasiyaprosesibaşverir.
ParisİqlimSazişininməqsədlərinə
nailolmaqüçünmüxtəlifiqtisadi
inkişafsəviyyəsinəmalikölkələr
tərəfindənmüxtəlifhədəfərvəbu
hədəfərəçatmaqüçünzamançərçi
vələrielanolunur.
AzərbaycanParisİqlimSazişini

ratifikasiyaetmiş,2030cuiləqə
dəristilikefektiyaradanqazların
emissiyalarının35faizazaldılmasıilə
bağlıüzərinəöhdəlikgötürmüşdür.
Hazırdaqlobalistixanaqazlarıemis
siyalarınıncəmi0,15faiziAzərbayca
nınpayınadüşür.Ötənilinsonunda
QlazqoşəhərindəkeçirilmişBMT
nin26cıİqlimKonfransızamanı
Azərbaycanöhdəlikləriniyeniləyə
rək2050ciiləqədəristixanaqazları
emissiyalarını40faizazaltmaqvə
işğaldanazadedilmişərazilərimizdə
“xalissıfıremissiya”zonasıyarat
maqməqsədiniaçıqladı.Dövlət
başçısınındasöylədiyikimi,Azər

baycanburadatransformasiyanın
nadirtəcrübəsininümayişetdirəcək
vəLüksemburqunərazisindəndörd
dəfəböyükolandağıdılmışərazini
yüksəkyaşayışstandartlarınamalik
firavanlıqməkanınaçevirəcək.Bu
isə,əlbətəki,Azərbaycanındünyada
istiləşməyəqarşıqlobalmübarizə
yəmillisəviyyədətöhfəsinitəmin
edəcək.
Bununlayanaşı,bərpaolunan

enerjimənbələrinininkişafı,ener
jisəmərəliliyi,hidrogenistehsalı,
elektromobillər,enerjisisteminin
çevikliyininartırılmasıvəinvestisi
yalarıncəlbiməqsədiiləqanunverici
vətənzimləyicimühitintəkmilləş
dirilməsikimienerjikeçidinitəmin
edənbütünbuistiqamətlərölkəmi
zinMilliPrioritetlərivəsosialiqi
sadiinkişafstrategiyasınınmühüm
tərkibhissələridir.Buonillikdə“yaşıl
artım”ölkəsinəvə“yaşılenerji”
məkanlarınanailolmaqməqsədi
iləölkəmizinümumienerjiistehsalı
gücündəbərpaolunanenerjininpa
yını17faizdən2025ciildə24faizə,
2030cuildəisə30faizəçatdırmağı
planlaşdırırıq.

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının 
energetika  naziri Pərviz Şahbazovdur. 

azərbaycan dünya miqyasında enerji 
təhlükəsizliyi kursunun unikallığı 
baxımından  qabaqcıl ölkələrdəndir
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-Cənabnazir,ölkəmizdəhəya-
takeçirilənenerjisiyasətinin
əsasındahansıamillərdururvə
mövcudsiyasətmüasirqlobal
çağırışlaracavabverirmi?
Sondövrlərdəqlobalenerji

bazarlarındaqeyrisabitlikiləəla
qədarbirçoxölkələrinüzləşdikləri
problemlərgöstərirki,enerjitəhlü
kəsizliyininəsaszəmanətçisienerji
siyasətidir.Uğurluenerjisiyasətinin
mərkəzindəmillihədəfərinqlobal
çağırışlarlauzlaşdırılması,balans
lıyanaşmadayanırki,son30ildə
Azərbaycanınhəyatakeçirdiyienerji
siyasətiməhzbeləbirxətüzrəinki
şafedib.
UluöndərHeydərƏliyevin

müəyyənetdiyivəPrezidentİlham

Əliyevinmüasir,çevikqərarlarla
inkişafetdirdiyienerjisiyasətinəticə
sindəAzərbaycandaenerjitəchizatı
iləbağlıəsasməsələlərhəllolunub,
enerjiyəolandaxilitələbattamtəmin
edilib.ArtıqAzərbaycanınenerji
siyasətixaricitəchizatçılardanasılı
deyil.Dövlətbaşçısınındavurğula
dığıkimi,Azərbaycandünyayaxam
neft,təbiiqaz,neftvəneftkimya
məhsulları,eləcədəelektrikenerjisi
ixracedənnadirölkələrdəndir,Avro
panınenerjitəhlükəsizliyinəmühüm
töhfələrverəndövlətdir.
Buprizmadanyanaşsaq,Cə

nubQazDəhliziölkəmizindüzgün
müəyyənləşdirilmişvərasionalenerji
siyasətindəparlaqnümunə,şaxələn
dirilmişmənbəvəmarşrutlaenerji

təminatıçağırışınabirərməğandır.
Avropabazarınaənçoxehtiyacdu
yulanvaxtda“Şahdəniz”qazının
yenimarşrutladaxilolmasıvəenerji
böhranıdövründəavropalıistehlak
çılarınfasiləsizvəmünasibqiymət
lərlətəbiiqazlatəchizatıbeynəlxalq
miqyasdaetibarlıtərəfdaşkimi
ölkəmizəolaninamıdahadaartırıb.
CənubQazDəhlizibugünAzərbay
canqazınınregionalvəbeynəlxalq
bazarlarafasiləsizaxınınıtəminedir,
GürcüstanvəTürkiyəiləyanaşı,Av
ropanıncənubundakıölkələrinqaz
bazarındatədarükünetibarlılığının,
rəqabətədavamlılığınınartmasına
töhfəverir.KeçənilAzərbaycanın19
milyardkubmetrhəcmindətəbiiqaz
ixracının,təxminən15milyardkub
metriCənubQazDəhlizivasitəsilə
həyatakeçirilib.BumüddətdəAv
ropaölkələri8milyardkubmetrdən
çoxAzərbaycantəbiiqazıilətəchiz
edilib.Ölkəmizdəartanqazhasilatı
qısamüddətdəlayihənintamgücü
iləişləməsinəimkanyaradacaq.
Azərbaycanınhərzamanenerji

təchizatıtərəfdaşlığındaetibarlılıq
qazanması,enerjisiyasətindəaçıq,
şəfafolması,enerjitəşəbbüslərinin
bütünölkələrarasındaqarşılıqlıeti
madavəəməkdaşlığaxidmətetməsi
artıqhərkəstərəfindənqəbuledilən
həqiqətdir.Builinfevralayında
BakıdakeçirilənCənubQazDəhlizi
çərçivəsindənazirlərinVIIItoplan
tısındaAvropaİtifaqından2ko
missar,20yəyaxınölkəninvəxeyli
saydanüfuzluenerjişirkətlərininnü
mayəndələriiştirakedirdilər.Cənub

QazDəhlizininQərbiBalkanlaravə
yenibazarlaradoğrugenişlənməsinə
olanböyükmaraqdaməhzbununla
izaholunur.
Azərbaycanınenerjisiyasətində

qlobalproseslərləvəhdətdəizlənilən
digərbirxətisədünyadaenerjiilə
bağlıböhranlısituasiyalarınnizam
lanmasınadəstəkverməkdir.Bunun
bariznümunəsiAzərbaycanPrezi
dentinintəşəbbüsüolanOPECvə
qeyriOPECölkələrininəməkdaşlıq
formatınınqlobalneftbazarınınba
lanslaşdırılmasındakıtəsirliroludur.
Bərpaolunanenerjimənbələrinin

prioritetsahəkimimüəyyənləşdiril
məsidəAzərbaycanınenerjisiyasə
tinindünyadatəmizenerjimənbələ
rinəkeçidprosesinəuyğunmüasir
inkişafistiqamətidir.Bizhəmenerji
təhlükəsizliyimizimöhkəmləndir
mək,həmdəətrafmühitiqorumaq
üçünyenibərpaolunanenerjigücləri
yaratmağıhədəfəyirik.

-Neftvəqazistehsalçısıolan
birölkəkimiAzərbaycanqlo-
baləhəmiyyətkəsbedənvə
ekolojikataklizmləriqabaq-

lamaqməqsədidaşıyan“yaşıl
enerji”yəkeçidinhəllininecə
görür?
Hazırdaqlobalenerjisektorun

da“iqlimneytrallığı”ndanqaynaqla
nantransformasiyaprosesibaşverir.
ParisİqlimSazişininməqsədlərinə
nailolmaqüçünmüxtəlifiqtisadi
inkişafsəviyyəsinəmalikölkələr
tərəfindənmüxtəlifhədəfərvəbu
hədəfərəçatmaqüçünzamançərçi
vələrielanolunur.
AzərbaycanParisİqlimSazişini

ratifikasiyaetmiş,2030cuiləqə
dəristilikefektiyaradanqazların
emissiyalarının35faizazaldılmasıilə
bağlıüzərinəöhdəlikgötürmüşdür.
Hazırdaqlobalistixanaqazlarıemis
siyalarınıncəmi0,15faiziAzərbayca
nınpayınadüşür.Ötənilinsonunda
QlazqoşəhərindəkeçirilmişBMT
nin26cıİqlimKonfransızamanı
Azərbaycanöhdəlikləriniyeniləyə
rək2050ciiləqədəristixanaqazları
emissiyalarını40faizazaltmaqvə
işğaldanazadedilmişərazilərimizdə
“xalissıfıremissiya”zonasıyarat
maqməqsədiniaçıqladı.Dövlət
başçısınındasöylədiyikimi,Azər

baycanburadatransformasiyanın
nadirtəcrübəsininümayişetdirəcək
vəLüksemburqunərazisindəndörd
dəfəböyükolandağıdılmışərazini
yüksəkyaşayışstandartlarınamalik
firavanlıqməkanınaçevirəcək.Bu
isə,əlbətəki,Azərbaycanındünyada
istiləşməyəqarşıqlobalmübarizə
yəmillisəviyyədətöhfəsinitəmin
edəcək.
Bununlayanaşı,bərpaolunan

enerjimənbələrinininkişafı,ener
jisəmərəliliyi,hidrogenistehsalı,
elektromobillər,enerjisisteminin
çevikliyininartırılmasıvəinvestisi
yalarıncəlbiməqsədiiləqanunverici
vətənzimləyicimühitintəkmilləş
dirilməsikimienerjikeçidinitəmin
edənbütünbuistiqamətlərölkəmi
zinMilliPrioritetlərivəsosialiqi
sadiinkişafstrategiyasınınmühüm
tərkibhissələridir.Buonillikdə“yaşıl
artım”ölkəsinəvə“yaşılenerji”
məkanlarınanailolmaqməqsədi
iləölkəmizinümumienerjiistehsalı
gücündəbərpaolunanenerjininpa
yını17faizdən2025ciildə24faizə,
2030cuildəisə30faizəçatdırmağı
planlaşdırırıq.

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının 
energetika  naziri Pərviz Şahbazovdur. 

azərbaycan dünya miqyasında enerji 
təhlükəsizliyi kursunun unikallığı  
baxımından  qabaqcıl ölkələrdəndir
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Azərbaycanədalətlienerjikeçidi
iləbağlıbütünçağırışvəməqsəd
ləribölüşür,“yaşılenerji”texnolo
giyalarını,enerjibalansındabərpa
olunanenerjimövqeyininmöhkəm
lənməsiiləbağlısəyləridəstəkləyir.
Ölkəmizenerjiböhranlarınayol
açanşoklaraqarşıdayanıqlıenerji
təchizatıüçünresurslarınşaxə
ləndirilməsininhəyativacibliyini
düşünür.İqlimdəyişikliyinəqarşı
mübarizəmühümdür,lakinenerji
daşıyıcılarınındəyərivəonuntəc
hizatınıntəhlükəsizliyidəzəruridir.
Enerjikeçidiinqilabiaddımlar,sərt
siyasiqərarlarladeyil,təkamüllə
başverənbirprosesdir,günəşvə
küləkenerjisinin,yaxudhidrogenin
istehsalıvəistifadəsiheçdəbupro
sesinsonudeyil,onunnövbətimər
hələsidir.Buprosesənənəvienerji
mənbələrininistifadədənçıxarılma
sıilədeyil,onunlabirgəmümkün
olabilər.Bumərhələdəisətəbiiqaz
bərpaolunanenerjimənbələrinin
istehsalındakıdəyişkənliyi,qeyri
sabitliyikompensasiyaetməküçün
lazımdır.Enerjiresurslarınınmüx

təlifiyienerjibazarındagələcək
sabitliyintəminatıdır.

-Bərpaolunanenerjiyəke-
çiddövləttərəfindəniradə
nümayişiiləbərabər,həmdə
böyükmaddivətexnikitələb-
lərirəlisürür.Busahəninin-
kişafperspektivlərivəqarşıda
duranvəzifələrbarədəfikirlə-
rinizibilməkistərdik.
Bizbərpaolunanenerjisahə

sinininkişafınabirçoxölkələrdə
olduğukimineftvəqazıəvəzet
məkməqsədiilədiqqətyetirmirik.
Neftqazhələbirmüddətnəinki
ölkəmizin,qlobalenerjibalansı
nındaəsasenerjimənbələrikimi
qalacaqdır.Bununlabeləbizbərpa
olunanenerjininətrafmühitvə
enerjitəhlükəsizliyiarasındakıba
lanslaşdırıcırolunuqəbuledirik.
Busahənininkişafınıbərpaolunan
enerjiüzrəzənginpotensialımızda
zəruriedir.
Bərpaolunanenerjininənənə

vienerjiniböyükqisimdəəvəzedə
bilməsiüçünbusahətexnologiyanın

inkişafınadavamlımaliyyəaxını,ix
tisaslaşmışkadrpotensialıtələbedir.
Beynəlxalqtəşkilatlarınhesabatları
naəsasənhərilbərpaolunanenerji
sahəsinətəxminən300milyardABŞ
dollarıinvestisiyayatırılır.Sonon
ildəisəbusahəyəsərmayəqoyuluşu
3trilyonABŞdollarıhəcmindədir.
Ekspertlərinqiymətləndirmələrinə
görə,bərpaolunanenerjiyəyatırılan
investisiyanınhərdolları38dollar
əlavəgəlirqazandırabilər.Buba
xımdanbərpaolunanenerjiiqtisadi
inkişafıtəşviqedənsahəkimiqəbul
edilir.
Busahənininkişafıiləbağlıbizim

siyasətimizyeniistehsalgüclərinin
yaradılmasındadövlətimaliyyəyü
kündənmümkünqədərazadetmək,
layihələriözəlvəxariciinvestisi
yahesabınareallaşdırmaqlaəlavə
büdcəxərclərininqarşısınıalmaqdır.
2030cuilədəkbərpaolunanenerji
mənbələrihesabına1500MVtyeni
generasiyagüclərininyaradılması
planlaşdırılır.Buplançərçivəsin
dəartıqicrasınabaşlanan“ACWA
Power”şirkətiilə240MVtgücündə

külək,BƏƏnin“Masdar”şirkəti
ilə230MVtgücündəgünəşelektrik
stansiyalarıvasitəsiləbərpaolunan
enerjisahəsinətəxminən500milyon
ABŞdollarınayaxınxariciinvestisiya
qoyulacaq.
Hazırdabərpaolunanenerjiyə

investisiyalarınyatırılmasıiləbağlı
aparıcıbeynəlxalqenerjişirkətləriilə
fəaldanışıqlaraparılır.Beynəlxalq
enerjişirkətlərindənyenilayihələr
iləbağlıtəklifəralmışıq.Ölkəmizin
bərpaolunanenerjimənbələriüzrə
yüksəkgünəşvəküləkresurslarına
malikolması,müvafiqsahədəqəbul
olunmuşqanunvericiliksənədləri,in
vestorlarınfəaliyyətinidəstəkləyən,
onlarüçüngüzəştvəimtiyazyara
daniqtisadialətlərintətbiqedilməsi
busahəyəinvestorlarıncəlbiüçün
əlverişlimühityaradıb.Hesabedirik
ki,həyatakeçirilənbərpaolunan
enerjilayihələriAzərbaycandaixrac
danəldəediləngəlirlərüçünəlavə
mənbəolabilər.

-İşğaldanazadedilənəraziləri-
mizinenerjipotensialınınecə
dəyərləndirirsiniz?
İşğaldanazadedilənərazilər

bərpaolunanenerjimənbələriilə
zəngindirvəbuərazilərinyerləş
diyiəlverişlicoğrafimövqebu
potensialdankifayətqədəristifadə
etməyəşəraityaradır.İlkinqiy
mətləndirmələrəəsasənbuəra
zilərdə7200MVtdançoxgünəş,
2000MVtaqədərküləkenerjisi
üzrətexnikipotensialmövcuddur.
GünəşenerjisipotensialıiləFüzuli,
Cəbrayıl,Zəngilanrayonları,külək
enerjisiiləəsasənLaçın,Kəlbəcər
rayonlarızəngindir.Cəbrayılra
yonuərazisində240MVtgücündə
günəşelektrikstansiyasınıntikintisi
layihəsininqiymətləndirilməsivə
həyatakeçirilməsiüzrəicramü
qaviləsiimzalanıb.Bulayihənin
reallaşdırılmasıhesabınatəxminən
illik500milyonkilovatsaatelektrik
enerjisininistehsalıgözlənilir.Laçın
vəKəlbəcərrayonlarıərazisində
isə100MVtayaxıngücdəkülək

elektrikstansiyasınıninşasınəzərdə
tutulur.
Yerlisuehtiyatlarımızın25faizi

ninQarabağərazisindəformalaşdı
ğınınəzərəalsaq,hidroenerjilayi
hələriüçündəkifayətqədərböyük
potensialınolduğunudeyəbilərik.
Cəbrayılrayonuərazisində,Araz
çayıüzərindəbuərazilərinelektrik
enerjisinəolantələbatınınödənilmə
si,habeləkəndtəsərrüfatısahələri
ninsuvarmasuyuilətəminolun
masındaxüsusiəhəmiyyətəmalik
olan“Xudafərin”və“QızQalası”
hidroqovşaqlarınıntikintisitamam
lanıb.Hazırdabuhidroqovşaqlar
üzərindəümumigücüAzərbaycan
tərəfiüçün140MVtolmaqlaiki
SESintikintisidavametdirilir,ye
nilərinqurulmasıüçünaraşdırma
laraparılır,vaxtiləmövcudolmuş

SESlərinbərpasıistiqamətindəişlər
davametdirilir.Keçənil“Güləbird”,
“Suqovuşan1”,“Suqovuşan2”də
daxilolmaqla7beləSESyenidən
quruldu.Azadedilmiştorpaqlarda
buil5SESininşasınıntamamlan
ması,həmçininermənilərtərəfindən
dağıdılmış30ayaxınSESintikintisi
nəzərdətutulur.
AzərbaycanPrezidentitərəfin

dənişğaldanazadedilmişərazilər
“yaşılenerji”zonasıelanedilib.Bu
prosesinhəyatakeçirilməsiməqsədi
iləEnergetikaNazirliyiYaponiyanın
“TEPSCO”şirkətiiləbirgəeyniad
lıkonsepsiyalayihəsinihazırlayıb.
Məqsədişğaldanazadedilmişəra
zilərdəmövcudolanyüksəkbərpa
olunanenerjipotensialındanistifadə
vəburanıekolojicəhətdəntəmiz
“yaşılenerji”ilətəminetməkdir.

EnergetikaNazirliyiilə“ACWAPower”şirkətiarasındadənizdəküləkenerjisi
sahəsindəəməkdaşlıqmüqaviləsibağlanılır

DənizdəküləkenerjisindənistifadəüzrəYolXəritəsininilkinlayihəsimüzakirəolunur
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Azərbaycanədalətlienerjikeçidi
iləbağlıbütünçağırışvəməqsəd
ləribölüşür,“yaşılenerji”texnolo
giyalarını,enerjibalansındabərpa
olunanenerjimövqeyininmöhkəm
lənməsiiləbağlısəyləridəstəkləyir.
Ölkəmizenerjiböhranlarınayol
açanşoklaraqarşıdayanıqlıenerji
təchizatıüçünresurslarınşaxə
ləndirilməsininhəyativacibliyini
düşünür.İqlimdəyişikliyinəqarşı
mübarizəmühümdür,lakinenerji
daşıyıcılarınındəyərivəonuntəc
hizatınıntəhlükəsizliyidəzəruridir.
Enerjikeçidiinqilabiaddımlar,sərt
siyasiqərarlarladeyil,təkamüllə
başverənbirprosesdir,günəşvə
küləkenerjisinin,yaxudhidrogenin
istehsalıvəistifadəsiheçdəbupro
sesinsonudeyil,onunnövbətimər
hələsidir.Buprosesənənəvienerji
mənbələrininistifadədənçıxarılma
sıilədeyil,onunlabirgəmümkün
olabilər.Bumərhələdəisətəbiiqaz
bərpaolunanenerjimənbələrinin
istehsalındakıdəyişkənliyi,qeyri
sabitliyikompensasiyaetməküçün
lazımdır.Enerjiresurslarınınmüx

təlifiyienerjibazarındagələcək
sabitliyintəminatıdır.

-Bərpaolunanenerjiyəke-
çiddövləttərəfindəniradə
nümayişiiləbərabər,həmdə
böyükmaddivətexnikitələb-
lərirəlisürür.Busahəninin-
kişafperspektivlərivəqarşıda
duranvəzifələrbarədəfikirlə-
rinizibilməkistərdik.
Bizbərpaolunanenerjisahə

sinininkişafınabirçoxölkələrdə
olduğukimineftvəqazıəvəzet
məkməqsədiilədiqqətyetirmirik.
Neftqazhələbirmüddətnəinki
ölkəmizin,qlobalenerjibalansı
nındaəsasenerjimənbələrikimi
qalacaqdır.Bununlabeləbizbərpa
olunanenerjininətrafmühitvə
enerjitəhlükəsizliyiarasındakıba
lanslaşdırıcırolunuqəbuledirik.
Busahənininkişafınıbərpaolunan
enerjiüzrəzənginpotensialımızda
zəruriedir.
Bərpaolunanenerjininənənə

vienerjiniböyükqisimdəəvəzedə
bilməsiüçünbusahətexnologiyanın

inkişafınadavamlımaliyyəaxını,ix
tisaslaşmışkadrpotensialıtələbedir.
Beynəlxalqtəşkilatlarınhesabatları
naəsasənhərilbərpaolunanenerji
sahəsinətəxminən300milyardABŞ
dollarıinvestisiyayatırılır.Sonon
ildəisəbusahəyəsərmayəqoyuluşu
3trilyonABŞdollarıhəcmindədir.
Ekspertlərinqiymətləndirmələrinə
görə,bərpaolunanenerjiyəyatırılan
investisiyanınhərdolları38dollar
əlavəgəlirqazandırabilər.Buba
xımdanbərpaolunanenerjiiqtisadi
inkişafıtəşviqedənsahəkimiqəbul
edilir.
Busahənininkişafıiləbağlıbizim

siyasətimizyeniistehsalgüclərinin
yaradılmasındadövlətimaliyyəyü
kündənmümkünqədərazadetmək,
layihələriözəlvəxariciinvestisi
yahesabınareallaşdırmaqlaəlavə
büdcəxərclərininqarşısınıalmaqdır.
2030cuilədəkbərpaolunanenerji
mənbələrihesabına1500MVtyeni
generasiyagüclərininyaradılması
planlaşdırılır.Buplançərçivəsin
dəartıqicrasınabaşlanan“ACWA
Power”şirkətiilə240MVtgücündə

külək,BƏƏnin“Masdar”şirkəti
ilə230MVtgücündəgünəşelektrik
stansiyalarıvasitəsiləbərpaolunan
enerjisahəsinətəxminən500milyon
ABŞdollarınayaxınxariciinvestisiya
qoyulacaq.
Hazırdabərpaolunanenerjiyə

investisiyalarınyatırılmasıiləbağlı
aparıcıbeynəlxalqenerjişirkətləriilə
fəaldanışıqlaraparılır.Beynəlxalq
enerjişirkətlərindənyenilayihələr
iləbağlıtəklifəralmışıq.Ölkəmizin
bərpaolunanenerjimənbələriüzrə
yüksəkgünəşvəküləkresurslarına
malikolması,müvafiqsahədəqəbul
olunmuşqanunvericiliksənədləri,in
vestorlarınfəaliyyətinidəstəkləyən,
onlarüçüngüzəştvəimtiyazyara
daniqtisadialətlərintətbiqedilməsi
busahəyəinvestorlarıncəlbiüçün
əlverişlimühityaradıb.Hesabedirik
ki,həyatakeçirilənbərpaolunan
enerjilayihələriAzərbaycandaixrac
danəldəediləngəlirlərüçünəlavə
mənbəolabilər.

-İşğaldanazadedilənəraziləri-
mizinenerjipotensialınınecə
dəyərləndirirsiniz?
İşğaldanazadedilənərazilər

bərpaolunanenerjimənbələriilə
zəngindirvəbuərazilərinyerləş
diyiəlverişlicoğrafimövqebu
potensialdankifayətqədəristifadə
etməyəşəraityaradır.İlkinqiy
mətləndirmələrəəsasənbuəra
zilərdə7200MVtdançoxgünəş,
2000MVtaqədərküləkenerjisi
üzrətexnikipotensialmövcuddur.
GünəşenerjisipotensialıiləFüzuli,
Cəbrayıl,Zəngilanrayonları,külək
enerjisiiləəsasənLaçın,Kəlbəcər
rayonlarızəngindir.Cəbrayılra
yonuərazisində240MVtgücündə
günəşelektrikstansiyasınıntikintisi
layihəsininqiymətləndirilməsivə
həyatakeçirilməsiüzrəicramü
qaviləsiimzalanıb.Bulayihənin
reallaşdırılmasıhesabınatəxminən
illik500milyonkilovatsaatelektrik
enerjisininistehsalıgözlənilir.Laçın
vəKəlbəcərrayonlarıərazisində
isə100MVtayaxıngücdəkülək

elektrikstansiyasınıninşasınəzərdə
tutulur.
Yerlisuehtiyatlarımızın25faizi

ninQarabağərazisindəformalaşdı
ğınınəzərəalsaq,hidroenerjilayi
hələriüçündəkifayətqədərböyük
potensialınolduğunudeyəbilərik.
Cəbrayılrayonuərazisində,Araz
çayıüzərindəbuərazilərinelektrik
enerjisinəolantələbatınınödənilmə
si,habeləkəndtəsərrüfatısahələri
ninsuvarmasuyuilətəminolun
masındaxüsusiəhəmiyyətəmalik
olan“Xudafərin”və“QızQalası”
hidroqovşaqlarınıntikintisitamam
lanıb.Hazırdabuhidroqovşaqlar
üzərindəümumigücüAzərbaycan
tərəfiüçün140MVtolmaqlaiki
SESintikintisidavametdirilir,ye
nilərinqurulmasıüçünaraşdırma
laraparılır,vaxtiləmövcudolmuş

SESlərinbərpasıistiqamətindəişlər
davametdirilir.Keçənil“Güləbird”,
“Suqovuşan1”,“Suqovuşan2”də
daxilolmaqla7beləSESyenidən
quruldu.Azadedilmiştorpaqlarda
buil5SESininşasınıntamamlan
ması,həmçininermənilərtərəfindən
dağıdılmış30ayaxınSESintikintisi
nəzərdətutulur.
AzərbaycanPrezidentitərəfin

dənişğaldanazadedilmişərazilər
“yaşılenerji”zonasıelanedilib.Bu
prosesinhəyatakeçirilməsiməqsədi
iləEnergetikaNazirliyiYaponiyanın
“TEPSCO”şirkətiiləbirgəeyniad
lıkonsepsiyalayihəsinihazırlayıb.
Məqsədişğaldanazadedilmişəra
zilərdəmövcudolanyüksəkbərpa
olunanenerjipotensialındanistifadə
vəburanıekolojicəhətdəntəmiz
“yaşılenerji”ilətəminetməkdir.

EnergetikaNazirliyiilə“ACWAPower”şirkətiarasındadənizdəküləkenerjisi
sahəsindəəməkdaşlıqmüqaviləsibağlanılır

DənizdəküləkenerjisindənistifadəüzrəYolXəritəsininilkinlayihəsimüzakirəolunur
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-Ölkəninenerjitəhlükəsizliyini
dahadagücləndirməküçün
hansıtədbirlərplanlaşdırılır?
Azərbaycandünyamiqyasında

əsasenerjikomponentlərinininkişa
fınagörəenerjitəhlükəsizliyikursu
nununikallığıbaxımındanqabaqcıl
ölkələrdəndir.Enerjiresurslarının,
enerjitəchizatınınvətədarükbazar
larınınşaxələndirilməsibukursun
mühümelementləridir.Hazırda
həmənənəvi,həmdəyenienerji
mənbələrinininkişafetdirilməsi,
Azərbaycanınbütünenerjinövləri
üzrəixracatçıölkəkimimövqeyinin
möhkəmləndirilməsi,energetika
sektorununmüasirtələblərəuyğun
modernləşdirilməsi,enerjisəmərə
liliyinənailolunması,bazarmüna
sibətlərininyaradılmasıistiqamət
lərindəplanlar,yenilayihələrvə
islahatlarhəyatakeçirilir.
Ölkəmizinümumielektrikener

jisiistehsalıüzrəgücüçoxyük
səkdirvəqarşıdakıillərdəbərpa
olunanenerjilayihələrihesabına
bunundahadaartacağıgözlənilir.
Bubaxımdantarixdəilkdəfəolaraq
XəzərdənizininAzərbaycansekto
rundaküləkenerjisininpotensialın
danistifadəenerjitəhlükəsizliyi
kursumuzdayenihadisəolacaq.
Nəticədədaxilitələbatınödənilmə

siiləbərabəryenixətlərüzərindən
elektrikenerjisininixracbazarıge
nişləndiriləcək.
ZəngəzurdəhliziiləCəbrayıldan

NaxçıvanMuxtarRespublikasına,
oradanisəTürkiyəyəvəİranayeni
xətinçəkilişidəartıqplanlarımıza
daxildir.BuxətAvropayaçıxmaq
üçünəlavəbiristiqamətolacaq.
BundanbaşqaAzərbaycanvəGür
cüstanüzərindənRumıniya(Cə

nubŞərqiAvropa)iləyükötürmə
qabiliyyətitəqribən1000MVtolan
Qaradənizsualtıelektrikkabeli
layihəsininçəkilməsidənəzərdən
keçirilir.
Elektrikenerjisininbərpaolu

nanenerjimənbələrindənistehsalı
enerjitəhlükəsizlikkursumuzda
prioritetolsada,neftqazsektoru

nungələcəkillərdədəAzərbay
caniqtisadiyyatındamühümyer
tutacağınınəzərəaldıqdaapstrim
əməliyyatlarındadavamlılıqstra
tejiəhəmiyyətdaşıyır.Buaspekt
də“AzəriÇıraqGünəşli”(AÇG)
yataqlarblokunun2050ciilədək
işlənilməsi,həmçininyenilayihələ
rəbaşlanmasınövbəti30ildəbizə
istehsalprofilinisaxlamaqlayanaşı,
artımimkanıdaverəcək.2023cüilə

AÇGninnövbətimərhə
ləsiolan“AzəriMərkəzi
Şərqi”(ACE)layihəsi
üzrəilkhasilat,həmçinin
“Abşeron”yatağından
daxilitələbatınqarşılan
masınayönəldilmişilk
qazhasilatıdagözlənilir.
Ümumiyyətlə,“Ümid2”,
“Babək”,“Qarabağ”,“Şə
fəqAsiman”yataqlarının,
“AbşeronYarımadasının
DayazsuluHissəsi”,“Azə

riÇıraqGünəşli”yatağında“Dərin
qaz”adlananlayihələrinişlənməsi
iləölkəmizinkarbohidrogenhasilatı
yaxınillərdəyenibirinkişafdövrü
nədaxilolacaq.
Eynizamanda,Xəzərdənizinin

enerjiresurslarınınbirgəişlənməsi
üzrəaddımlaratılırki,budaenerji
təhlükəsizliyinimöhkəmləndirə

cəkəlavəimkanlardır.“Dostluq”
yatağıüzrəTürkmənistanlaəmək
daşlıqbunabirnümunədir.Ölkə
başçısınınmüvafiqsərəncamıilə
“Dostluq”yatağınınkarbohidro
genresurslarınınbirgəkəşfiyyatı,
işlənilməsivəmənimsənilməsiüzrə
tərəfərarasındaHökumətlərara
sıSazişlayihəsininhazırlanması
vərazılaşdırılmasıməqsədiiləİşçi
Qrupuyaradılıb,buistiqamətdəzə
ruritədbirlərgörülməkdədir.
Reallaşdırılmaqdaolandigərbir

layihəyaxınperspektivdəNaxçı
vanMuxtarRespublikasınıntəbii
qaztəchizatınışaxələndirəcəkvə
enerjitəhlükəsizliyinigücləndirəcək
“İğdırNaxçıvan”qazkəmərinin
çəkilməsiiləbağlıdır.Bundanbaşqa
HeydərƏliyevadınaNeftEmalı
Zavodundamodernləşdirilməsivə
yenidənqurulmasınəticəsindəis
tehsalediləndizelyanacağınıncari
ildə,avtomobilbenzinininisə2023
cüildəAVRO5standartınatam
uyğunlaşdırılmasınəzərdətutulur.

-AzərbaycanınEnergetika
Nazirliyibeynəlxalqəməkdaş-
lıqdaprioritetolaraqhansı
məsələləriönəçəkir?
Ölkəmizinbeynəlxalqenerji

təşkilatlarıçərçivəsindəəməkdaş
lığıuğurladavametdirilirvəmilli
səviyyədəqarşıyaqoyduğuhədəf
lərvəstrategiyalariləregionalvə
qlobalgündəliklərarasındatarazlı
ğınvəmaraqlarımızıntəminolun
masıistiqamətindəməqsədyönlü
fəaliyyətdavametdirilir.Energetika
NazirliyiBeynəlxalqEnerjiXartiya
sı,“OPECplus”,QazİxracEdənÖl
kələrinForumu,CARECproqramı,
DünyaNeftŞurası,DünyaEnerji
Şurası,BeynəlxalqEnerjiAgentli
yi,İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı,
TürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıq
Şurasıdadaxilolmaqlaxeylisayda
beynəlxalqtəşkilatvəqlobalenerji
şirkətləri,beynəlxalqmaliyyəinsti
tutlarıiləgenişproqramüzrəəmək
daşlıqedir.Buəməkdaşlıqda“yaşıl
enerji”,enerjisəmərəliliyi,enerji

tənzimləməsisahələrinininkişafına,
bərpaolunanenerjisektorunaxarici
sərmayələrincəlbinəxüsusidiqqət
yetirilir.
BubaxımdanAzərbaycanda

dənizdəküləkenerjisipotensialının
qiymətləndirilməsivəyolxəritəsi
ninhazırlanmasıüzrəBeynəlxalq
MaliyyəKorporasiyası(IFC)ilə
əməkdaşlığıqeydetməkistərdim.
HəmçininAsiyaİnkişafBankının
maliyyələşdirməsiilə“Üzəngünəş
panellərisisteminininkişafınadair
bilikmübadiləsivətexnikiyardım
dəstəyi”pilotlayihəhəyatakeçiri
lir.LayihəçərçivəsindəBöyükşor
gölündə100KVtgücəmalikfoto
voltaiksistemquraşdırılır.“Elektrik
enerjisiistehsalındabərpaolunan
enerjimənbələrindənistifadəhaq
qında”Qanununaltqanunvericilik
qaydalarınınhazırlanmasıməqsədi
iləAvropaYenidənqurmavəİnkişaf
Bankıiləəməkdaşlıqedilir.

-EnergetikaNazirliyiiləMilli
Məclisarasındaəməkdaşlıq
hansısəviyyədədir?Müasir
tələblərəcavabverənvəölkə-
dəenergetikasahəsinitən-
zimləyənhansıyeniqanunlar
hazırlanır?

EnergetikaNazirliyiiləMilli
Məclisarasındaəməkdaşlıqenerge
tikadaqanunvericiliyinvəinstitu
sionalmühitintəkmilləşdirilməsi
prosesləriçərçivəsindəfəalmərhə
lədədir.ParlamentinTəbiiehtiyat
lar,energetikavəekologiyakomitə
siiləsəmərəliəməkdaşlığımızbirgə
işimizəxüsusitöhfəverir.
ÖtənilMilliMəclistərəfindən

“Elektrikenerjisiistehsalındabərpa
olunanenerjimənbələrindənisti
fadəhaqqında”və“Enerjiresurs
larındansəmərəliistifadəvəenerji
efektivliyihaqqında”qanunlarqə
buledilib.EnergetikaNazirliyitərə
findənaidiyyətidövlətorqanlarıilə
bilikdəhazırlanmış“Qaztəchizatı
haqqında”AzərbaycanRespublika
sınınQanunundadəyişiklikedilmə
sibarədə”qanunlayihəsinəhazırda
MilliMəclisdəbaxılır.Həmçinin
energetikadaislahatlarçərçivə
sində“Elektroenergetikahaqqın
da”,“Energetikahaqqında”,“Qaz
təchizatıhaqqında”və“Energetika
vəkommunalxidmətlərsahələrin
dətənzimləyicihaqqında”qanun
layihələrihazırlanıb.Energetika
sektorununmüasirtələblərəuyğun
inkişafıüçünbuqanunlarınqəbulu
vacibdir.

“KeçənilAzərbaycanda27mil
yardkilovat/saatelektrikenerjisi
istehsaledilmişvə1,6milyard
kilovat/saatixracolunmuşdur.
Bu,rekordgöstəricidir.Yənibiz
artıqçoxciddielektrikenerjisini
ixracedənölkəyəçevrildik”.

İlham Əliyev
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-Ölkəninenerjitəhlükəsizliyini
dahadagücləndirməküçün
hansıtədbirlərplanlaşdırılır?
Azərbaycandünyamiqyasında

əsasenerjikomponentlərinininkişa
fınagörəenerjitəhlükəsizliyikursu
nununikallığıbaxımındanqabaqcıl
ölkələrdəndir.Enerjiresurslarının,
enerjitəchizatınınvətədarükbazar
larınınşaxələndirilməsibukursun
mühümelementləridir.Hazırda
həmənənəvi,həmdəyenienerji
mənbələrinininkişafetdirilməsi,
Azərbaycanınbütünenerjinövləri
üzrəixracatçıölkəkimimövqeyinin
möhkəmləndirilməsi,energetika
sektorununmüasirtələblərəuyğun
modernləşdirilməsi,enerjisəmərə
liliyinənailolunması,bazarmüna
sibətlərininyaradılmasıistiqamət
lərindəplanlar,yenilayihələrvə
islahatlarhəyatakeçirilir.
Ölkəmizinümumielektrikener

jisiistehsalıüzrəgücüçoxyük
səkdirvəqarşıdakıillərdəbərpa
olunanenerjilayihələrihesabına
bunundahadaartacağıgözlənilir.
Bubaxımdantarixdəilkdəfəolaraq
XəzərdənizininAzərbaycansekto
rundaküləkenerjisininpotensialın
danistifadəenerjitəhlükəsizliyi
kursumuzdayenihadisəolacaq.
Nəticədədaxilitələbatınödənilmə

siiləbərabəryenixətlərüzərindən
elektrikenerjisininixracbazarıge
nişləndiriləcək.
ZəngəzurdəhliziiləCəbrayıldan

NaxçıvanMuxtarRespublikasına,
oradanisəTürkiyəyəvəİranayeni
xətinçəkilişidəartıqplanlarımıza
daxildir.BuxətAvropayaçıxmaq
üçünəlavəbiristiqamətolacaq.
BundanbaşqaAzərbaycanvəGür
cüstanüzərindənRumıniya(Cə

nubŞərqiAvropa)iləyükötürmə
qabiliyyətitəqribən1000MVtolan
Qaradənizsualtıelektrikkabeli
layihəsininçəkilməsidənəzərdən
keçirilir.
Elektrikenerjisininbərpaolu

nanenerjimənbələrindənistehsalı
enerjitəhlükəsizlikkursumuzda
prioritetolsada,neftqazsektoru

nungələcəkillərdədəAzərbay
caniqtisadiyyatındamühümyer
tutacağınınəzərəaldıqdaapstrim
əməliyyatlarındadavamlılıqstra
tejiəhəmiyyətdaşıyır.Buaspekt
də“AzəriÇıraqGünəşli”(AÇG)
yataqlarblokunun2050ciilədək
işlənilməsi,həmçininyenilayihələ
rəbaşlanmasınövbəti30ildəbizə
istehsalprofilinisaxlamaqlayanaşı,
artımimkanıdaverəcək.2023cüilə

AÇGninnövbətimərhə
ləsiolan“AzəriMərkəzi
Şərqi”(ACE)layihəsi
üzrəilkhasilat,həmçinin
“Abşeron”yatağından
daxilitələbatınqarşılan
masınayönəldilmişilk
qazhasilatıdagözlənilir.
Ümumiyyətlə,“Ümid2”,
“Babək”,“Qarabağ”,“Şə
fəqAsiman”yataqlarının,
“AbşeronYarımadasının
DayazsuluHissəsi”,“Azə

riÇıraqGünəşli”yatağında“Dərin
qaz”adlananlayihələrinişlənməsi
iləölkəmizinkarbohidrogenhasilatı
yaxınillərdəyenibirinkişafdövrü
nədaxilolacaq.
Eynizamanda,Xəzərdənizinin

enerjiresurslarınınbirgəişlənməsi
üzrəaddımlaratılırki,budaenerji
təhlükəsizliyinimöhkəmləndirə

cəkəlavəimkanlardır.“Dostluq”
yatağıüzrəTürkmənistanlaəmək
daşlıqbunabirnümunədir.Ölkə
başçısınınmüvafiqsərəncamıilə
“Dostluq”yatağınınkarbohidro
genresurslarınınbirgəkəşfiyyatı,
işlənilməsivəmənimsənilməsiüzrə
tərəfərarasındaHökumətlərara
sıSazişlayihəsininhazırlanması
vərazılaşdırılmasıməqsədiiləİşçi
Qrupuyaradılıb,buistiqamətdəzə
ruritədbirlərgörülməkdədir.
Reallaşdırılmaqdaolandigərbir

layihəyaxınperspektivdəNaxçı
vanMuxtarRespublikasınıntəbii
qaztəchizatınışaxələndirəcəkvə
enerjitəhlükəsizliyinigücləndirəcək
“İğdırNaxçıvan”qazkəmərinin
çəkilməsiiləbağlıdır.Bundanbaşqa
HeydərƏliyevadınaNeftEmalı
Zavodundamodernləşdirilməsivə
yenidənqurulmasınəticəsindəis
tehsalediləndizelyanacağınıncari
ildə,avtomobilbenzinininisə2023
cüildəAVRO5standartınatam
uyğunlaşdırılmasınəzərdətutulur.

-AzərbaycanınEnergetika
Nazirliyibeynəlxalqəməkdaş-
lıqdaprioritetolaraqhansı
məsələləriönəçəkir?
Ölkəmizinbeynəlxalqenerji

təşkilatlarıçərçivəsindəəməkdaş
lığıuğurladavametdirilirvəmilli
səviyyədəqarşıyaqoyduğuhədəf
lərvəstrategiyalariləregionalvə
qlobalgündəliklərarasındatarazlı
ğınvəmaraqlarımızıntəminolun
masıistiqamətindəməqsədyönlü
fəaliyyətdavametdirilir.Energetika
NazirliyiBeynəlxalqEnerjiXartiya
sı,“OPECplus”,QazİxracEdənÖl
kələrinForumu,CARECproqramı,
DünyaNeftŞurası,DünyaEnerji
Şurası,BeynəlxalqEnerjiAgentli
yi,İqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı,
TürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıq
Şurasıdadaxilolmaqlaxeylisayda
beynəlxalqtəşkilatvəqlobalenerji
şirkətləri,beynəlxalqmaliyyəinsti
tutlarıiləgenişproqramüzrəəmək
daşlıqedir.Buəməkdaşlıqda“yaşıl
enerji”,enerjisəmərəliliyi,enerji

tənzimləməsisahələrinininkişafına,
bərpaolunanenerjisektorunaxarici
sərmayələrincəlbinəxüsusidiqqət
yetirilir.
BubaxımdanAzərbaycanda

dənizdəküləkenerjisipotensialının
qiymətləndirilməsivəyolxəritəsi
ninhazırlanmasıüzrəBeynəlxalq
MaliyyəKorporasiyası(IFC)ilə
əməkdaşlığıqeydetməkistərdim.
HəmçininAsiyaİnkişafBankının
maliyyələşdirməsiilə“Üzəngünəş
panellərisisteminininkişafınadair
bilikmübadiləsivətexnikiyardım
dəstəyi”pilotlayihəhəyatakeçiri
lir.LayihəçərçivəsindəBöyükşor
gölündə100KVtgücəmalikfoto
voltaiksistemquraşdırılır.“Elektrik
enerjisiistehsalındabərpaolunan
enerjimənbələrindənistifadəhaq
qında”Qanununaltqanunvericilik
qaydalarınınhazırlanmasıməqsədi
iləAvropaYenidənqurmavəİnkişaf
Bankıiləəməkdaşlıqedilir.

-EnergetikaNazirliyiiləMilli
Məclisarasındaəməkdaşlıq
hansısəviyyədədir?Müasir
tələblərəcavabverənvəölkə-
dəenergetikasahəsinitən-
zimləyənhansıyeniqanunlar
hazırlanır?

EnergetikaNazirliyiiləMilli
Məclisarasındaəməkdaşlıqenerge
tikadaqanunvericiliyinvəinstitu
sionalmühitintəkmilləşdirilməsi
prosesləriçərçivəsindəfəalmərhə
lədədir.ParlamentinTəbiiehtiyat
lar,energetikavəekologiyakomitə
siiləsəmərəliəməkdaşlığımızbirgə
işimizəxüsusitöhfəverir.
ÖtənilMilliMəclistərəfindən

“Elektrikenerjisiistehsalındabərpa
olunanenerjimənbələrindənisti
fadəhaqqında”və“Enerjiresurs
larındansəmərəliistifadəvəenerji
efektivliyihaqqında”qanunlarqə
buledilib.EnergetikaNazirliyitərə
findənaidiyyətidövlətorqanlarıilə
bilikdəhazırlanmış“Qaztəchizatı
haqqında”AzərbaycanRespublika
sınınQanunundadəyişiklikedilmə
sibarədə”qanunlayihəsinəhazırda
MilliMəclisdəbaxılır.Həmçinin
energetikadaislahatlarçərçivə
sində“Elektroenergetikahaqqın
da”,“Energetikahaqqında”,“Qaz
təchizatıhaqqında”və“Energetika
vəkommunalxidmətlərsahələrin
dətənzimləyicihaqqında”qanun
layihələrihazırlanıb.Energetika
sektorununmüasirtələblərəuyğun
inkişafıüçünbuqanunlarınqəbulu
vacibdir.

“KeçənilAzərbaycanda27mil
yardkilovat/saatelektrikenerjisi
istehsaledilmişvə1,6milyard
kilovat/saatixracolunmuşdur.
Bu,rekordgöstəricidir.Yənibiz
artıqçoxciddielektrikenerjisini
ixracedənölkəyəçevrildik”.

İlham Əliyev



52  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2022     YANVAR-FEVRAL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  53   

XoCALI FACİƏSİ-30 XoCALI FACİƏSİ-30

Əslində“soyqırım”,“qətliam”,
“faciə”sözlərininheçbirierməni
silahlıbirləşmələrinin,terrorçu
larınınsovetordusunaməxsus
366cımotoatıcıalayınınköməyi
iləXocalıdasilahsız,dincAzər
baycanəhalisinətutduğudivanın
ürəkparçalayanmahiyyətinitam
ifadəedəbilmir.1992ciilinfevral
ayının25dən26nakeçəngecə
Xocalışəhərindəermənivandaliz
mininbütünmurdarsifətləriniüzə
çıxaranvədünyadurduqcaerməni
tarixindəqaraləkəkimiqalacaq
bircəlladlıqyaşandı.
30ildirAzərbaycanxalqıXocalı

soyqırımınıntəfərrüatlarınıdün
yayaçatdırmaqlabufaciədəiştirak
etmişcinayətkarlarıncəzalandı

rılmasınıtələbedir.Buməsələ
BMTdənbaşlamışAzərbaycanın
üzvüolduğuvəqatıldığıbütün
beynəlxalqtəşkilatlardadəfələrlə
diləgətirilmiş,müxtəlifsənədlərdə
əksinitapmışdır.Xocalışəhidləri
vəoqanlıgecədəəzizləriniitirən
insanlar,yoxaçıxan,paramparça
olanailələrhaqqındaonlarlakitab
yazılmış,çoxsaylıfilmlərçəkil
miş,xaricidillərətərcüməedilərək
yayılmışdır.
Azərbaycanınmillətvəkilləri,

ictimaisiyasixadimləri,millifəal
ları,hökumətvəqeyrihökumət
təşkilatlarınıntəmsilçiləri,diaspor
nümayəndələribu30ildədünya
nınbütünqitələrindəkeçirilmiş
sayıhesabıbilinməyəngörüşlər
də,yığıncaqlarda,konfranslarda,
yürüşvəmitinqlərdə“Xocalıya
ədalət!”deyərəkbuqanlıolayın
xalqımızaqarşıtörədilmişsoy
qırımkimitanınmasınaçalışmış
vəbirsıraciddinəticələrdəəldə
etmişlər.Xocalısoyqırımının
dünyadarəsməntanınmasıbu
görülənişlərinnəticəsidir.
Ermənistanınyalanmaşınıisə

birəsrdirki,dünyaya“erməni
soyqırımı”deyərəkəsassızbirid
dianıqəbuletdirməküçündəri
dənqabıqdançıxır.BirinciDün
yamüharibəsidövründəŞərqi
Anadoludaermənilərinvətəndaşı
olduqlarıOsmanlıdövlətinəqarşı
xəyanətlərininnəticəsiolanköç
hadisəsininbumənfurxislətli

millətincəbhəxətindənçıxarılıb
ölkənindərinliklərinə,dahadinc
yerlərəköçürülməsinindünyaya
“soyqırım”kimitəqdimolunması
vəbununböyükdövlətlərtərəfin
dənqəbuledilməsitarixənforma
laşmıştürkdüşmənçiliyisiyasəti
nindavamıdır.Buhəqiqətihərbir
ağıllıadambilirvəhissedir.Bu,
rüsvayçısiyasibiroyundur.Tür
kiyəninbütüntələblərinəbaxma
yaraq,buməsələniovaxtıntarixi
sənədləri,arxivmateriallarıəsasın
daaraşdırmaqistəməyənAvropa
təşkilatlarıerməniyalanlarınıtək
raretməkləözantitürk,antiislam
mahiyyətləriniortayaqoydular.
Halbukiindi1915ciilləbağ

lıuydurulmuş“ermənisoyqı
rımı”ndanyox,Xocalısoyqırı
mındandanışmaqlazımdır.Bu
soyqırımçağdaşdünyanıngözü
önündəbaşveribvəbütünsənəd
lər,sübutlar,şəkillər,videomate
riallardaortadadır.Dünyamü
haribəsindəçoxqanlartökülüb,
saysızcinayətlərolub,lakinXocalı
adibirsavaşhadisəsideyildi.O,
CənubiQafqazda,qədimAzərbay
cantorpaqlarındazorlabirerməni
vilayəti(sonradövləti)yaratmaq
niyyətiiləçarRusiyasının1828ci
ildənbaşladığıbənzəriolmayan
şərəfsizbirişindavamıidi.
Son200ildəxaricihavadarları

nınyardımıiləsilahlananterrorçu
erməniquldurlarıbütünindiki
ErmənistanərazisindənAraz

basardan,İrəvandan,Göyçədən,
ZəngəzurdanAzərbaycanəhalisi
niqovarkən,atababayurdlarımız
boşaldılıbviranqoyularkənXocalı
faciəsinəbənzərçoxqanlıolaylar
yaşanıb.
19051906,19181920ciillə

rinqanlıqırğınları,toqquşmala
rı,zorakıköçürülmələrizamanı
xalqımızaçəkdirilənzülmlərin
tarixiyazılırvəyazılacaqdır.Bu
dövrlərdəQarabağdadaqəsdən
unutdurulmuşçoxböyükqırğınlar
vəinsandramlarıolub.
1988ciildəErmənistanAzər

baycanaqarşıtorpaqiddiasıirəli
sürəndəvəXankəndidəəhaliqızış
dırılıbküçəyəçıxarılandaovaxt
kıvilayətdəəhalisibütövlükdə
azərbaycanlılardanibarətolan52
kəndvaridi.Mənokəndlərinço
xunugəzmişdim.Onlarınhərbiri
erməniqaniçənliyininsərtüzünü
gördü.QaradağlıfaciəsiXocalı
faciəsininkiçikvariantıidi.
LakinXocalısoyqırımıözmiq

yasınagörəoqırğınlarınhamısını
kölgədəqoydu,unutdurdu.Xo
calınındincəhalisininqocaların,
qadınların,uşaqların,hətaana
bətnindədoğulmamışkörpələ
rinyalnızmüsəlmanolduqlarına
görəvəhşicəsinəqətləyetirilməsi
aradanvaxtkeçəndənsonraermə
nilərinvərushərbçilərinindəbəzi
yazılarındaetirafedildi.
Xocalıdabaşverənlərinta

nıtdırılmasıvəyayılmasıişində

birmillətvəkili,qələmadamıvə
başçılarındanbiriolduğumDünya
AzərbaycanlılarıKonqresininxəti
iləuzunillərdünyanınonlarlaöl
kəsindəbumövzununmüzakirəsi
nitəşkiletmişik.
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı

ölkələrininmətbuatvəinfor
masiyanazirləriningörüşlərində
vəqurumunParlamentİtifaqı
nınTürkiyədə,Suriyada,Misirdə,
Uqandada,Sudanda,Namibiyada,
İndoneziyadakeçirilənyığıncaq
larındaXocalısoyqırımıməsələsi
nigündəməçıxarmış,bufaciədə
ölkəmizinmövqeyinindəstəklən
məsinənailolmuşuq.Azərbayca
nınqatıldığıoyığıncaqlardailk
illərdəQarabağməsələsiniqət
naməmətnlərinəçoxçətinliklə
daxiletdirəbilirdik:ozamanda
yalnızikiüçsözlə.Sonralarisə
hərdəfə“Xocalıyaədalət!”adlı
genişqətnamələrinqəbulunüfuzlu
təşkilatlartərəfindənnormalhala
çevrildi.
Busətirləriyazarkən1992ciilin

fevralayındaAzərbaycanparla
mentindəbaşverənlərixatırlayı
ram.MərhumjurnalistimizÇingiz
Mustafayeviclasagirməzdənöncə
mənidəhlizdəsaxlayıb:“Sizinsö
zünüzkeçər.Çalışınmənimtəqdim
etdiyimlentcariməsələlərinmüza
kirəsindəgöstərilsin”dedi.“Nə
lent?”deyəsoruşdum.“Xocalıda
dəhşətolub.Özünüzdəgörəcək
siniz.”Çingizinxətriniçoxistəyir

dim.”Xalqhəqiqətibilməlidir!”
deyəbuməsələiləbağlıbirneçə
dəfətəkrarçıxışetdim,təkidləlen
təbaxılmasıtəklifinisəsləndirdim.
Nəhayət,indidünyanıdolaşano
məşhurvideogörüntülərgöstərildi
vəaləmqarışdı...Şəxsənmənəelə
gəlirdiki,Xocalıdabaşverənlər
dənsonrabizimdünyamızdağılıb,
əvvəlkiQarabağyoxdur.Çünki
həminiclasaqədərAzərbayca
nınrəsmiinformasiyaagentlikləri
Xocalıhaqqındaməlumatvermək
istəmirvəoradacəmiikinəfə
rinöldüyünübildirirdilər.Çingiz
Mustafayevinogünlərdəgördüyü
iş,doğrudanda,əslqəhrəmanlıq
idi.MəhzolentlərXocalıməsələ
sindəermənifaşistlərininvə366cı
alayınyaxalarınıkənaraçəkmə
lərinəimkanvermədi.Sonralar
dadüşməntərəfXocalıfaciəsini
örtbacdıretməyə,buhadisənin
Azərbaycanınözgünahıüzündən
başverməsibarədəcəfəngiyyatlar
yaymağaçoxcəhdgöstərdi.Həta
Azərbaycantərəfdəndəbuişdə
müxalifətqüvvələrininəlioldu
ğunuortayaatanlarvəermənilərə
dilverənlərtapıldı,lakinhəqiqəti
örtbasdıretmək,dünyanıçaşdır
maqmümkünolmadı.
AzərbaycantarixindəXocalının

çoxqədimbirmədəniyyətbeşiyi
olduğunuisbatedənaraşdırmalar
mövcuddur.ErmənilərinCənubi
Qafqazdaxaricihimayədarları
nınköməyiiləapardıqlarıterror

İldən-ilə böyüyən ağrı

SabirRüstəmxanlı
MilliMəclisindeputatı,Vətəndaş
HəmrəyliyiPartiyasınınsədri

Tariximizinənfaciəli,ənqanlı,milliheysiyyətimizəənçoxtoxu
nan,rahatlığımızıəlimizdənalan,bizigecəgündüzintiqama
çağıransəhifələrindənbiriolanXocalısoyqrımından30ilkeçir.
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rinqanlıqırğınları,toqquşmala
rı,zorakıköçürülmələrizamanı
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əməliyyatlarındaXocalıbirneçə
dəfəyandırılmış,ağırsavaşmey
danınaçevrilmişdir.1988ciildə
Ermənistanıntorpaqiddiasının
başlanmasındansonraAzərbaycan
Respublikasınınrəhbərliyitərəfin
dənmüxtəlifhökumətvəqeyrihö
kuməttəşkilatlarınınəliiləYuxarı
Qarabağdaazərbaycanlılaryaşayan
kəndlərdəquruculuqişlərigörülür
dü.Xocalıdayeniyaşayışbinaları
tikilir,abadlıqişləriaparılırdı.Hət
taÖzbəkistandanqovulmuşAxıska
türklərindənbirneçəailədəXoca
lıdaməskunlaşaraqyaşayırdı.Xo
calısakinlərimüəyyənçətinlikləri
iləbağlıbaşredaktoruolduğum
“Azərbaycan”qəzetinəvəQaraba
ğaXalqYardımıKomitəsinəteztez
müraciətedirdilər.Beləbirşəhər
birdənbirəyoxolmuşvəbirqismi
şəxsəntanıdığıminsanlarməhv
edilmiş,əsirgötürülmüş,insanlığa
yaraşmayanvəhşilikləöldürülmüş
dülər.Buümummillifaciəolmaqla
bərabərhərkəsinşəxsidərdiidi.
Qələmindonan,sözünbitənyeri
idi.Həmingünlərdəyazdığımyazı
lardanbirindədeyirdim:

Xocalıdansonra
Qısılıbsəsim,
Səsimodağlarailişibqalır.
Xocalıləkəsidaşıyanmillət
Vuruşdansavayınəişinqalır?

Həyatgöstərdiki,doğurdanda,

Xocalıdansonrabiziməsasişimiz
beynəlxalqqurumlaraümidbəslə
məkdənsə,özgücümüzüsəfərbər
etmək,ordumuzugücləndirmək
vəXocalınınqisasınısavaşmeyda
nındaalmaqdır.
30il“Xocalıyaədalət!”deyən

Azərbaycanxalqıvədövlətibu
ədalətiözübərpaetdi.44günlük
Vətənmüharibəsindəmüzəfər
ordumuzXocalınınqisasınımü
barizlikləaldıvətorpaqlarınərazi
bütövlüyübərpaedildi.İnanırıq
ki,Xocalınınkeçmişgözəlgün
lərininşahidiolacağımızaçoxaz
qalıb.İnşallah!



54  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2022    YANVAR-FEVRAL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  55

XoCALI FACİƏSİ-30 XoCALI FACİƏSİ-30

əməliyyatlarındaXocalıbirneçə
dəfəyandırılmış,ağırsavaşmey
danınaçevrilmişdir.1988ciildə
Ermənistanıntorpaqiddiasının
başlanmasındansonraAzərbaycan
Respublikasınınrəhbərliyitərəfin
dənmüxtəlifhökumətvəqeyrihö
kuməttəşkilatlarınınəliiləYuxarı
Qarabağdaazərbaycanlılaryaşayan
kəndlərdəquruculuqişlərigörülür
dü.Xocalıdayeniyaşayışbinaları
tikilir,abadlıqişləriaparılırdı.Hət
taÖzbəkistandanqovulmuşAxıska
türklərindənbirneçəailədəXoca
lıdaməskunlaşaraqyaşayırdı.Xo
calısakinlərimüəyyənçətinlikləri
iləbağlıbaşredaktoruolduğum
“Azərbaycan”qəzetinəvəQaraba
ğaXalqYardımıKomitəsinəteztez
müraciətedirdilər.Beləbirşəhər
birdənbirəyoxolmuşvəbirqismi
şəxsəntanıdığıminsanlarməhv
edilmiş,əsirgötürülmüş,insanlığa
yaraşmayanvəhşilikləöldürülmüş
dülər.Buümummillifaciəolmaqla
bərabərhərkəsinşəxsidərdiidi.
Qələmindonan,sözünbitənyeri
idi.Həmingünlərdəyazdığımyazı
lardanbirindədeyirdim:

Xocalıdansonra
Qısılıbsəsim,
Səsimodağlarailişibqalır.
Xocalıləkəsidaşıyanmillət
Vuruşdansavayınəişinqalır?

Həyatgöstərdiki,doğurdanda,

Xocalıdansonrabiziməsasişimiz
beynəlxalqqurumlaraümidbəslə
məkdənsə,özgücümüzüsəfərbər
etmək,ordumuzugücləndirmək
vəXocalınınqisasınısavaşmeyda
nındaalmaqdır.
30il“Xocalıyaədalət!”deyən

Azərbaycanxalqıvədövlətibu
ədalətiözübərpaetdi.44günlük
Vətənmüharibəsindəmüzəfər
ordumuzXocalınınqisasınımü
barizlikləaldıvətorpaqlarınərazi
bütövlüyübərpaedildi.İnanırıq
ki,Xocalınınkeçmişgözəlgün
lərininşahidiolacağımızaçoxaz
qalıb.İnşallah!



ABİDƏ

XUDAFƏRİN
Tanrının VƏ İnSanın İMzaSı

RafaelHüseynov
MilliMəclisindeputatı,akademik

Lap köh  nə bir zər  bül  mə  səl var ki, 
qo  run  mu  şu İla  hi qo  ru  yur.

Baş  qa min  lər və mil  yon  lar  la ağac 
dan fərq  li ola  raq, bir qo  ca  man çi  nar 
yü  zil  lər bo  yu ba  şı  nın üs  tün  dən nə 
qə  dər qa  sır  ğa  lar və tu  fan  lar keç  sə, nə 
qə  dər il  dı  rım  lar çax  sa da, di  kəl  mək  də 
da  vam edir  sə və ye  nə hər yaz tərtə  zə 
yar  paq  lar açır  sa; bir möh  tə  şəm ti  ki  li  nin 
sin  ni min ili çox  dan ötür  sə və ya  nın  da
yö  rə  sin  də cə  rə  yan et  miş mü  ha  ri  bə  lər, 
say  sız zəl  zə  lə  lər, yüz cür di  gər fə  sad 
lar hən  də  və  rin  də  ki çox şe  yi in  san  lar  la 
bir  gə qa  yı  dış  sız apa  rıb  sa və o, ye  nə əv 

vəl  ki əzə  mə  ti ilə uca  lır  sa; tək  cə nüs  xə  si 
olan və da  şındə  mi  rin de  yil, za  hi  rən 
on  lar  dan də  fədə  fə dö  züm  süz ka  ğı  zın 
üzə  rin  də qa  mış qə  ləm  lə ya  zıl  mış bir 
ki  tab onu do  ğur  muş bə  şər öv  la  dın  dan 
on qatiyir  mi qat çox ömür sü  rə  rək ya 
şa  yır  sa, bu mö  cü  zə  li sa  la  mat  qal  ma  da, 
bu hey  rət  li yı  xıl  ma  maq  lıq  da, əl  bət  tə ki, 
Za  ma  nın və Za  man sa  hi  bi  nin Ali İra 
də  si ol  ma  mış de  yil!

Gə  mi  qa  ya öz rəsm  lə  ri ilə mi  nil  lər 
ön  cə  ki ki  mi, hə  min  ki vü  qa  rı və tə  zə 
li  yi ilə var  sa, Qız qa  la  sı ye  nə mi  nil 
lər əv  vəl  ki möh  tə  şəm  li  yi ilə boy ve  rir 
və Xə  zə  rə bax  maq  da da  vam edir  sə; 
Qo  bus  tan  da qa  ya  nın sərt kök  sün  dən 
çı  xan dağ  da  ğan, ən  cir ağac  la  rı yü  zil  lər 
əq  dəm  də  ki ki  mi ye  nə tu  mur  cuq  la  yır, 
ya  şıl  la  nır, göz və kö  nül se  vin  di  rir  sə; da 
yaq  la  rı su  la  rın içə  ri  sin  də olan Xu  da  fə 
rin kör  pü  sü  nü nə bu axıb ke  çən çay, nə 
də vax  tın sel  lə  ri da  ğı  da bi  lib  sə, Kör  pü 
ötən mi  nil  lər  də  ki ki  mi ye  nə ayaq  da 
dır  sa, de  mək, bun  la  rın heç bi  ri sa  də 
var  lıq  lar de  yil, hər bi  ri  nin mü  qəd  dəs  lik 
ha  lə  si var və hə  min sər  vət  lə  rə and iç 
mək müm  kün  dür.

Və elə hə  min sə  bəb  dən  dir ki, 2020
ci ilin pa  yı  zın  da Azər  bay  can in  sa  nı  nın 
30 il  lik həs  rə  tin  dən son  ra qəsb  ka  rın 
kir  li cay  na  ğın  dan xi  las edil  miş Xu  da  fə 
ri  nin qar  şı  sın  da düş  mə  ni çök 
dür  müş Qa  lib Or  du  nun 
Baş Sər  kər  də  si 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev baş əyir  di, diz 
çö  kür  dü və Kör  pü ilə gözgö  zə da 
ya  na  raq onun  la məh  rəm bir in  san  la 
da  nı  şan ki  mi da  nı  şır  dı, bü  tün Azər 
bay  can xal  qı  nı qə  hər  lən  di  rən söz  lə  ri 
di  lə gə  ti  rir  di: “Bu gün - no  yab  rın 16-sı 
mə  nim hə  ya  tım  da xü  su  si ta  rix ola  raq 
qa  la  caq. Çün  ki bir ne  çə də  qi  qə  dən 
son  ra biz qə  dim me  mar  lıq abi  də  miz 
olan Xu  da  fə  rin kör  pü  sü  nə ya  xın  la  şa -
ca  ğıq. Bu dağ  lar ar  tıq bi  zim  dir, hə  mi -
şə bi  zim olub. An  caq 30 ilə ya  xın 
düş  mən bu dağ  lar  da, bu tor  paq  lar  da, 
bi  zim də  də-ba  ba tor  paq  la  rı  mız  da 
otu  rub, bi  zə mey  dan oxu  yub”.

Zə  fər çal  mış döv  lə  tin Mü  zəf   ər baş 
çı  sı mə  həb  bət  lə Xu  da  fə  ri  nin daş  la  rı  nı 
sı  ğal  la  yır  dı, elə Xu  da  fə  rin ki  mi daim 
ya  şa  ya  caq söz  lər de  yir  di.  

Fə  rə  hi kök  sü  nə sığ  ma  yan Fa  teh 
Pre  zi  dent o an  lar  da Xu  da  fə  rin  lə da 
nı  şır  dı, Ta  rix  lə da  nı  şır  dı, Azər  bay  can  la 
da  nı  şır  dı, Dün  ya ilə da  nı  şır  dı: “Bu gün 
bu ta  ri  xə to  xu  nar  kən sa  də  cə ola  raq 
öz möv  qe  yi  mi, öz fi   kir  lə  ri  mi si  zin  lə 
və Azər  bay  can xal  qı ilə bö  lüş  mək is -
tə  yi  rəm. Okt  yab  rın 18-də Azər  bay  can 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri Xu  da  fə  rin kör  pü -
sü  nə çıx  dı və Xu  da  fə  rin kör  pü -
sü üzə  rin  də Azər  bay  can 
bay  ra  ğı  nı qal  dır  dı. 
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Xu  da  fə  rin kör  pü  sü Azər  bay  can xal -
qı  nın mil  li sər  və  ti  dir, Azər  bay  can 
xal  qı  nın is  te  da  dı  nın sü  bu  tu  dur. Biz 
Azər  bay  can xal  qı  na məx  sus olan bu 
möh  tə  şəm me  mar  lıq əsə  ri ilə haq  lı 
ola  raq fəxr edi  rik. 

…Ye  nə də Azər  bay  can və  tən  daş -
la  rı bu  ra  da ya  şa  ya  caq  lar, qu  ra  caq  lar, 
ya  ra  da  caq  lar. Am  ma bu  gün  kü ta  rix 
heç vaxt si  lin  mə  yə  cək”.

Nə  dir Xu  da  fə  ri  ni bi  zim  çün bun  ca 
se  vim  li və if  ti  xar qay  na  ğı edən?

Mə  gər tək  cə ix  ti  yar ya  şı  na gö  rə  mi 
bu me  mar  lıq dür  da  nə  si bi  zim  çün bun 
ca əziz  dir?

Xu  da  fə  rin kör  pü  sü bü  tün baş  qa 
mə  ziy  yət  lə  rin  dən sa  va  yı rəmz  dir.

Həm də bü  tün ta  rix bo  yu məhz 
be  lə olub və mil  lət təq  vi  mi  nin ay  rıay  rı 
tə  la  tüm  lü kə  sik  lə  rin  də isə hə  min rəm 
zi  lik da  ha da qüv  vət  lə  nib.  

Bu gü  nün hün  dür  lü  yün  dən ta  ri  xin 
uzaq  la  rın  da  kı Xu  da  fə  rin ne  cə gö  rü  nür?

KÖr  Pü  yƏ aPa  ran KÖr  Pü  LƏr

Bu uzun  luq  da, bu qə  dim  lik  də və 
ötən əsr  lə  rin zər  rə  cə də  yiş  dir  mə  yə gü 
cü  nün çat  ma  dı  ğı be  lə kör  pü  lər ger  çək 
hə  yat  da ol  mur. 

Bu kör  pü  lər  siz isə dü  nən  lə ara  mız 
da uçu  rum  lar ya  ra  nar və o ta  ya nə 
əli  miz ça  tar, nə ünü  müz. Və ya ək  si  nə 
 ora  la  rın sə  si bi  zə yet  məz!

Bu kör  pü  lər “Ki  tab fü  tuh əlbül 
dan” ilə Əbü  lab  bas Əh  məd ibn Yəh  ya 
əlBa  la  zu  ri  dir (və  fa  tı 892), “Ki  tab 
əlbül  dan”ı ilə Əh  məd ibn Va  leh əlYə 
qu  bi  dir (və  fa  tı 892), “Ki  tab əlbül  dan”ı 
ilə (ya  zıl  ma  sı 902) Əbu Bəkr Əh  məd 
ibn Mə  həm  məd ibn əlFə  qih  dir, “Ki  tab 
əlmə  sa  lik vəlmə  ma  lik”i ilə (ta  mam 
la  nıb 977) Əbül  qa  sim ibn Houqəl  dir, 
“Mü  cəm əlbül  dan”ı ilə Ya  qut Hə  mə 

vi  dir (1179–1229), “Nüz  hət əlqü  lub”u 
və “Ta  rixe qo  zi  de”si ilə Həm  dul  lah 
Qəz  vi  ni  dir və da  ha baş  qa əs  ki əl  yaz 
ma  lar ki, hə  rə  sin  dən bir işıq gə  lir və o 
çı  raq  la  rın sa  yə  sin  də öt  müş əy  yam  la  rın 
qa  ran  lı  ğın  da  kı Xu  da  fə  rin kör  pü  sü də 
ay  dın gö  rü  nür. 

Hə  min şa  hid  lər ol  ma  sa, Xu  da  fə  ri 
nin ya  şı  nı, ba  şın  dan ke  çən  lə  ri ha  ra  dan 
bi  lər  dik?!

Gü  nü  mü  zə  dək gə  lib ye  ti  şən Xu 
da  fə  rin  lər əs  lin  də Araz üs  tün  də ol  muş 
kör  pü  lə  rin ilk  lə  ri de  yil  lər.

Həm  dul  lah Qəz  vi  ni Xu  da  fə  rin 
kör  pü  sü  nü Mə  həm  məd Pey  ğəm  bə  rin 
əs  ha  bə  lə  rin  dən olan Bəkr ibn Ab  dul  la 
nın 736cı il  də tik  dir  di  yi  ni ya  zır. 

Fə  qət baş  qa sal  na  mə  lər  də əs  lin  də 
kör  pü  nün da  ha əv  vəl in  şa edil  di  yi, Bəkr 
ibn Ab  dul  la  nın onun sa  də  cə tə  mi  ri ilə 
məş  ğul ol  du  ğu təs  diq  lə  ri də var. 

Kör  pü  nün il  kin ti  kil  mə ta  ri  xi Hə  xa 
mə  ni  şi  lər döv  rü  nə qə  dər apa  rıl  sa da 
(və bu  ra  da da mən  tiq ol  ma  mış de  yil, 
çün  ki çay var  dı  sa, üs  tü  nün kör  pü  sü də 
gə  rək olay  dı), bi  zə bu gör  kəm  də gə  lib 
ça  tan, məhz be  lə ca  zi  bə  dar  lı  ğı sə  bə 
bin  dən üzə  rin  də Xu  da  nın adı olan Kör 
pü  nün tə  vəl  lüd ta  ri  xi ola  raq 1027ci il 
gö  tü  rü  lür. 

Me  ma  rı kim  dir? Bəl  li de  yil. An  caq 
onun çız  dı  ğı la  yi  hə elə mü  kəm  məl 
olub, in  şaat  çı ba  ba  la  rı  mız da elə us  ta 
lıq və fə  da  kar  lıq  la ça  lı  şıb  lar ki, nə  ti  cə  yə 
sa  də  cə “kör  pü” de  mə  yə o ça  ğın adam 
la  rı  nın in  sa  fı yol ver  mə  yib. 

Dü  şü  nüb  lər ki, be  lə bir müs  təs  na işi 
in  san ya  ra  da bil  məz. 

Bu əsə  rin Pər  vər  di  ga  rın ira  də  si ilə 
ba  şa gəl  di  yi  ni, bu gö  zəl  li  yi İla  hi  nin 
Özü  nün ya  rat  dı  ğı  nı söy  lə  yib  lər.

Araz ça  yı üzə  rin  dən atı  lan Xu  da  fə 
rin  lər iki  dir  on  lar  dan eni 6, hün  dür 
lü  yü 12, uzun  lu  ğu 130 metr olan, 11 

aşı  rım  lı bi  rin  ci  si Baş Xu  da  fə  rin kör  pü  sü 
ad  la  nır, bun  dan da bö  yük olan  15 
aşı  rım  lı, uzun  lu  ğu 200 metr olan di  gə  ri 
isə El  xa  ni  lər döv  rün  də ti  ki  lib  miş və in 
di  yə 3 aşı  rı  mı gə  lib ça  tıb. 

Bu  nu da mə  xəz  lər təs  diq  lə  yir.
Ya  qut Hə  mə  vi “Mü  cəm əl bül 

dan”ın  da xə  bər ve  rir  di ki, “Aran  da Araz 
bo  yun  da min şə  hər olub”.

Bu rə  qəm ilk ba  xış  dan ina  nıl  maz  lıq 
təəs  sü  ra  tı oya  da bi  lər və bə  zən araş  dı 
rı  cı  lar elə hə  min sa  yı şi  şirt  mə ki  mi də 
qə  bul edib  lər. 

“Şə  hər” ya  zar  kən gör  kəm  li coğ  ra  fi  
ya  şü  nas in  di  ki an  lam  da qav  ra  dı  ğı  mız 
şə  hər  lə  ri yox, ümu  mən ya  şa  yış mən  tə 
qə  lə  ri  ni nə  zər  də tu  tur  du və həm Azər 
bay  ca  nın, həm də Ya  xın və Or  ta Şər  qin 
ta  ri  xin  də o çağ  la  rın əsl in  ti  bah sa  yı  la  sı 
coş  qun in  ki  şaf döv  rü ol  du  ğu  nu diq  qə  tə 
al  saq, bu iri əra  zi  də hə  min say  da abad 
in  san məs  kə  ni  nin ol  ma  sı qə  ri  bə gö  rün 
mə  mə  li  dir.

Bu  ra  lar və xü  su  sən də Xu  də  fə  rin 
kör  pü  lə  ri hər il Gü  ney səmt  dən Qa  ra 
ba  ğa və Ara  na yö  nə  lən elat köç  lə  ri  nin 
əsas yo  lu idi.

Bu  ra  lar ya  xınuzaq məm  lə  kət  lər 
dən gə  lən, ar  dıara  sı kəs  li  mə  yən, o 
el  dən bu elə baş alan ti  ca  rət kar  van  la 
rı  nın yo  lu  nun üs  tü idi.

Və nə  ha  yət, İpək Yo  lu bu  ra  dan ke 
çir  di.

Vü  SaL VƏ ay  rı  Lıq rƏM  zİ

Xu  da  fə  rin kör  pü  lə  ri  nin qis  mə  ti elə 
əv  vəl  dən be  lə olub. Ya  ran  dı  ğı gün  dən 
Azər  bay  ca  nın Gü  ne  yi ilə Qu  ze  yi  ni bir 
ləş  di  rib. 

La  kin İpək yo  lu bu  ra  dan ke  çir  di 
sə, bu  ra  lar kar  van yol  la  rı  nın qov  şa  ğı 
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idi  sə, de  mə  li, Xu  da  fə  rin elə in  san  la  ra 
xid  mə  tə baş  la  dı  ğı ilk gün  lər  dən yal  nız 
bir yur  dun cə  nu  bu ilə şi  ma  lı  nı yox, 
bu  ra  dan ke  çib ge  dən və ən müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin təm  sil  çi  lə  ri  nə yol aç  dı  ğın  dan 
bey  nəl  xalq kör  pü idi. 

Yə  ni lap baş  lan  ğıc  dan Xu  da  fə  rin 
həm bi  zim  ki, həm dün  ya  nın  kı olub, qo 
vuş  du  ru  cu  luq rəm  zi he  sab edi  lib.

Araz ça  yı  nın ən dar ye  rin  də, sal 
qa  ya  la  rın üzə  rin  də ti  ki  lən Xu  da  fə  rin 

əsr  lər  cə elə qa  ya  lar ki  mi möh  kəm da 
ya  nıb, hər gə  lə  nə ge  niş qu  caq açıb.

An  caq ta  ri  xin Xu  da  fə  ri  nə və Xu  da 
fə  ri  nin sa  hi  bi azər  bay  can  lı  la  ra kəc üz 
gös  tər  di  yi də az ol  ma  yıb.

İn  san  lar kör  pü  lə  ri bu tə  rəf  dən o 
tə  rə  fə ra  hat ke  çibqa  yı  da bil  mək üçün 
qu  rubya  ra  dıb  lar, bu yan  dan o bi  ri 
ya  na ge  dibgə  lə bil  mə  yə  rək həs  rət  lə, 
xif  ət  lə bax  maq üçün yox. 

La  kin nə acı ki, ta  ri  xin və ta  le  yin 

ma  hiy  yə  ti eti  ba  ri  lə vü  sal va  si  tə  si ol  ma  lı 
kör  pü  lə  ri ay  rı  lıq, ke  çil  məz  lik aşı  rı  mı  na 
çe  vir  di  yi də keç  miş  lər  də az rast gə  lin 
mə  yib.  

İn  san  lar ay  rı  lı  ğı kim  lə  rin sal  dı  ğı  nı 
yax  şı bil  sə  lər də, bə  zən qəd  dar əy  yam 
lar  da ürək  lə  ri  ni de  şən dərd  lə  ri, nis 
gi  li açıq de  mə  yə də cü  rət et  mə  yib  lər. 
Baş  la  yıb  lar fə  lə  yi qı  na  ma  ğa, o sa  hil  lə 
bu sa  hi  lin ara  sın  dan axıbke  çən çay  la  rı 
mə  zəm  mət et  mə  yə. Am  ma ya  zıq ça  yın 
nə təq  si  ri! Çay hə  qi  qət  də həm o sa  hil 
də  ki  nin, həm də bu tərəfdəkilərin idi.

Za  man bo  yu yol  la  rı kə  sən çap  qın 
çı  lar, qul  dur  lar olub, ya elə çap  qın  çı
qul  dur tə  biət  li ha  ki  miy  yət  lər, si  ya  sət  lər, 
az  ğın qəsb  kar  lar.

Bu bə  la Xu  da  fə  ri  nin də ba  şın  da çat 
la  yıb.

XIX yü  zi  lin ilk onil  lik  lə  rin  də Azər 
bay  can iki  yə par  ça  la  nıb  Xu  da  fə  ri  nin 
o ta  yın  da Azər  bay  ca  nın bir his  sə  si qa 
lıb, bu tə  rə  fin  də di  gər par  ça  sı. 

MƏn SƏn  dƏn ay  rıL  Maz  dıM, 
züLM  nƏn ayır  dı  Lar

Ən müd  hi  şi bu  dur ki, hə  min kör 
pü  lə  rin o tay  lıbu tay  lı sa  hib  lə  ri  nə bu 
yan  dan o tə  rə  fə, o tə  rəf  dən bu ya  na 
ad  la  maq ya  saq edi  lib. Be  lə  cə vü  sal 
kör  pü  sü çev  ri  lib hic  ran sər  hə  di  nə.

Ax  ta  rın dün  ya ədə  biy  ya  tı  nı (mən 
ax  tar  mı  şam, ona gö  rə be  lə ar  xa  yın 
qə  tiy  yət  lə ya  zı  ram) Araz ça  yı qə  dər 
qar  ğa  nı  lan ikin  ci çay tap  ma  ya  caq  sı  nız.

Araz  sa dün  ya  nın di  gər də  lido 
lu nəhr  lə  rin  dən, lap elə qo  vuş  du  ğu 
Kür  dən fərq  li ola  raq hə  mi  şə sa  kit axıb, 
teztez co  şubda  şa  raq in  san  la  rı əziy  yə 
tə sal  ma  yıb.

Mü  tə  ma  di qar  ğa  nıl  ma  ğı  nın sə  bə  bi 
isə elə son 200 il  dən ar  tıq vaxt kə  si 
yin  də da  vam  lı ola  raq bu ta  yın  dan o 
ta  yı  na keç  mək üçün qo  yu  lan ya  saq 
lar, ma  neələr olub. XX yü  zi  lin 30cu 
il  lə  rin  də Cə  nu  bi və Şi  ma  li Azər  bay  can 
ara  sın  da əla  qə  lə  ri da  ha ar  tıq qır  maq 
üçün birbi  ri  nin ar  dın  ca aman  sız ad 
dım  lar atı  lır. Min  lər  lə in  san bir ne  çə 
gün içə  ri  sin  də Şi  ma  li Azər  bay  can  dan 
İra  na kö  çü  rü  lür və elə hə  min əs  na  da 
15 aşı  rım  lı Xu  da  fə  rin kör  pü  sün  dən 
750 metr qərb  də  ti  kil  miş və El  xa  ni  lər 
döv  rün  də in  şa edil  di  yi eh  ti  mal olu 
nan di  gər kör  pü  nün sa  hil tağ  la  rı  bu 
tay  dan o ta  ya müm  kün getgəl  lə  rin 

qar  şı  sı  nı al  maq üçün uçur  du  lubda 
ğı  dı  lır. 

Baş ve  rən  lə  ri qüs  sə ilə qar  şı  la  yan 
na  çar xalq hə  min yı  xı  lan ikin  ci Xu  da  fə 
ri  nə “Sı  nıq kör  pü” adı qo  yur.

Bu sı  nıq  lıq, bəx  ti  kəm  lik Xu  də  fə  rin  lə 
hə  lə son  ra  lar da xey  li müd  dət qa  la  caq.

Və elə müd  hiş za  man da ye  ti  şə  cək 
ki, Xu  da  fə  rin  dən nəin  ki keç  mək, üs  tü  nə 
çıx  maq, hət  ta onun ol  du  ğu doğ  ma 
əra  zi  lə  rə ya  xın düş  mək azər  bay  can  lı  lar 
üçün əl  çat  maz is  tə  yə dö  nə  cək. 

XVI yü  zil  də Di  ri  li Qur  ba  ni be  lə sız 
la  yar  dı:

Şair olan dər  si alar pi  rin  dən,
Baş aç  ma  dım sey  ra  ğı  bın si  rin  dən,
Qo  lu  bağ  lı keç  dim Xu  da  fə  rin  dən
Üzüm gül  məz, heç açıl  maz, ah,

 mə  nim!
Əsr  lər  cə Xu  da  fə  rin  dən qa  lib  lər də 

çox keç  miş  di, elə Qur  ba  ni ki  mi əsir ke 
çən  lər də ol  muş  du.

Xu  da  fə  ri  nin alın ya  zı  sın  da özü  nün 
də əsirye  sir ol  ma  ğı var  mış.

Er  mə  ni iş  ğa  lı ilə baş  la  nan və 30 
il bo  yun  ca da  vam edən əzab  lı ay  rı  lıq 
il  lə  ri Xu  da  fə  ri  nin tər  cü  me  yiha  lın  da  kı 
ən qəm  li, ən pərişan sə  hi  fə  lər  dir. An 
caq nə xoş  bəx  tik ki, nə  ha  yət, o kə  dər  li 
sə  hi  fə  lər də qa  pan  dı. Nə bəx  ti  ya  rıq ki, 
Xu  da  fə  ri  nin ye  ni öm  rü  nün baş  la  dı  ğı 

mə  sud gün  lər də gəl  di. Nə bəx  tə  və  rik 
ki, Xu  da  fə  rin üzə  rin  də bü  tün Azər 
bay  ca  nın nəb  zi, ürə  yi ki  mi dal  ğa  la 
nan üç  rəng  li bay  ra  ğı  mız yük  sə  lir!

zƏ  FƏr  LƏ aÇı  Lan yE  nİ SƏ  Hİ  FƏ

O gün  lə  rin hə  yə  ca  nı heç unu  dul 
maz.

2020ci ilin okt  yabr gün  lə  ri idi. 
Azər  bay  can as  lan  la  rı dö  yüş mey  da 
nın  da idi. Tə  ca  vü  zə uğ  ra  mış tor 
paq  la  rı  mı  zı azad et  mək uğ  run  da 
ölümdi  rim sa  va  şı ge  dir  di. Növ  bə 
gə  lib çat  mış  dı Cəb  ra  yı  la. Azər  bay  can 
Or  du  su  nun zə  fər so  raq  la  rı bü  tün mil 
lə  ti vəc  də gə  tir  miş  di. Yal  nız bu yan  da 
yox, həm də o tay  da. 

Duy  ğu  la  rın si  nə  yə sığ  ma  dı  ğı hə  min 
riq  qət do  lu gün  lər  də Ara  zın o tə  rə  fin  də 
baş ve  rən  lə  ri evin  dəeşi  yin  də iz  lə  mə  yə 
səb  ri çat  ma  yan bir cə  nub  lu ailə  nin gö 
rün  tü  lə  ri bi  zə də gə  lib çat  dı. Yı  ğış  mış 
dı  lar Araz qı  ra  ğı  na, Xu  da  fə  ri  nin o bi  ri 
tə  rə  fi  nə  bir ocaq qa  la  yıb top  laş  mış  dı 
lar çev  rə  si  nə.

Yaş  lı bir qa  dın, dün  ya  gör  müş bir 
ana, bir gü  ney  li ağ  bir  çə  yi  miz gü  cü 
ça  ta  nı edir  di, əl  lə  ri  ni göy  lə  rə aç  mış  dı 
ki, ya Pər  vər  di  gar, Azər  bay  can əs  gə 
ri  nə ha  yan ol, ya İla  hi, ba  la  la  rı  mı  zı 

qo  ru, ya Al  lah, yur  du  mu  za azad  lıq 
nə  sib elə!

Ana əl  lə  ri  ni göy  lə  rə aç  mış  dı, Xu  da 
vən  dialə  mə üz tut  muş  du.

Or  ta  da Xu  da  fə  rin idi, göy  də Xu  da, 
bu tay  da Azər  bay  can əs  gə  ri dö  yü  şür  dü.

Və Xu  da  nın Kör  pü  sü  nün  Azər  bay 
ca  nın kör  pü  sü  nün ba  şın  da söy  lə  nən 
o dualar, mil  lə  tin sə  si HAQ  QA çat  dı, 
HAQ  QI bər  qə  rar et  di.

İl  lər  cə həs  rət, ay  rı  lıq kör  pü  sü  nə 
dön  də  ril  miş Xu  da  fə  rin müb  tə  la ol  du 
ğu son  zən  cir  dən də qur  tul  du, ye  nə 
dö  nüb ol  du VÜ  SAL, BİR  LİK, VƏH  DƏT 
Kör  pü  sü!

“Bər  pa edə  cə  yik bun  la  rı, ha  mı  sı  nı 
bər  pa edə  cə  yik. Azər  bay  can xal  qı bir 
da  ha öz bö  yük  lü  yü  nü gös  tə  rə  cək. Bir 
da  ha bü  tün dün  ya  ya sü  but edə  cə  yik 
ki, biz bö  yük xal  qıq. Biz qa  yıt  mı  şıq, 
vu  ru  şa-vu  ru  şa qa  yıt  mı  şıq. Heç kim 
bi  zə bu tor  paq  la  rı ba  ğış  la  ma  yıb”.

Bu, da  ha bir dua, da  ha bir bö  yük 
niy  yət, dün  ya in  sa  nı  na söy  lə  nən söz idi.

Bu, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin azad Xu  da  fə  rin  lə üz  bəüz da 
ya  na  raq iç  di  yi and idi.

Bu, üs  tün  də Xu  da  nın adı və im  za -
sı olan məğ  rur Xu  da  fə  ri  nin ömür sal -
na  mə  si  nə Azər  bay  ca  nın at  dı  ğı da  ha 
bir ŞƏ  RƏF İM  ZA  SI idi!
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idi  sə, de  mə  li, Xu  da  fə  rin elə in  san  la  ra 
xid  mə  tə baş  la  dı  ğı ilk gün  lər  dən yal  nız 
bir yur  dun cə  nu  bu ilə şi  ma  lı  nı yox, 
bu  ra  dan ke  çib ge  dən və ən müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin təm  sil  çi  lə  ri  nə yol aç  dı  ğın  dan 
bey  nəl  xalq kör  pü idi. 

Yə  ni lap baş  lan  ğıc  dan Xu  da  fə  rin 
həm bi  zim  ki, həm dün  ya  nın  kı olub, qo 
vuş  du  ru  cu  luq rəm  zi he  sab edi  lib.

Araz ça  yı  nın ən dar ye  rin  də, sal 
qa  ya  la  rın üzə  rin  də ti  ki  lən Xu  da  fə  rin 

əsr  lər  cə elə qa  ya  lar ki  mi möh  kəm da 
ya  nıb, hər gə  lə  nə ge  niş qu  caq açıb.

An  caq ta  ri  xin Xu  da  fə  ri  nə və Xu  da 
fə  ri  nin sa  hi  bi azər  bay  can  lı  la  ra kəc üz 
gös  tər  di  yi də az ol  ma  yıb.

İn  san  lar kör  pü  lə  ri bu tə  rəf  dən o 
tə  rə  fə ra  hat ke  çibqa  yı  da bil  mək üçün 
qu  rubya  ra  dıb  lar, bu yan  dan o bi  ri 
ya  na ge  dibgə  lə bil  mə  yə  rək həs  rət  lə, 
xif  ət  lə bax  maq üçün yox. 

La  kin nə acı ki, ta  ri  xin və ta  le  yin 

ma  hiy  yə  ti eti  ba  ri  lə vü  sal va  si  tə  si ol  ma  lı 
kör  pü  lə  ri ay  rı  lıq, ke  çil  məz  lik aşı  rı  mı  na 
çe  vir  di  yi də keç  miş  lər  də az rast gə  lin 
mə  yib.  

İn  san  lar ay  rı  lı  ğı kim  lə  rin sal  dı  ğı  nı 
yax  şı bil  sə  lər də, bə  zən qəd  dar əy  yam 
lar  da ürək  lə  ri  ni de  şən dərd  lə  ri, nis 
gi  li açıq de  mə  yə də cü  rət et  mə  yib  lər. 
Baş  la  yıb  lar fə  lə  yi qı  na  ma  ğa, o sa  hil  lə 
bu sa  hi  lin ara  sın  dan axıbke  çən çay  la  rı 
mə  zəm  mət et  mə  yə. Am  ma ya  zıq ça  yın 
nə təq  si  ri! Çay hə  qi  qət  də həm o sa  hil 
də  ki  nin, həm də bu tərəfdəkilərin idi.

Za  man bo  yu yol  la  rı kə  sən çap  qın 
çı  lar, qul  dur  lar olub, ya elə çap  qın  çı
qul  dur tə  biət  li ha  ki  miy  yət  lər, si  ya  sət  lər, 
az  ğın qəsb  kar  lar.

Bu bə  la Xu  da  fə  ri  nin də ba  şın  da çat 
la  yıb.

XIX yü  zi  lin ilk onil  lik  lə  rin  də Azər 
bay  can iki  yə par  ça  la  nıb  Xu  da  fə  ri  nin 
o ta  yın  da Azər  bay  ca  nın bir his  sə  si qa 
lıb, bu tə  rə  fin  də di  gər par  ça  sı. 

MƏn SƏn  dƏn ay  rıL  Maz  dıM, 
züLM  nƏn ayır  dı  Lar

Ən müd  hi  şi bu  dur ki, hə  min kör 
pü  lə  rin o tay  lıbu tay  lı sa  hib  lə  ri  nə bu 
yan  dan o tə  rə  fə, o tə  rəf  dən bu ya  na 
ad  la  maq ya  saq edi  lib. Be  lə  cə vü  sal 
kör  pü  sü çev  ri  lib hic  ran sər  hə  di  nə.

Ax  ta  rın dün  ya ədə  biy  ya  tı  nı (mən 
ax  tar  mı  şam, ona gö  rə be  lə ar  xa  yın 
qə  tiy  yət  lə ya  zı  ram) Araz ça  yı qə  dər 
qar  ğa  nı  lan ikin  ci çay tap  ma  ya  caq  sı  nız.

Araz  sa dün  ya  nın di  gər də  lido 
lu nəhr  lə  rin  dən, lap elə qo  vuş  du  ğu 
Kür  dən fərq  li ola  raq hə  mi  şə sa  kit axıb, 
teztez co  şubda  şa  raq in  san  la  rı əziy  yə 
tə sal  ma  yıb.

Mü  tə  ma  di qar  ğa  nıl  ma  ğı  nın sə  bə  bi 
isə elə son 200 il  dən ar  tıq vaxt kə  si 
yin  də da  vam  lı ola  raq bu ta  yın  dan o 
ta  yı  na keç  mək üçün qo  yu  lan ya  saq 
lar, ma  neələr olub. XX yü  zi  lin 30cu 
il  lə  rin  də Cə  nu  bi və Şi  ma  li Azər  bay  can 
ara  sın  da əla  qə  lə  ri da  ha ar  tıq qır  maq 
üçün birbi  ri  nin ar  dın  ca aman  sız ad 
dım  lar atı  lır. Min  lər  lə in  san bir ne  çə 
gün içə  ri  sin  də Şi  ma  li Azər  bay  can  dan 
İra  na kö  çü  rü  lür və elə hə  min əs  na  da 
15 aşı  rım  lı Xu  da  fə  rin kör  pü  sün  dən 
750 metr qərb  də  ti  kil  miş və El  xa  ni  lər 
döv  rün  də in  şa edil  di  yi eh  ti  mal olu 
nan di  gər kör  pü  nün sa  hil tağ  la  rı  bu 
tay  dan o ta  ya müm  kün getgəl  lə  rin 

qar  şı  sı  nı al  maq üçün uçur  du  lubda 
ğı  dı  lır. 

Baş ve  rən  lə  ri qüs  sə ilə qar  şı  la  yan 
na  çar xalq hə  min yı  xı  lan ikin  ci Xu  da  fə 
ri  nə “Sı  nıq kör  pü” adı qo  yur.

Bu sı  nıq  lıq, bəx  ti  kəm  lik Xu  də  fə  rin  lə 
hə  lə son  ra  lar da xey  li müd  dət qa  la  caq.

Və elə müd  hiş za  man da ye  ti  şə  cək 
ki, Xu  da  fə  rin  dən nəin  ki keç  mək, üs  tü  nə 
çıx  maq, hət  ta onun ol  du  ğu doğ  ma 
əra  zi  lə  rə ya  xın düş  mək azər  bay  can  lı  lar 
üçün əl  çat  maz is  tə  yə dö  nə  cək. 

XVI yü  zil  də Di  ri  li Qur  ba  ni be  lə sız 
la  yar  dı:

Şair olan dər  si alar pi  rin  dən,
Baş aç  ma  dım sey  ra  ğı  bın si  rin  dən,
Qo  lu  bağ  lı keç  dim Xu  da  fə  rin  dən
Üzüm gül  məz, heç açıl  maz, ah,

 mə  nim!
Əsr  lər  cə Xu  da  fə  rin  dən qa  lib  lər də 

çox keç  miş  di, elə Qur  ba  ni ki  mi əsir ke 
çən  lər də ol  muş  du.

Xu  da  fə  ri  nin alın ya  zı  sın  da özü  nün 
də əsirye  sir ol  ma  ğı var  mış.

Er  mə  ni iş  ğa  lı ilə baş  la  nan və 30 
il bo  yun  ca da  vam edən əzab  lı ay  rı  lıq 
il  lə  ri Xu  da  fə  ri  nin tər  cü  me  yiha  lın  da  kı 
ən qəm  li, ən pərişan sə  hi  fə  lər  dir. An 
caq nə xoş  bəx  tik ki, nə  ha  yət, o kə  dər  li 
sə  hi  fə  lər də qa  pan  dı. Nə bəx  ti  ya  rıq ki, 
Xu  da  fə  ri  nin ye  ni öm  rü  nün baş  la  dı  ğı 

mə  sud gün  lər də gəl  di. Nə bəx  tə  və  rik 
ki, Xu  da  fə  rin üzə  rin  də bü  tün Azər 
bay  ca  nın nəb  zi, ürə  yi ki  mi dal  ğa  la 
nan üç  rəng  li bay  ra  ğı  mız yük  sə  lir!

zƏ  FƏr  LƏ aÇı  Lan yE  nİ SƏ  Hİ  FƏ

O gün  lə  rin hə  yə  ca  nı heç unu  dul 
maz.

2020ci ilin okt  yabr gün  lə  ri idi. 
Azər  bay  can as  lan  la  rı dö  yüş mey  da 
nın  da idi. Tə  ca  vü  zə uğ  ra  mış tor 
paq  la  rı  mı  zı azad et  mək uğ  run  da 
ölümdi  rim sa  va  şı ge  dir  di. Növ  bə 
gə  lib çat  mış  dı Cəb  ra  yı  la. Azər  bay  can 
Or  du  su  nun zə  fər so  raq  la  rı bü  tün mil 
lə  ti vəc  də gə  tir  miş  di. Yal  nız bu yan  da 
yox, həm də o tay  da. 

Duy  ğu  la  rın si  nə  yə sığ  ma  dı  ğı hə  min 
riq  qət do  lu gün  lər  də Ara  zın o tə  rə  fin  də 
baş ve  rən  lə  ri evin  dəeşi  yin  də iz  lə  mə  yə 
səb  ri çat  ma  yan bir cə  nub  lu ailə  nin gö 
rün  tü  lə  ri bi  zə də gə  lib çat  dı. Yı  ğış  mış 
dı  lar Araz qı  ra  ğı  na, Xu  da  fə  ri  nin o bi  ri 
tə  rə  fi  nə  bir ocaq qa  la  yıb top  laş  mış  dı 
lar çev  rə  si  nə.

Yaş  lı bir qa  dın, dün  ya  gör  müş bir 
ana, bir gü  ney  li ağ  bir  çə  yi  miz gü  cü 
ça  ta  nı edir  di, əl  lə  ri  ni göy  lə  rə aç  mış  dı 
ki, ya Pər  vər  di  gar, Azər  bay  can əs  gə 
ri  nə ha  yan ol, ya İla  hi, ba  la  la  rı  mı  zı 

qo  ru, ya Al  lah, yur  du  mu  za azad  lıq 
nə  sib elə!

Ana əl  lə  ri  ni göy  lə  rə aç  mış  dı, Xu  da 
vən  dialə  mə üz tut  muş  du.

Or  ta  da Xu  da  fə  rin idi, göy  də Xu  da, 
bu tay  da Azər  bay  can əs  gə  ri dö  yü  şür  dü.

Və Xu  da  nın Kör  pü  sü  nün  Azər  bay 
ca  nın kör  pü  sü  nün ba  şın  da söy  lə  nən 
o dualar, mil  lə  tin sə  si HAQ  QA çat  dı, 
HAQ  QI bər  qə  rar et  di.

İl  lər  cə həs  rət, ay  rı  lıq kör  pü  sü  nə 
dön  də  ril  miş Xu  da  fə  rin müb  tə  la ol  du 
ğu son  zən  cir  dən də qur  tul  du, ye  nə 
dö  nüb ol  du VÜ  SAL, BİR  LİK, VƏH  DƏT 
Kör  pü  sü!

“Bər  pa edə  cə  yik bun  la  rı, ha  mı  sı  nı 
bər  pa edə  cə  yik. Azər  bay  can xal  qı bir 
da  ha öz bö  yük  lü  yü  nü gös  tə  rə  cək. Bir 
da  ha bü  tün dün  ya  ya sü  but edə  cə  yik 
ki, biz bö  yük xal  qıq. Biz qa  yıt  mı  şıq, 
vu  ru  şa-vu  ru  şa qa  yıt  mı  şıq. Heç kim 
bi  zə bu tor  paq  la  rı ba  ğış  la  ma  yıb”.

Bu, da  ha bir dua, da  ha bir bö  yük 
niy  yət, dün  ya in  sa  nı  na söy  lə  nən söz idi.

Bu, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin azad Xu  da  fə  rin  lə üz  bəüz da 
ya  na  raq iç  di  yi and idi.

Bu, üs  tün  də Xu  da  nın adı və im  za -
sı olan məğ  rur Xu  da  fə  ri  nin ömür sal -
na  mə  si  nə Azər  bay  ca  nın at  dı  ğı da  ha 
bir ŞƏ  RƏF İM  ZA  SI idi!



Hörmətliİlhammüəllim!

Si	zi	-	Mil	li	Məc	li	sin	de	pu	ta	tı	nı,	ta	nın	mış	ic	ti	mai	xa	di	mi	ana	dan	ol	ma	ğı	nı	zın	60	il	li	yi	

mü	na	si	bə	ti	ilə	sə	mi	mi	qəlb	dən	təb	rik	edi	rəm.

Siz	do	ğu	lub	bö	yü	dü	yü	nüz	Azər	bay	ca	nın	Yev	lax	şə	hə	rin	də	or	ta	təh	si	li	ni	zi	əla	qiy	mət-

lər	lə	ba	şa	vu	rub,	in	san	la	rın	sağ	lam	lı	ğı	nın	qay	ğı	sı	na	qal	maq	ar	zu	su	ilə	N.Nə	ri	ma	nov	adı-

na	Azər	bay	can	Döv	lət	Tibb	İns	ti	tu	tu	nun	Müali	cə-pro	fi		lak	ti	ka	fa	kül	tə	si	nə	qə	bul	ola	raq	ali	

təh	sil	al	mı	sı	nız.	İns	ti	tu	tu	uğur	la	bi	ti	rə	rək,	Yev	lax	Şə	hər	Mər	kə	zi	Xəs	tə	xa	na	sı	nın	Po	lik	li-

ni	ka	şö	bə	sin	də	sa	hə	hə	ki	mi	ki	mi	əmək	fəaliy	yə	ti	nə	baş	la	mış,	son	ra	isə	hə	kim-en	dos	ko	pist,	

qast	roen	te	ro	loq	iş	lə	mi	si	niz.	Tez	lik	lə	xəs	tə	xa	na	nın	Ra	yon	la	ra	ra	sı	qast	roen	te	ro	lo	gi	ya	şö	bə-

si	nin	mü	di	ri	və	zi	fə	si	nə	irə	li	çə	kil	miş,	2001-ci	il	dən	baş	la	ya	raq	Ba	kı	Şə	hər	Tə	ci	li	və	Tə	xi	rə-

sa	lın	maz	Tib	bi	Yar	dım	Stan	si	ya	sın	da	ça	lış	mı	sı	nız.	Yük	sək	ix	ti	sas	lı	mü	tə	xəs	sis	ki	mi	üzə-

ri	ni	zə	dü	şən	və	zi	fə	ni	la	yi	qin	cə	ye	ri	nə	ye	ti	rə	rək,	iş	lə	di	yi	niz	kol	lek	tiv	lər	də	öz	pe	şə	kar	lı	ğı	nız,	
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təş	ki	lat	çı	lıq	ba	ca	rı	ğı	nız	la	se	çil	mi	si	niz.	Bu	key	fi	y	yət	lə	ri	niz	sa	yə	sin	də	bir	müd	dət	son	ra	

Yev	lax	Şə	hər	Mər	kə	zi	Xəs	tə	xa	na	sı	nın	baş	hə	ki	mi	və	zi	fə	si	nə		yük	səl	mi	si	niz.	

Siz,	ey	ni	za	man	da,	öl	kə	nin	ic	ti	mai-si	ya	si	hə	ya	tın	da	da	ak	tiv	fəaliy	yət		gös	tə	rir	si-

niz.	İl	lər	ön	cə	Ye	ni	Azər	bay	can	Par	ti	ya	sı	nın	Yev	lax	ra	yon	təş	ki	la	tı	nın	səd	ri	se	çi	lə	rək,	

bu	gü	nə	dək	bu	mə	sul	işi	mü	vəf		ə	qiy	yət	lə	da	vam	et	di	rir	si	niz.

Siz	se	çi	ci	lə	rin	eti	ma	dı	nı	qa	za	na	raq	III,	IV	və	V	ça	ğı	rış	par	la	ment	seç	ki	lə	rin	də	müs-

tə	qil	Azər	bay	can	Res	pub	li	ka	sı		Mil	li	Məc	li	si	nin	üz	vü	ol	mu	su	nuz.

Bu	gün	VI	ça	ğı	rış	Mil	li	Məc	li	sin	Sə	hiy	yə	ko	mi	tə	si	nin,	həm	çi	nin	Əmək	və	so	sial	

si	ya	sət	ko	mi	tə	si	nin	üz	vü	ki	mi	qa	nun	ya	ra	dı	cı	lı	ğı	pro	se	sin	də	ya	xın	dan	iş	ti	rak	edir,	

öl	kə	miz	də	bu	sa	hə	lər	də	hə	ya	ta	ke	çi	ri	lən	is	la	hat	la	rın	hü	qu	qi	ba	za	sı	nın	möh	kəm	lən	di-

ril	mə	si	və	tək	mil	ləş	di	ril	mə	si	işin	də	öz	səy	lə	ri	ni	zi	əsir	gə	mir	si	niz.	

Siz,	ey	ni	za	man	da,	par	la	men	tin	bey	nəl	xalq	əla	qə	lə	ri	nin	in	ki	şa	fı	is	ti	qa	mə	tin	də	də	

təq	di	rə	la	yiq	iş	lər	gö	rür	sü	nüz.	Asi	ya	Par	la	ment	As	samb	le	ya	sın	da	nü	ma	yən	də	he	yə-

ti	nin	üz	vü,	Azər	bay	can-İraq	par	la	ment	lə	ra	ra	sı	əla	qə	lər	üz	rə	iş	çi	qru	pu	nun	rəh	bə	ri,		

Bəh	reyn,	Es	to	ni	ya,	Mi	sir,	Pa	kis	tan	və	Ru	mı	ni	ya	ilə	par	la	ment	lə	ra	ra	sı	əla	qə	lər	üz	rə	

iş	çi	qrup	la	rı	nın	üz	vü	ki	mi	sə	mə	rə	li	fəaliy	yət	gös	tə	rir,	par	la	men	tin	bey	nəl	xalq	mü	na-

si	bət	lə	ri	nin	ge	niş	lən	di	ril	mə	si	nə	öz	töh	fə	ni	zi	ve	rir	si	niz.	

Gös	tər	di	yi	niz	xid	mət	lər	öl	kə	rəh	bər	li	yi	nin	diq	qə	tin	dən	kə	nar	da	qal	ma	mış,	Siz	

Azər	bay	can	Res	pub	li	ka	sı	Pre	zi	den	ti	nin	Sə	rən	ca	mı	ilə	“Azər	bay	can	Xalq	Cüm	hu	riy-

yə	ti	nin	100	il	li	yi	(1918-2018)”	yu	bi	ley	me	da	lı	ilə	təl	tif	edil	mi	si	niz.

Hör	mət	li	İl	ham	müəl	lim!

Si	zi	60	il	lik	yu	bi	le	yi	niz	mü	na	si	bə	ti	ilə	bir	da	ha	ürək	dən	təb	rik	edir,	öm	rü	nü	zün	bu	

ka	mil	lik	ça	ğın	da	Si	zə	möh	kəm	can	sağ	lı	ğı,	uzun	ömür,	iş	lə	ri	niz	də	ye	ni-ye	ni	nailiy-

yət	lər	ar	zu	la	yı	ram.

Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,13yanvar2022ciil



HörmətliAydınmüəllim!

Si	zi	-	Mil	li	Məc	li	sin	de	pu	ta	tı	nı,	ta	nın	mış	ic	ti	mai	xa	di	mi	ana	dan	ol	ma	ğı	nı	zın	60	il	li	yi	
mü	na	si	bə	ti	ilə	sə	mi	mi	qəlb	dən	təb	rik	edi	rəm.

Siz	Azər	bay	can	Döv	lət	Uni	ver	si	te	ti	nin	Me	xa	ni	ka-ri	ya	ziy	yat	fa	kül	tə	si	ni		mü	vəf		ə-
qiy	yət	lə	bi	tir	dik	dən	son	ra	tə	yi	nat	la	Azər	bay	can	Mil	li	Elm	lər	Aka	de	mi	ya	sı	nın	Neft-
Kim	ya	Pro	ses	lə	ri	İns	ti	tu	tun	da	baş	la	bo	rant	ola	raq	əmək	fəaliy	yə	ti	nə	baş	la	mı	sı	nız.	Yük-
sək	təş	ki	lat	çı	lıq	qa	bi	liy	yə	ti	niz	sa	yə	sin	də	Azər	bay	can	Gənc	lər	İtt		i	fa	qı	Qa	ra	dağ	ra	yon	
təş	ki	la	tın	da	kom	so	mol	ko	mi	tə	si	nin		ka	ti	bi,	tə	li	mat	çı,	təş	ki	lat	şö	bə	si	nin	mü	di	ri	və	zi	fə	lə-
rin	də	ça	lış	mı	sı	nız.	

İq	ti	sad	el	mi	nə	ma	ra	ğı	nız	Si	zi	Azər	bay	can	Döv	lət	İq	ti	sad	Uni	ver	si	te	ti	nin	Ma	liy	yə-iq-
ti	sad	fa	kül	tə	sin	də	qi	ya	bi	təh	sil	al	ma	ğa	sövq	edib.	Hə	min	müd	dət	də	Siz,	ey	ni	za	man	da,	
Səhm	dar-Kom	mer	si	ya	Əma	nət	Ban	kı	Qa	ra	dağ	ra	yon	şö	bə	sin	də	mü	dir	müavi	ni	ol	muş,	
son	ra	isə	Səhm	dar-Kom	mer	si	ya	Əma	nət		Ban	kı	Ba	kı	şə	hər	ida	rə	si	nin	Kre	dit	ləş	mə	şö	bə-
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sin	də	rəis	müavi	ni,	Ma	liy	yə	Na	zir	li	yi	nin	Baş	Döv	lət	Ver	gi	Si	ya	sə	ti	İda	rə	sin	də	baş	
iq	ti	sad	çı	və	zi	fə	lə	rin	də	iş	lə	mi	si	niz.

Qa	zan	dı	ğı	nız	bi	lik	lər	və	əl	də	et	di	yi	niz	təc	rü	bə	sa	yə	sin	də	Siz	Qa	ra	dağ,		Sum	qa	yıt,	
Sə	bail	ra	yon	ma	liy	yə	ida	rə	lə	ri	nin	rəisi	ki	mi	mə	sul	və	zi	fə	lər	də	əmək	fəaliy	yə	ti	ni	zi	da-
vam	et	dir	miş,	son	ra	isə	pe	şə	kar	iq	ti	sad	çı	ki	mi	Ma	liy	yə	Na	zir	li	yi	nin	7	say	lı	(Nə	ri	ma-
nov	ra	yo	nu),	9	say	lı	(Sə	bail	ra	yo	nu)	xə	zi	nə	dar	lıq	ida	rə	lə	ri	nin	rəisi	ol	mu	su	nuz.

Ça	lış	dı	ğı	nız	bü	tün	kol	lek	tiv	lər	də	özü	nü	zü	zəh	mət	se	vər,	ba	ca	rıq	lı,	öz	işi	nə	mə	su-
liy	yət	lə	ya	na	şan	bir	mü	tə	xəs	sis	ki	mi	gös	tər	miş,	iş	yol	daş	la	rı	nı	zın	eti	ba	rı	nı,	hör	mə	ti	ni	
qa	zan	mı	sı	nız.	

Bü	tün	bun	lar	la	ya	na	şı,	Siz	öl	kə	nin	ic	ti	mai-si	ya	si	hə	ya	tın	da	da	fəal	iş	ti	rak	edir,	
Ye	ni	Azər	bay	can	Par	ti	ya	sı	nın	üz	vü	ki	mi	yük	sək	və	tən	daş	lıq	möv	qe	yi		nü	ma	yiş	et	di-
rir	si	niz.

Cə	miy	yət	də	qa	zan	dı	ğı	nız	nü	fuz	sa	yə	sin	də	Siz	Azər	bay	can	Res	pub	li	ka	sı	Mil	li	Məc-
li	si	nin	V	ça	ğı	rış	de	pu	ta	tı	se	çil	mi	si	niz.	Siz	hal-ha	zır	da	VI	ça	ğı	rış	Mil	li	Məc	li	si	nin	
üz	vü	ki	mi	par	la	men	tin	İq	ti	sa	di	si	ya	sət,	sə	na	ye	və	sa	hib	kar	lıq,	ha	be	lə	Aq	rar	si	ya	sət	ko-
mi	tə	lə	rin	də	təm	sil	olu	na	raq,	bu	sa	hə	lər	də	qa	nun	ve	ri	ci	lik	ba	za	sı	nın	tək	mil	ləş	di	ril	mə	si	
is	ti	qa	mə	tin	də	sə	mə	rə	li	fəaliy	yət	gös	tə	rir	si	niz.

Siz,	ey	ni	za	man	da,	par	la	men	tin	bey	nəl	xalq	əla	qə	lə	ri	nin	in	ki	şa	fı	na	da	öz	töh	fə	ni	zi	

ve	rir	si	niz.	Asi	ya	Par	la	ment	As	samb	le	ya	sın	da	nü	ma	yən	də	he	yə	ti	nin,		ha	be	lə	Ru	si	ya,	

Be	la	rus,	Çin,	İs	veç	rə,	Ka	na	da,	Qə	tər,	Lat	vi	ya,	Ma	lay	zi	ya,	Öz	bə	kis	tan	ilə	par	la	ment-

lə	ra	ra	sı	əla	qə	lər	üz	rə	iş	çi	qrup	la	rı	nın	üz	vü	ola	raq	par	la	ment	dip	lo	ma	ti	ya	sı	nın	ge	niş-

lən	mə	sin	də	səy	lə	ri	ni	zi	əsir	gə	mir	si	niz.	

Hör	mət	li	Ay	dın	müəl	lim!

Si	zi	60	il	lik	yu	bi	le	yi	niz	mü	na	si	bə	ti	ilə	bir	da	ha	ürək	dən	təb	rik	edir,	öm	rü	nü	zün	bu	

ka	mil	lik	ça	ğın	da	Si	zə	möh	kəm	can	sağ	lı	ğı,	uzun	ömür,	iş	lə	ri	niz	də	ye	ni-ye	ni	mü	vəf		ə-

qiy	yət	lər	ar	zu	la	yı	ram.

Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,10fevral2022ciil



HörmətliZahidmüəllim!

Si	zi	-	Mil	li	Məc	li	sin	İn	san	hü	quq	la	rı	ko	mi	tə	si	nin	səd	ri	ni,	So	sial	Təd	qi	qat	lar	Mər	kə-

zi	İda	rə	He	yə	ti	nin	rəh	bə	ri	ni	ana	dan	ol	ma	ğı	nı	zın	50	il	li	yi	mü	na	si	bə	ti	ilə	sə	mi	mi	qəlb	dən	

təb	rik	edi	rəm.	

Siz	hə	lə	mək	təb	il	lə	ri	niz	dən	yük	sək	təh	sil	gös	tə	ri	ci	lə	ri	niz	lə	fərq	lən	miş,		or	ta	mək	tə	bi	əla	

qiy	mət	lər	lə	ba	şa	vu	ra	raq	Azər	bay	can	Tex	ni	ki	Uni	ver	si	te	ti	nin	Av	to	ma	ti	ka	və	he	sab	la	ma	

tex	ni	ka	sı	fa	kül	tə	si	nə	qə	bul	olun	mu	su	nuz.

Bu	ali	təh	sil	oca	ğı	nı	da	əla	nə	ti	cə	lər	lə	bi	ti	rə	rək	Elekt	ron	tex	ni	ka	sı	mü	hən	di	si	və	fi		zi	ka	

ix	ti	sa	sı	na	yi	yə	lən	mi	si	niz.	El	mə	olan	ma	ra	ğı	nız	sa	yə	sin	də	Azər	bay	can	Elm	lər	Aka	de	mi-

ya	sı	nın	Fo	toelekt	ro	ni	ka	İns	ti	tu	tu	nun	as	pi	ran	tu	ra	sı	na	da	xil	ola	raq	el	mi	iş	çi	ki	mi	fəaliy	yə-

tə	baş	la	mı	sı	nız.	
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Qa	zan	dı	ğı	nız	hör	mət,	prin	si	pial	lı	ğı	nız	və	in	san	la	ra	qay	ğı	keş	mü	na	si	bə	ti	niz	Si	zə	

seç	ki	li	or	qan	lar	da	təm	sil	olun	maq	im	ka	nı	ya	ra	dıb.	Öl	kə	nin	ic	ti	mai-si	ya	si	hə	ya	tın	da	

ya	xın	dan	iş	ti	rak	edən	ba	ca	rıq	lı	kadr	ki	mi	xal	qın	eti	ma	dı	nı	qa	za	na	raq	2001-ci	il	dən	

eti	ba	rən	Azər	bay	can	Res	pub	li	ka	sı	nın	II,		III,	IV,	V	və	VI	ça	ğı	rış	Mil	li	Məc	li	si	nin	

de	pu	ta	tı	se	çil	mi	si	niz.		

Ha	zır	da	Mil	li	Məc	li	sin	İn	san	hü	quq	la	rı	ko	mi	tə	si	nin	səd	ri		ki	mi	qa	nun	ya	ra	dı	cı	lı-

ğın	da		ya	xın	dan	iş	ti	rak	edir	si	niz.	

Siz	Mil	li	Məc	li	sin	Par	la	ment	lə	ra	ra	sı	İtt		i	faq	da	kı	nü	ma	yən	də	he	yə	ti	nin,	həm	çi	nin	

Mil	li	Məc	li	sin	Bö	yük	Bri	ta	ni	ya,	Al	ma	ni	ya	Fe	de	ra	tiv	Res	pub	li	ka	sı,		Da	ni	mar	ka	və	

Öz	bə	kis	tan	ilə		par	la	ment	lə	ra	ra	sı	əla	qə	lər	üz	rə	iş	çi	qrup	la	rı	nın	üz	vü	ola	raq	bey	nəl-

xalq	əla	qə	lə	ri	mi	zin	ge	niş	lən	mə	si	nə	öz	töh	fə	ni	zi	ve	rir	si	niz.

Siz	həm	də	Azər	bay	can	Res	pub	li	ka	sı	nın	Pre	zi	den	ti	ya	nın	da	Əfv	mə	sə	lə	lə	ri	ko	mis-

si	ya	sı	nın	üz	vü	sü	nüz.	

Qa	zan	dı	ğı	nız	eti	mad	sa	yə	sin	də	Si	zə	So	sial	Təd	qi	qat	lar	Mər	kə	zi	ki	mi	mü	hüm	bir	

qu	ru	mun	İda	rə	He	yə	ti	nə	baş	çı	lıq	et	mək	hə	va	lə	olu	nub.		Si	zin	rəh	bər	li	yi	niz	lə	bu	mər-

kəz	ic	ti	mai	mü	na	si	bət	lə	rin	in	ki	şaf	di	na	mi	ka	sı	nı	sis	tem	li	təh	lil	edən,	bu	sa	hə	də	möv-

cud	ten	den	si	ya	la	rı	müəy	yən	ləş	di	rən	və	də	yi	şik	lik	lə	ri	proq	noz	laş	dı	ran,	hə	min	də	yi	şik-

lik	lə	rin	cə	miy	yə	tə	müm	kün	tə	sir	lə	ri	ni	araş	dı	ran,	müasir	in	for	ma	si	ya	tex	no	lo	gi	ya	la	rı	

və	el	mi	ya	naş	ma	lar	tət	biq	et	mək	lə	ic	ti	mai	fi	k	rin	öy	rə	nil	mə	si	ni	və	so	sial	təd	qi	qat	lar	

apa	rıl	ma	sı	nı	tə	min	edən	pub	lik	hü	qu	qi	şəxs	ki	mi	mü	hüm	iş	lər	gö	rür.	

Hör	mət	li	Za	hid	müəl	lim!

Si	zi	50	il	lik	yu	bi	le	yi	niz	mü	na	si	bə	ti	ilə	bir	da	ha	ürək	dən	təb	rik	edir,		öm	rü	nü	zün	

bu	gö	zəl	ça	ğın	da	Si	zə	uzun	ömür,	möh	kəm	can	sağ	lı	ğı	ar	zu	la	yır,		fəaliy	yə	ti	niz	də	

uğur	lar	di	lə	yi	rəm.	Əmi	nik	ki,	Azər	bay	ca	nın	tə	rəq	qi	si	na	mi	nə	bun	dan	son	ra	da	səy	lə-

ri	ni	zi	əsir	gə	mə	yə	cək,	bu	işə	var	qüv	və	ni	zi	sərf	edə	cək	si	niz.

Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakışəhəri,01fevral2022ciil
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-Zahidmüəllim,siziyubileyiniz
münasibətiiləürəkdəntəbrikedi-
rik.Azərbaycanınucqardağra-
yonunda-Gədəbəydədünyaya
gözaçmısınız.Ovaxtlarbirgənc
olaraqhədəfədiyinizgələcək
xəyallarınızdamillətvəkili,par-
lamentinkomitəsədri,böyükbir
qurumunrəhbəriolmaqvardımı?
Sualdavurğuladığınızucqarlıqəs

lindəmüsbətbirkəlmədir,çünkiuzaqlar
dayerləşmək,paytaxtdanfərqlitəbiətə,
təmizhavaya,bərəkətlisularamalik
olmaqdeməkdir,silsilədağlarınəhatə
sindəolanbirkənddədünyayagəlmək
xoşbirtaledir.

BabalarımGöyçəmahalındanköçən
dənsonraoməkanabənzəryeraxtarıblar
vətəbiiqalayaçevrilənhündürdağları,
sıxmeşələri,gözəlyaylaqları,ənəsası
çalışqan,zəhmətkeşinsanlarıolanbuböl
gədəyenidənev,ocaqvəhəyatqurublar.
Bu,misilsizbirfədakarlıqnümunəsidir.
Bizdoğmayurdunutərketməyə

məcburolanvalideynlərinağrılıacılı
söhbətləriniovaxtsonaqədərdərket
mirdik,baxmayaraqki,buradaməskun
laşano12ailəbukənddə“fərqliad”la
çağırılırdı.Məktəbəgedəndədə,lapson
sinifərəqədərdəbizbuçevrədə“ayrı
qalaktikadan”gəldiyimizihissedirdik...
NəsilkökümüzünBasarkeçərrayonunun

Yarpızlıkəndindənötənəsrin50ciillə
rindədeportasiyaolunmasınıəsrinsonla
rındabaşlayanyeniköçdalğasındaartıq
böyümüşolanbizlərmənəvicəhətdən
dahaaydınbaşadüşdük.Sonrakıqaynar
prosesləriniçərisinəatılandada,görünür,
ailəminkeçdiyiyolunçətinliyi,ocümlə
dəntarixiyaddaşınböyükroluoldu.
Əllərininzəhməti,alıntəriiləövlad

böyüdənatavəanamabirömürborclu
yam.Babamızıgörməsəkdə,nənəmizin
böyüklüketdiyiözəlbirailədəböyü
müşəm.Nənəminbənzərsizxarakterini,
sirlidünyasını,nurluçöhrəsiniheçvaxt
unutmuram,çünkitəhsilsizolmasına
baxmayaraq,onundərinhəyatfəhmiindi
dəməniheyrətləndirir.Ümumiyyətlə,o
zamanınev,ailəmühitindəqəribəener
getikbirgücvardı...
Böyüklərintələbkarlığıbizikitaba,

mütaliəyə,elmibiliklərəeləbağlamış
dıki,məktəbəqədəmqoyandayüzlərlə
şagirdinarasındabirincilikdənbaşqayer
düşünmürdük.Odövrünmüəllimlərinin
idealımızkimibaxdığımızparlaqsima
larınunudulmazqayğıkeşliyini,qeyriadi
öyrətməüsullarınıxatırlayandaindidə
dərinnostaljiyaşayıram.Yerigəlmişkən,
zəhmətləqurulanevimizdəəngözəl“sə
nətəsəri”yerliustalartərəfindənhazırla
nankitabrəfiidi.Üstündən40ilkeçən
dənsonradabugünməişətimizdənyoxa
çəkilənbuəşyanıməmnuniyyətləgətirib

Bu günlərdə Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri zahid oruc ömrün 
50 illik pilləsini geridə qoydu. Yubilyar qonağımızla səmimi söhbətimizdə onun 
yarıməsrlik həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirməyə çalışdıq. 

zahid oruc: 

“Evimizin ən qiymətli 
əşyası kitab rəfi  idi”
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müasirmənzilimizəqoyardım.Təki,o
ənənəniqoruyubsaxlayabiləydik.
Oki,qaldıuğurqazanmağıma,zəh

mətbəhrəsizolmur.Mənsubolduğun
coğrafiya,əməksevərbirailə,ocümlədən
aidolduğunölkəbütünvətəndaşlarını
savadlıvətəhsilligörməknaminəsiyasət
həyatakeçirirvəmilyonlarlauğurluin
sannümunəsiyaradırdı.İndiokeçmişi
yalnızmənfiboyalarlaxatırlamaqdəb
dədir.Halbukimütaliənikultaçevirən,
adamlarıyüksəkhədəfərəcanatmağa
vəəməyəsəsləyənbirictimaiquruluş,
ideolojirənginiqabartmadanhərcüreh
tiramalayiqdir.
Şübhəsizki,mənoyaşlardaparla

mentdətəmsilolunacağımhaqqında
düşünəbilməzdim,lakinkəndimizdəbir
təkcəözbalalarınayox,qonşununövla
dına,elobasınınoğulqızına,birsözlə,
hamıyaalimolmaqarzulanırdı,“adınız
yüksəklərdəngəlsin”deyəbirçağırış
əksəriyyətindilindəydi.Məktəbinşərəf
lövhəsindəyeralmaq,divarvəbölgə
qəzetlərindətərifioçerklərinünvanına
çevrilməkəslböyümə“kurs”uidi.Uğura
gedənyolcəmiyyəttərəfindənstimullaş
dırılırdı.
Əfsuski,indisovetdövründəkikimi

övladlarınhansısosialliftləucalabilə
cəyinədairhekayələrigəncnəsləötürə
bilmirik.Halbukisistemlinailiyyət,uğur
luyüksəlişlayihəkimicəmiyyətətəqdim
olunmayanda,nəsillərarasırabitəqırılır,
keçmişvəgələcəkarasındakörpüləribər
paetməkçətinolur.

-BirneçəiləvvəlAzərbaycanPre-
zidentinintəşəbbüsüiləölkədə
həyatakeçirilənislahatlarıntərkib
hissəsikimiSosialTədqiqat-
larMərkəziyaradıldı.Quruma
rəhbərliksizətapşırıldı.Sosial
təqdiqatlar,ictimai-siyasihəyat-
dagedənprosesləriöyrənmək,
dəyərləndirməkvəmüsbətşəkildə
həllyollarınıtapmaqolduqca
çətinprosesdir.Mərkəzdəişiistə-
diyinizsəviyyəyəçatdırabilmisi-
nizmi?
Haqlısınız.2019cuilgenişmiqyaslı,

köklüdəyişikliklərləbaşladıvəhörmət
liPrezidentimiz“yenikurs”elanetdi.

Əvvəlkiillərləmüqayisədədövlətbaşçısı
stkruktur,kadrvəinstitusionalislahat
larıkonkretsahələrləçərçivələndirmədi,
dahastratejihədəfərseçərəkgüzəştlixət
dənimtinaetdivəsərtqərarlarlaidarəet
mədə“yuxarıdanaşağıyainqilab”ger
çəkləşdirdi.Bütünhakimiyyətqollarında
aparılansiyasətibircümləiləifadəetsək,
XXIəsrinçağırışlarıqarşısındaəvvəlki
yüzilinbilikvətəcrübəsininyetərsizol
duğu,yenitəfəkkür,işüsulu,məsuliyyət
vəhesabatlılıqkimimeyarlarınyeniölkə
quruculuğununtəməllərinədaşındığı
hamıtərəfindənqəbuledildi.
Əlbətə,yenibirsisteminformalaş

masıtarixənağrılıprosesolub.Lakin

onunalternativsizliyinielanetməkölkə
başçısınınsiyasiiradəsiningöstəricisi
idi.Çünkimüasirənənəviyollagetmək
çətinolardı.
SosialTədqiqatlarMərkəzinintəsis

edilməsiictimairəyəsaslıidarəetmə
məramınınnəticəsiidi.Söhbəttəkcədöv
lətinqərarverməprosesindəcəmiyyətin
istəklərinin,sürətlədəyişəntələblərinvə
baxışlarınnəzərəalınmasındangetmir
di,eləcədəxalqlatəmaslarındüzgün
prinsiplərəsasındaqurulması,verilənqə
rarlarınefektivliyininyoxlanılmasıməhz
daimifəaliyyətaparanbeyinmərkəzlə
rininbaşlıcahədəfielanolunurdu.Milli
barometrin,ictimaisiyasiölçümexa
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nizmlərininyaradılmasıdünyadaçoxdan
tətbiqedilən“dataəsaslıidarəetmə”yə
keçidisürətləndirməliidi.
Doğrudur,sıfırdanişqurmanınbir

üstünlüyüdəvar,lakinkollektivifor
malaşdırıbsiyasivəzifələrimizimüəy
yənləşdirəndəilknövbədə,dövlətin
siyasigündəliyinidərindəntəhliletdik,o
cümlədənbeynəlxalqtəcrübəiləyaxın
dantanışolduq.Fərqliprofilli,təhsilli
gəncləriintensivtəlimlərəcəlbedərəksi
yasətsənədlərinin,elmtutumlutədqiqat
larınaparılmasınanailolduq.İndisayı
60minəçatanrespondentrəylərimühüm
analitikhesabatlarınrəqəmsalbazasıdır,
yüzlərləaçıqqapalısənədlərmüxtəlif
hakimiyyətinstitutlarınatəqdimolunur,
eləcədəgələcəyəyönələnbirçoxişlərin
planıtərtibedilib.
Deməli,3iləvvəlbaşlananyeni

hakimiyyətquruculuğunəinkidaxildə
dövlətvətəndaşmünasibətlərinə,eləcə
millitariximizinparlaqsəhifəsiolan
2020ciildəVətənmüharibəsindəqələbə

yədəvəsiləolmaqla,əslindəyenisiyasi
formasiyanınəsasınıqoydu.Bizim“yeni
millikimlik”adlandırdığımızbukardi
naldəyişikliklərtədqiqatəsaslıidarəçilik
fenomeninəarzulananbaxışlarımöh
kəmləndirir,beləki,hərgünaldığımız
yüksəktapşırıqvəgöstərişlərkeyfiyyət
yenilənməsiniözündəyaxşıəksetdirir.
MərkəzyüziləyaxınQərbölkələ

rindətəcrübədənçıxanmodelineyni
siniyaratmır.Müasirkommunikasiya
inqilabıindifərqlisiyasəttələbedir.Yəni
beyinmərkəzlərinin,siyasiinstitutların
ənböyükvəzifəsidəyişəncəmiyyətlərin,
hərgünqeqabitlərləməlumatqəbuledən
vətotalhücumaməruzqalantoplumla
rıngələcəkistəkvəarzularınımüəyyən
ləşdirməkolmalıdır;xüsusiləzəfərdən
sonrahazırlayacaqçoxillikproqramların
dövlətrəhbərininstratejibaxışlarıüzə
rindəqurulmasınıtələbedir.Ondanötrü
peşəkarkadrlaraehtiyacvar.Təsadüfi
deyilki,İqtisadiƏməkdaşlıqvəİnkişaf
Təşkilatı(OECD)ölkələrindəəhalinin

100minnəfərinədüşəntədqiqatçısayıilə
bağlıdəqiqmeyarlarmüəyyənləşib.
BizMərkəzdə25dənartıqmüxtəlif

addahesabatlarhazırlamışıq,çoxluelmi
analitikjurnallarçapolunub,6kitabnəşr
edilib,yüzlərləaçıqvəyaqapalısiyasət
sənədinindövlətətəqdimedilməsigös
tərirki,“kollektivzəka”formatıyaranıb.
Onugenişləndirməkvəişləkmodeli
qoruyubsaxlamaqgərəkdir.Ölkərəhbə
rininxoşməramından,etimadından,eyni
zamanda,sərttələblərindənyolalaraq,
institusionalbirtəsisataçevrilmək,da
xildəvəbeynəlxalqaləmdəlegitimlik
qazanmaq,peşəkarlıqimkanlarınıartır
maq,gənctədqiqatçıkönüllüləriprosesə
cəlbetmək,sosiologiyanıbirfenomen
kimidövlətinidarəetməsisteminədaxil
etmək,busahədəmüxtəlifproqramların
qəbulunanailolmaqüçünqarşıyaqoyu
lanböyükhədəfərvar.

-RəhbərliketdiyinizSosialTədqi-
qatlarMərkəzi3ildəçoxböyük
işlərgörərəkmühümtədqiqatlar
təqdimedir.Qarşıdadahahansı
vacibişləringörülməsiplanlaşdı-
rılır?
İlknövbədəBöyükqayıdışlabağlı

müqəddəssaydığımızbirsənədiali
dövlətorqanlarına,əlaqələndirməqərar
gahına,azadtorpaqlardayaradılanxüsu
siidarəetməqurumuna,onlarınrəhbər
vətəmsilçilərinətəqdimedəcəyik.
Eynizamanda,AvropaBirliyiilə

birgəkibercinayətkarlıqlabağlıson
dərəcəvacib,stratejilayihəreallaşdırı
lıb.Qarşıdapartiyalarsistemiiləbağlı
ciddibirlayihəmizvar.Beləki,siyasi
sistemdəcanlanmanıninkarolunmaz
faktaçevrilməsi,qələbədənsonrakıpar
tiyalarınözünüşəkilləndirmətədbirləri,
tənqidivəçoxmilyonluvətəndaşjurna
listikasınınformalaşdırdığıyenimühit,
ideolojifərqliliyinyenitrendlərinin
üzəçıxması,apatiyanınhiperaktivliklə
əvəzlənməsiqarşımızabirçoxvəzifələr
qoyur.
EləcədəAzərbaycanvəErmənista

nınistərregional,istərsədəbeynəlxalq
əhəmiyyətlikommunikasiyalarınaçıl
ması,ZəngəzurmahalınınHörmüzbo
ğazıkimiqlobaləhəmiyyətiniartırması

vəyüzillərlədavamedəndüşmənçi
liyinaradanqalxmasıperspektivini
tədqiqetməyəçalışacağıq.
Önəmlisiodurki,Vətənmüharibəsin

dəqalibdövlətinlideriPrezidentİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləyenibölgəsəlarxi
tektura,fərqligeosiyasinizamformalaşır.
Hazırdadünyadapandemiyadan

irəligələniqtisadiaktivliyinazalması
fonundaərzaqməhsullarınınqiymətləri
ninkəskinartmasını,əhalininsosial
iqtisadiproblemlərininəvvəlkiillərlə
müqayisədəçoxalmasınıtədqiqetmək
dəyik.Başlıcaməqsədimizzəifnöqtələri
müəyyənləşdirmək,düzgünindikatorlar
tapmaqvətəklifərihökumətətəqdim
etməkdir.Yəniki,bəhsetdiyimmöv
zularınheçbiribizimözəlgündəliyimiz
deyil,hərbiridövləthədəfəridir.

-Əldəetdiyinizuğurlardaəsasamil
nəyihesabedirsiniz?Geriyədö-
nübömrünyarıməsrlikkeçidinə
baxandatəəssüfəndiyiniznələr-
səolurmu?
Gəncyaşdaölkəmizinictimaisi

yasihəyatınadaxilolmaq,əqidəndə
sabitlikgöstərmək,Uluöndərintəlqin
etdiyiideyalaraləyaqətləxidmətetmək
şərəfivəməsuliyyətlibirseçimdir.Siyasi
nəzəriyyələridayanmadandəyişdirən
bircəmiyyətdəyaşamaqəzmkarlıqtələb
edir.Mənəgörə,yarıməsrlikömrümbir
erayasığanqlobalhadisələrdənkeçib.
Əslindəburadafərdilikazdır,çünkiha
mıdamilləttaleyininbirparçasıdaşınır.
Müasircəmiyyətininsanlarıyalnızindi
vəgələcəkdəyaşama“modunu”seçir,
dünənəbağlılıqazdır.
Məndəəslabelədeyil,hərzaman

doğruhesabetdiyimyoldayürümüşəm,
ailəmin,nəslimin,millətiminadınaxələl
gətirəcəkbiraddımıəslaatmamışam.
Nədünən,nəbugün,nədəsabahbunu
düşünmürəm.

-İnsanlardaqiymətləndirdiyinizən
yüksəkkeyfiyyətlərhansılardır?
Fərqliformasiyalaradaxilolmaq

oanlamagəlirki,insanlardatotalşə
kildətransformasiyayauğrayır.Müasir
insanınobrazını,onunəsascizgilərini
çəkməkçoxçətindir.Baxın,müxtəlif

platformalardaxəfifcətənqidetdiyimiz,
bəzənşübhəiləyanaşdığımızgəncnəsil
bizəqalibgəldi,atababalarımızdan
qalan“Qordidüyünü”nüaçdı,başımızı
ucaetdi,tariximizibirneçəəsrlikölçü
dəyenilədi.Şübhəsiz,fərqlibirmərhə
lədənkeçdik.
Pandemiyadabəşərihadisədirvə

yenidənformatlanmaqüçünqlobaltəz
yiqdir.Əvvəlkiideallardəyişir,çünki
insanimünasibətlərininfrastrukturu,
keyfiyyəti,mahiyyəti,elementləriyeni
lənir.Posthəqiqətmərhələsinəkeçmi
şik,cəmiyyətartıqdünənləyaşamaq
istəmir,onunözyaşamformuluvar.

-Övladlarınızınsiyasətəmarağı
varmı?

Onlarınqarşılarınaqoyduqları
hədəfərtamayrıdır,təbiiki,məndə
ehtiyatla,“incədiplomatiya”iləora
daiştirakedirəm.Uşaqlarçoxyaxşı
fərqindədirlərki,siyasətağırsahədir,
çünkihəraddımıdüşünməyitələbedir.
Qanunçuluqvəədalətidealaçevrilərsə,
hamıüçünyaxşıgələcəkqurabiləriksə,
təkcəözövladlarımızındeyil,heçkəsin
xüsusihimayədaravəkölgəyəehtiyacı
qalmayacaq.
Onagörədəeləbircəmiyyətforma

laşdırmalıyıqki,balalarımızınsiyasət
də,idarəetmədə,dövlətqulluğunda,
ictimaihəyatınbütünsferalarındaözü
nəlayiqyertutmasısağlamrəqabətdən
keçsin,hərkəsözbilikvəbacarığına
uyğuniyerarxiyadamövqeqazansın.



68  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2022    YANVAR-FEVRAL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  69

HƏMSÖHBƏT HƏMSÖHBƏT

nizmlərininyaradılmasıdünyadaçoxdan
tətbiqedilən“dataəsaslıidarəetmə”yə
keçidisürətləndirməliidi.
Doğrudur,sıfırdanişqurmanınbir

üstünlüyüdəvar,lakinkollektivifor
malaşdırıbsiyasivəzifələrimizimüəy
yənləşdirəndəilknövbədə,dövlətin
siyasigündəliyinidərindəntəhliletdik,o
cümlədənbeynəlxalqtəcrübəiləyaxın
dantanışolduq.Fərqliprofilli,təhsilli
gəncləriintensivtəlimlərəcəlbedərəksi
yasətsənədlərinin,elmtutumlutədqiqat
larınaparılmasınanailolduq.İndisayı
60minəçatanrespondentrəylərimühüm
analitikhesabatlarınrəqəmsalbazasıdır,
yüzlərləaçıqqapalısənədlərmüxtəlif
hakimiyyətinstitutlarınatəqdimolunur,
eləcədəgələcəyəyönələnbirçoxişlərin
planıtərtibedilib.
Deməli,3iləvvəlbaşlananyeni

hakimiyyətquruculuğunəinkidaxildə
dövlətvətəndaşmünasibətlərinə,eləcə
millitariximizinparlaqsəhifəsiolan
2020ciildəVətənmüharibəsindəqələbə

yədəvəsiləolmaqla,əslindəyenisiyasi
formasiyanınəsasınıqoydu.Bizim“yeni
millikimlik”adlandırdığımızbukardi
naldəyişikliklərtədqiqatəsaslıidarəçilik
fenomeninəarzulananbaxışlarımöh
kəmləndirir,beləki,hərgünaldığımız
yüksəktapşırıqvəgöstərişlərkeyfiyyət
yenilənməsiniözündəyaxşıəksetdirir.
MərkəzyüziləyaxınQərbölkələ

rindətəcrübədənçıxanmodelineyni
siniyaratmır.Müasirkommunikasiya
inqilabıindifərqlisiyasəttələbedir.Yəni
beyinmərkəzlərinin,siyasiinstitutların
ənböyükvəzifəsidəyişəncəmiyyətlərin,
hərgünqeqabitlərləməlumatqəbuledən
vətotalhücumaməruzqalantoplumla
rıngələcəkistəkvəarzularınımüəyyən
ləşdirməkolmalıdır;xüsusiləzəfərdən
sonrahazırlayacaqçoxillikproqramların
dövlətrəhbərininstratejibaxışlarıüzə
rindəqurulmasınıtələbedir.Ondanötrü
peşəkarkadrlaraehtiyacvar.Təsadüfi
deyilki,İqtisadiƏməkdaşlıqvəİnkişaf
Təşkilatı(OECD)ölkələrindəəhalinin

100minnəfərinədüşəntədqiqatçısayıilə
bağlıdəqiqmeyarlarmüəyyənləşib.
BizMərkəzdə25dənartıqmüxtəlif

addahesabatlarhazırlamışıq,çoxluelmi
analitikjurnallarçapolunub,6kitabnəşr
edilib,yüzlərləaçıqvəyaqapalısiyasət
sənədinindövlətətəqdimedilməsigös
tərirki,“kollektivzəka”formatıyaranıb.
Onugenişləndirməkvəişləkmodeli
qoruyubsaxlamaqgərəkdir.Ölkərəhbə
rininxoşməramından,etimadından,eyni
zamanda,sərttələblərindənyolalaraq,
institusionalbirtəsisataçevrilmək,da
xildəvəbeynəlxalqaləmdəlegitimlik
qazanmaq,peşəkarlıqimkanlarınıartır
maq,gənctədqiqatçıkönüllüləriprosesə
cəlbetmək,sosiologiyanıbirfenomen
kimidövlətinidarəetməsisteminədaxil
etmək,busahədəmüxtəlifproqramların
qəbulunanailolmaqüçünqarşıyaqoyu
lanböyükhədəfərvar.

-RəhbərliketdiyinizSosialTədqi-
qatlarMərkəzi3ildəçoxböyük
işlərgörərəkmühümtədqiqatlar
təqdimedir.Qarşıdadahahansı
vacibişləringörülməsiplanlaşdı-
rılır?
İlknövbədəBöyükqayıdışlabağlı

müqəddəssaydığımızbirsənədiali
dövlətorqanlarına,əlaqələndirməqərar
gahına,azadtorpaqlardayaradılanxüsu
siidarəetməqurumuna,onlarınrəhbər
vətəmsilçilərinətəqdimedəcəyik.
Eynizamanda,AvropaBirliyiilə

birgəkibercinayətkarlıqlabağlıson
dərəcəvacib,stratejilayihəreallaşdırı
lıb.Qarşıdapartiyalarsistemiiləbağlı
ciddibirlayihəmizvar.Beləki,siyasi
sistemdəcanlanmanıninkarolunmaz
faktaçevrilməsi,qələbədənsonrakıpar
tiyalarınözünüşəkilləndirmətədbirləri,
tənqidivəçoxmilyonluvətəndaşjurna
listikasınınformalaşdırdığıyenimühit,
ideolojifərqliliyinyenitrendlərinin
üzəçıxması,apatiyanınhiperaktivliklə
əvəzlənməsiqarşımızabirçoxvəzifələr
qoyur.
EləcədəAzərbaycanvəErmənista

nınistərregional,istərsədəbeynəlxalq
əhəmiyyətlikommunikasiyalarınaçıl
ması,ZəngəzurmahalınınHörmüzbo
ğazıkimiqlobaləhəmiyyətiniartırması

vəyüzillərlədavamedəndüşmənçi
liyinaradanqalxmasıperspektivini
tədqiqetməyəçalışacağıq.
Önəmlisiodurki,Vətənmüharibəsin

dəqalibdövlətinlideriPrezidentİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləyenibölgəsəlarxi
tektura,fərqligeosiyasinizamformalaşır.
Hazırdadünyadapandemiyadan

irəligələniqtisadiaktivliyinazalması
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-Cariilinfevralayınınəvvə-
lindəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovanınrəhbər-
liketdiyinümayəndəheyəti
Avropaİttifaqınaüzvolan
Baltikyanıölkələrə-Latviya,
LitvavəEstoniyayasəfəretdi.
ParlamentSədrininolduqca
məhsuldarkeçənsəfərinin
siyasianlamınədənibarətdir?
SahibəxanımQafarovanın

rəhbərliyiiləMilliMəclisinnüma
yəndəheyətininBaltikyanıölkələrə
Latviya,LitvavəEstoniyayasəfə
ri,doğrudanda,kifayətqədərməz

munluvəməhsuldaroldu.Səfər
çərçivəsindəSədrinhərüçölkənin
prezidentləri,parlamentrəhbərləri,
xariciişlərnazirləri,müxtəlificra
orqanlarınıtəmsiledənməmurlar
lagörüşlərikeçirildi.Bütüngörüş
lərdəAzərbaycanındostBaltik
yanıölkələrləsəmimitərəfdaşlıq
münasibətlərininolduğuvurğu
landı.GörüşlərdəhörmətliSahibə
xanımPrezidentİlhamƏliyevin
apardığıxaricivədaxilisiyasətin
mahiyyəti,44günlükVətənmü
haribəsindəəldəetdiyimiztarixi
qələbə,Ermənistantərəfindən30

ilərzindəişğalaltındasaxlanılan
torpaqlarımıziləbağlıbeynəlxalq
təşkilatlarınfəaliyyətsizliyi,qəbul
olunmuşqətnamələrinAzərbay
cantərəfindəntəkbaşınaicrası,
regiondayaranmışyenireallıqlar,
aparılangenişmiqyaslıbərpaquru
culuqişləri,infrastrukturlayihələr
barədəməlumatlarıətrafışəkildə
diqqətəçatdırdı.
Nəzərəalmaqlazımdırki,hər

üçölkəAvropaİtifaqınınüzvüdür
vəAvropatəsisatlarındakifa
yətqədəraktivfəaliyyətgöstərir.
Əksərbeynəlxalqtəşkilatlarda
öztəşəbbüskarfəallığıiləseçilən
Litvanıbumənadaxüsusiləqeyd
etməkistərdim.Çünki90ölkə
arasındaməhzLitva2004cüildə
Avropaİtifaqının“Twinning“la
yihəsininseçimindəqalibgəlmiş,
bumüddətərzindəproqramın
ənuğurlutərəfdaşlarındanbiri
nəçevrilmişdir.Litvatərəfindən
14layihəüzrəAzərbaycandaiş
aparılıbvəonlardan11iartıqicra
olunmuşdur.
19181920ciillərdəAzərbaycan

XalqCümhuriyyətininzamanın
daLitvanınölkəmizdəkonsulluğu
fəaliyyətgöstərmişdir.AXChöku
mətieyniləLitvadadadiplomatik
nümayəndəliyinaçılmasınadair
qərarvermiş,lakin6gündənsonra
aprelçevrilişibaşverdiyinəgörə

qəraryerinəyetirilməmişdir.100
ilbundanəvvəlkitarixiproseslər
birdahaonugöstərirki,dövlətlə
rimizhərzamanbirbiriiləəmək
daşlıqetmişlər.AzərbaycanMilli
Ordusununilkqərargahrəisilitvalı
Məhəmmədbəy(Masey)Sulke
viçolmuşdur.Ədliyyəsistemində,
Bakışəhərininmemarlıqvədigər
sahələrindəLitvadanolanmütəxəs
sislərçalışmışlar.
Birməsələnidənəzərinizə

çatdırmaqistərdimki,Baltikya
nıölkələrdəkeçiriləngörüşlərdə
MilliMəclisinSədriSahibəxanım
Qafarovanındərinsiyasisavada,
dilbiliklərinə,diplomatikdanışıq
manerasınamalikolması,onun
dövlətsiyasətininəsaslarını,müasir
geosiyasivəregionalproblemlə
ridərindənbilməsi,ortayaçıxan
ziddiyyətlivəgözlənilməzsualları
müxtəlifdillərdəməharətləca
vablandırması,yüksəkintellekti
heyətimizinüzvlərinəfəxarəthissi
yaşatdı,Azərbaycanadınaqürur
landırdı.

-AzərbaycanlaAvropaİtti-
faqıarasındamövcudolan
tərəfdaşlıqmünasibətləri
bütövlükdəCənubiQafqa-
zıngeosiyasigələcəyiüçün
mühüməhəmiyyətdaşıyır.
Buəməkdaşlığındinamikası
fonundaqurumunregionda
qonşuluqsiyasətinəetdiyi
dəyişikliklərmaraqlıyenilik-
lərəsəbəbolmaqdadır.Sizcə,
təşkilatlaölkəmizarasında
münasibətlərhansımərhələ-
dədir?
AzərbaycanAvropaİtifaqıilə

bərabərhüquqlutərəfdaşlığaəsas
lananmünasibətlərininkişafında
maraqlıdır.BuəməkdaşlıqŞərq
tərəfdaşlığıproqramıçərçivəsin
dəikitərəfivəçoxtərəfiformatda
həyatakeçirilir.Avropaİtifaqı
Azərbaycanınənböyükticarətvə
ixractərəfdaşıdır.Ölkəmizinxarici
ticarətdövriyyəsinin40faizibu
qurumunpayınadüşür.İdxaltərəf
daşlarıarasındaisəAİ2ciyerdə
dir.

AzərbaycanvəAİarasında
müxtəlifdövrlərdəəməkdaşlıq
üzrəsazişlər,birgəbəyannamələr
imzalanmışdır.Misalolaraq,Tərəf
daşlıqvəƏməkdaşlıqSazişi,Enerji
sahəsindəstratejitərəfdaşlıqüzrə
AnlaşmaMemorandumu,Cənub
QazDəhliziüzrəBirgəBəyannamə,
VizaSadələşdirilməsivəReadmis
siyaSazişləri,YerdəyişməüzrəTə
rəfdaşlıqbarədəBirgəBəyannamə
göstəriləbilər.
HazırdaAzərbaycantəşkilatla

siyasi,regionaltəhlükəsizlik,ener
jitərəfdaşlığı,nəqliyyatvədigər
mühümməsələlərüzrəintensiv
danışıqlaraparır.ÖlkəmizAvro
paİtifaqıiləyeniikitərəfisaziş
layihəsiüzrədanışıqlarınyekun
laşdırılmasınıprioritethesabedir.
AİŞərqtərəfdaşlığıproqramıüzrə
yeganəölkədirki,birliyinüzvü
olan9ölkəiləstratejitərəfdaşlıq
haqqındasazişimzalanmışdır.Ona
görədəbeynəlxalqqurumlayeni
ikitərəfisazişməhzbubərabərhü
quqlutərəfdaşlığaəsaslanmalıdır.

Azərbaycan tarixi torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra bütövlükdə bölgədə yaranan iqtisadi-
siyasi mənzərə göz önündədir. Regiondakı bu reallıqdan çıxış edən Avropa İttifaqı Azərbaycanla 
olan əməkdaşlığa yeni yanaşma sərgiləməklə münasibətləri möhkəmlətmək əzmini ortaya qoyub. 
Millət vəkili nəsib Məhəməliyevlə söhbətimiz də bu əlaqələrin inkişaf perspektivləri barədə oldu. 

azərbaycanla avropa İttifaqını 
strateji maraqlar birləşdirir
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AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli
yevçıxışındabildirirki,Aİiləyeni
ikitərəfisazişinböyükhissəsi90
faiziartıqrazılaşdırılıbvəəsasmə
sələlərüzrəAzərbaycanınmövqeyi
AvropaKomissiyasınaçatdırılıb.
Danışıqlarınirəliləməsiistiqamətin
dətəmaslardavametdirilir.
Azərbaycanınenerjisahəsində

qurumlastratejitərəfdaşlığınınba
rizelementiolanCənubQazDəh
lizinin(CQD)dördüncüseqmenti
olanTAPkəməri2020ciilinsonun
daistifadəyəverildi.Onunreallaş
masındaAİninAzərbaycanaciddi
dəstəyioldu.CQDninistifadəyə
verilməsi,habeləTürkmənistanilə
enerjisahəsindəəldəolunmuşrazı
lıqlarfonundaAzərbaycanqazının
dahagenişAvropabazarlarına,o
cümlədənQərbiBalkanlaranəqli
perspektivləriyarandı.Azərbaycan
tərəfibuperspektivlərinAİdaxilin
dəirəliləməsiməsələsindəparla
mentüzvlərinindəstəyinəümid
edir.
AzərbaycanlaAİarasındayeni

ikitərəfisazişinimzalanmasını
əngəlləyənamillərdəmövcuddur.
Ölkəmizinarahatedənbəziməsələ
lərinaçıqqalmasıprosesiləngidir.
PrezidentİlhamƏliyevteleviziya
yaverdiyimüsahibələrininbirində
tamdəqiqlikləölkəmizinmaraqla
rınıbeləifadəetmişdir:“Hesabedi
rəmki,realizmprinsipləriüstünlük
təşkiletsəvəbəziməsələlərləbağlı
bizimnarahatlıqlarımıznəzərəalın
sa,busazişyaxınvaxtlardaimzala
nabilər”.
DigərbirməsələtəşkilatınEr

mənistanvəGürcüstana2milyard
avrodançoxyardımetməsiilə
bağlıdır.Azərbaycantorpaqları
nı30ilişğalaltındasaxlayan,bu
torpaqlara1milyondanartıqmina
basdıranvəişğaletdiyiərazilər
dəbütüninfrastrukturu,tarixivə
mədəniabidələrihərşeyiməhv
edəndövlətəyardımolunur.Ermə
nistanərazisindəisəAzərbaycan
tərəfindənhərhansıbirdağıntıbaş
verməyib.30ildavamedənmüna

qişədənəziyyətçəkənAzərbaycan
olub,ancaqqurumtərəfindənma
liyyəyardımıErmənistanaedilir.
Bu,absurddur,ədalətsizlikdir,ikili
standartlarlayanaşmadır.
Bütünbunlarabaxmayaraq,

AzərbaycanAvropaİtifaqıüçün
CənubiQafqazdadigərqonşular
dandahacəlbedici,iqtisadicəhət
dəninkişafetmiş,siyasicəhətdən
müstəqilqərarlarqəbuledən,
coğrafimövqeyinəgörənəqliyyat
loqistikəhəmiyyətlistratejidövlət
olaraqqalır.SonillərinRusiyaAİ,
RusiyaABŞqarşıdurmalarıfonun
daisəalternativenerjitəhlükəsizli
yibaxımındanəhəmiyyətidahada
artır.

-Azərbaycanmüstəqilgücü
ilə44günlükVətənmüha-
ribəsindəbeynəlxalqsənəd-
ləriəsastutaraq30iləyaxın
erməniişğalındaolanərazi-
ləriniazadetdi.BəziAvropa
dövlətlərininbuməsələdə
bizəmaneolmaqcəhdlərinə
baxmayaraq,Avropaİttifaqı
sülhsazişininimzalanma-
sıməsələsindəAzərbaycana
dəstəyinigöstərdi.Bu,təşki-
latınhumanizmideyalarının
birgöstəricisikimidəyərlən-
diriləbilər.Bubarədənədeyə
bilərsiniz?
Bəli,düzbuyurursunuz.Bey

nəlxalqhüququnAzərbaycanıntə
rəfindəolmasınabaxmayaraq,nü
fuzlutəşkilatlarmünaqişəninsülh
yoluiləhəllolunmasıüçünciddi
səygöstərmir,hərbyoluiləhəllini
isəqətişəkildəinkaredirdilər.An
caqgörünənodurki,Azərbaycan
Prezidentiartıq30ilərzindəforma
laşmışstereotiplərisındırdı.Re
giondamaraqlarıkəsişəngeosiyasi
gücləribirarayagətirməklə,analoji
münaqişələrarasındaənmürək
kəb,praktikihəllimümkünsüz
sayılanproblemihəlletdi.Müzəfər
ordumuzcəmi44gündəözlərini
“məğlubedilməz,intellektualordu”
adlandıranlarıdarmadağınetmək

lə,dünyaerməniliyinəsağalmaz
yaravurdu.BununladaBMTTŞ
ninqətnamələrini,digərbeynəlxalq
təşkilatlarınqəbuletdikləriqərarla
rıtəkbaşınaicraetmişoldu.Beynəl
xalqhüquqbərpaedildi.
BəziAvropadövlətlərinin,

xüsusiləFransa,Niderland,Yuna
nıstan,Kiprkimiölkələrinmüha
ribədəermənipərəstmövqeləriilə
fərqlənməsigözlənilənidi.Həmin
ölkələrermənidiasporunun,lobbi
təşkilatlarınıngüclütəsirivədaha
çox“türkəfob”,“islamafob”me
yillərəəsaslanaraqErmənistanın
biabırçıməğlubiyyətinihəzmedə
bilmirdilər.Hətamüharibəbitdik
dən,kapitulyasiyaaktıimzalandıq
dansonrabeləMinskqrupunun
bərpasınacəhdləredildiyini,Azər
baycanəleyhinəhəminölkələrin
parlamentlərindəçoxsaylıqətna
mələrinqəbulolunduğunugördük.
Demokratiyadan,insanhüquqla
rındandanışanhəminqüvvələr
üçünbeynəlxalqhüququnnorma
vəprinsipləriarxaplanakeçdi,iş
ğalçınıninsanlıqəleyhinətörətdiyi
cinayətlərəgözyumuldu.Amma
bunlarınheçbiriAzərbaycanın
regiondayaratdığıreallıqlarınbü
tövlükdəAvropaBirliyitərəfindən
qəbuledilməsinəmaneolabilmə
di.Təşkilatsülhsazişininbağlan
masındaölkəmizədəstəkbəyanatı
səsləndirdi.Mənbunuhumanizm
prinsiplərinəsədaqətdəndahaçox
Aİninpraqmatiksiyasətininnəti
cəsikimiqiymətləndirərdim.
Qeydetdiyimkimi,Azərbaycan

Aİüçünartıqözünütəsdiqetmiş
etibarlıtərəfdaş,müstəqilsiya
sətaparan,oturuşmuşdövlətdir,
Ermənistankimimüfisdurumda
vəxaricimaliyyədənasılıolaraqya
şayandövlətdeyil.Mövcudgeosi
yasireallıqlarAzərbaycanınAİnin
enerjitəhlükəsizliyindəönəmlirol
oynadığınıbirdahagöstərdi.

-AzərbaycanPrezidentiİlham
ƏliyevAvropaİttifaqıŞura-
sınınprezidentiŞarlMişellə
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TƏRƏFDAŞLIQ

birgəkeçirdiyimətbuatkonf-
ransındaAvropaİttifaqını
“yaxıntərəfdaş”adlandırdı.
BuəməkdaşlıqAzərbaycana
nəkimidividendlərgətirəcək
vəgözləntilərnədənibarət-
dir?
PrezidentİlhamƏliyevin

AvropaİtifaqıŞurasınınpreziden
tiŞarlMişelləgörüşdəsəsləndir
diyifikirləritamdəstəkləyirəm.
Aİözündə27ölkənibirləşdirən
nəhəngbeynəlxalqtəşkilatdır,
iqtisadicəhətdəninkişafetmişbö
yükbazardır.Azərbaycanınxarici
ticarətdövriyyəsininəsashissəsi
itifaqölkələrininpayınadüşür.Bir
faktıdeyim.AvropaİtifaqıiləÇin
arasındaillikticarətdövriyyəsi700

milyardABŞdollarınıaşır.Mə
lumdurki,Çin“birkəmər,biryol”
adlıyeniiqtisadiinkişafstrategiya
sıirəlisürüb.AzərbaycanQafqaz
regionundaÇininirəlisürdüyübu
təşəbbüsəilkdəstəkverənölkədir.
Bunöqteyinəzərdənyanaşsaq,
strategiyanınhəyatakeçirilməsin
dəölkəmizlogistikmərkəzrolunu
oynayır.
Digərtərəfdən,ŞərqiləQərbin,

ŞimaliləCənubunqovşağındayer

ləşməsi,AsiyailəAvropaarasında
körpürolunuoynamasıölkəmizin
coğrafiüstünlüyüdür.Hərikiqitəni
birləşdirənənqısayolunAzərbay
candankeçməsi,heçşübhəsiz,daşı
nanmallarınmayadəyərininaşağı
düşməsinivəoperativliyintəmin
olunmasınışərtləndirir.
2019cuildəDavosdaÜmum

dünyaİqtisadiForumuçərçivə
sində“birkəmər,biryol”təşəb
büsününinkişafıvə“Çinintrilyon
dollarlıqbaxışı”mövzusunda
keçirilənsessiyadaAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevvəBirinci
vitseprezidentMehribanƏliyeva
daiştiraketmişdilər.Buradacənab
PrezidentAzərbaycandanəqliyyat
infrastrukturununmüasirləşməsi,

Xəzərinsahilində25milyontona
qədəryükdaşımaqabiliyyətinə
malikənböyükdənizlimanının
tikintisi,AvropavəAsiyaarasında
çatışmayanbağlantınınyaradılması
məqsədiiləBakıTbilisiQarsdə
miryolununinşasıvəs.məsələlər
barədəməlumatvermişdi.Qeyd
olunmuşduki,BakıDənizLima
nıənsontexnolojiavadanlıqlarla
təchizedilib.Oradatətbiqolunmuş
əməliyyatsistemləriənmüasirtə

ləblərəcavabverirvəmalsahibləri
nəimkanyaradırki,onlaynrejimdə
yükünyerinivəstatusunuizləyə
bilsin.Nəqliyyatmarşrutlarının
tamrəqəmsalsisteməkeçirilməsi
isəticarətdövriyyəsininartması
nasəbəbolacaqdır.ŞimalCənub,
ŞərqQərbnəqliyyatdəhlizləriilə
daşınmamüddətixeyliazalıbvə
daşınanyüklərinhəcmiildənilə
artmaqdadır.
Təsəvvüredin,təkcəÇiniləAİ

arasındakımövcudillikticarətdöv
riyyəsinin10faizibeləAzərbay
candankeçərsə,iqtisadiyyatımıznə
qədərdividentəldəedər,ölkəiqti
sadiyyatınınneftqazsektorundan
asılılığıazalar,Azərbaycanadaxil
olanvalyutanınmiqdarındaartım

olar,qeyrineftsektorununinkişafı
na,sosialproblemlərinhəllinə,yeni
işyerlərininaçılmasınaəhəmiyyətli
töhfəverilər.
MənimAzərbaycanınAİilə

əməkdaşlıqmünasibətlərindən
gözləntilərimmüsbətdir.Hesab
edirəmki,birgəəməkdaşlıqdanhər
ikitərəfiqtisadidividentlərəldə
edəcək.Çünkibirgəəməkdaşlıqhər
ikitərəfinstratejimaraqlarınatam
cavabverir.
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2020ciilnoyabrın10daAzər
baycanvəRusiyaprezidentləri,
Ermənistanınbaşnaziritərəfindən
imzalanmışüçtərəfibəyanatlabu
reallıqlarhüquqicəhətdəndətəs
diqləndi.Təbiiki,müharibəbaşa
çatdıqdansonrakeçənilkdövrlərdə
bəziqüvvələrAzərbaycanınmüəl
lifiolduğuyenireallıqlarıqəbul
etməkistəmir,hətabununəksi
nəbəyanatlardasəsləndirirdilər.
Məsələn,ATƏTinMinskqrupu
nunhəmsədrlərininilkbəyanatları
yenireallıqlardantamamiləuzaq
idi.LakinPrezidentİlhamƏliye
vinyürütdüyüxaricisiyasət,etdiyi

vacibdiplomatikgedişlərvəəlbətə,
Azərbaycanınhaqlımövqeyi,ən
əsasıisəmüharibəqurtarandandər
halsonradövlətbaşçımızıntapşırığı
iləəldəolunmuşnəticələrinbütün
beynəlxalqbirliktərəfindənqəbul
edilməsiistiqamətindəbaşlanılan
işlərtezlikləöznəticəsiniverdi.
Azərbaycanözkonstitusionhüquq
ları,BMTninNizamnaməsi,Hel
sinkiYekunAktıçərçivəsindəyeni
reallıqyaratdıvəvurğuladıki,hamı
buhəqiqətlərləhesablaşmalıdır.Əl
bətə,bu,asanməsələdeyildi.Buna
nailolmaqüçüngərgin,əziyyətlivə
əksərhallardaictimaiyyətəaçıq
lanmayandiplomatikişaparmaq
lazımidi.Nəticəözünüdoğrultdu.
Bugünəksərbeynəlxalqtəşkilatlar
BMT,QoşulmamaHərəkatı,ATƏT,
Avropaİtifaqı,MDBbureallıqları
tamamiləqəbuledirlər.Özmüsa
hibələrininbirindəPrezidentİlham
Əliyevdəqeydetmişdiki,indi
Azərbaycanözhaqqişinəəvvəlkin
dənqatqatartıqdəstəkgörür.
Qeydolunduğukimi,əslin

dəAzərbaycanınyaratdığıyeni
reallıqlartəkcəözünündeyil,eyni
zamanda,digərregionölkələrinin
vəqonşudövlətlərindəmaraqla
rınacavabverir.Həmçininböyük
hesablabureallıqlarAvrasiya
məkanınadaxilolanölkələrində
mənafelərinəuyğundur.Zəngəzur

dəhlizininaçılmasıdabuqəbildən
dirvəregionuninkişafınaböyük
töhfəverəcək.Üçtərəfibəyanatın
9cumaddəsindəqeydolunubki,
bölgədəkibütüniqtisadivənəq
liyyatəlaqələribərpaediləcək,
Ermənistanvətəndaşların,nəqliy
yatvasitələrininvəyüklərinhəriki
istiqamətdəmaneəsizhərəkətinin
təşkiliməqsədiiləAzərbaycan
Respublikasınınqərbrayonları
vəNaxçıvanMuxtarRespublikası
arasındanəqliyyatəlaqəsinintəhlü
kəsizliyinəzəmanətverəcək.Başqa
sözlə,NaxçıvanMuxtarRespubli
kasınıAzərbaycanınqərbrayonları
iləbirləşdirənyeninəqliyyatkom
munikasiyalarıyaradılacaq.Eləcə
dəbunəqliyyatkommunikasiyaları
AzərbaycanlaqardaşTürkiyəara
sındaaçılacaq.Bütünbunlaryeni,
dahaböyükimkanlardeməkdir.
Eynizamanda,buimkanlardanbü
tündigərqonşuölkələrdəyararla
nacaqlar.Beləki,hazırdaErmənis
tanınonunmütəfiqiolanRusiya
ilədəmiryoluəlaqəsiyoxdur.Bu
dəmiryoluəlaqəsiAzərbaycanəra
zisindənyaranabilər.Ermənistanın
qonşusuolanİranladadəmiryolu
əlaqəsiyoxdur.Naxçıvanvasitəsi
ləbudəmiryolutəminediləbilər.
Beləliklə,Zəngəzurdəhlizivasitə
siləAzərbaycanNaxçıvanMuxtar
RespublikasıərazisindənTürkiyə

ilə,OrtaAsiyaisəAvropailəbir
ləşir.Məlumdurki,hazırdaAzər
baycanyeninəqliyyatdəhlizinin
yaradılmasıistiqamətindəirihəcmli
layihələridavametdirir.
Təbiiki,CənubiQafqazdagedən

proseslərəvəbuproseslərdəAzər
baycanınaparıcırolunamünasi
bətdəAvropaİtifaqıölkələrinində
mövqeyiönəmlidir.Bubaxımdan
deməkolarki,bugünAzərbayca
nınAvropanınenerjitəhlükəsizliyi
məsələsindəgetdikcəartanrolubu
mövqeyinformalaşmasınaəhəmiy
yətlitəsiredənbiramildir.Burada
CənubQazDəhlizininxüsusirolu
daqeydolunmalıdır.Aydındır
ki,AvropaİtifaqıvəAzərbaycan
arasındaenerjisahəsindəstrateji
tərəfdaşlığınformalaşmasıCənub
QazDəhlizininsonuncuseqmen
tiolanTAPınistismaraverilməsi
iləartıqdahayüksəksəviyyəyə
keçidalmışolduvəbunailiyyətilk
növbədəPrezidentİlhamƏliyevin
bütünötənillərərzindənümayiş
etdirdiyiprinsipialmövqeyi,qətiy
yətivəstratejiidarəçiliyisayəsində

əldəolundu.Bumöhtəşəmlayihə
qlobalbeynəlxalqəhəmiyyətkəsb
etməkləyanaşı,Avropaölkələrinin
enerjitəhlükəsizliyinintəminatında
Azərbaycanınmüstəsnarolunun
olduğunugöstərir.Artıqbundan
sonraölkəmizinAvropaİtifaqıilə
stratejitərəfdaşlıqmünasibətlə
ritamamiləyeniformatdadavam
edəcəkdirki,buəməkdaşlığın
Azərbaycanınmillimaraqlarınatam
uyğunolmasıbirmənalıdır.Məlum
olduğukimi,CənubQazDəhlizi
hazırdaAvropanıXəzərdəniziilə
bağlayır.Yənibulayihədünyamiq
yaslıinfrastrukturvasitəsiləAvropa
ölkələrininenerjitəhlükəsizliyini
gücləndirir,iqlim,iqtisadivəkom
mersiyaməqsədlərinənailolunma
sınaböyüktöhfələrverir.İlkdəfə
olaraqAzərbaycanqazıAvropa
bazarına3500kilometrlikməsafəni
qətedərəkdaxilolub.Əslindəbu
layihəbütünAvrasiyaməkanında
yenigeoiqtisadimühitivədaya
nıqlıinkişafı,qlobaləməkdaşlığı
təşviqedənbirformasiyayaradır.
ÖznövbəsindəAzərbaycanərazi

ləriniErmənistanın30illikişğalın
danazadetməkləenerjidəhlizinin
təhlükəsizliyinitamtəminetmişdir.
Beləliklə,CənubQazDəhlizienerji
təhlükəsizliyinigücləndirir,bazarla
rı,istehlakçıölkələrüçünmənbələri
vəmarşrutlarışaxələndirir.Əlbətə,
bütünbunlarAzərbaycanınbeynəl
xalqnüfuzunundahadayüksəlmə
sinəzəminyaradır.
Bunlarlayanaşı,bugünregion

daqeyrisabitlikyaratmağame
yilliolanqüvvələrhələdəCənubi
Qafqazdagedənmütərəqqiproses
ləriəngəlləməyəçalışırlar.Bu,ilk
növbədəErmənistandamövcud
olanvəxalqıqeyrirealrevanşist
ideyalarlayenidənvəbudəfədaha
artıqdərinuçurumadoğruaparma
ğaçalışanqüvvələrəaiddir.Məhz
buqüvvələrintəsirialtındarəsmi
İrəvanhələdəüçtərəfibəyanatın
müddəalarınauyğunolaraqüzərinə
götürdüyüöhdəliklərinicrasınıhə
yatakeçirməkdəlazımolanfəallığı
nümayişetdirmir.OcümlədənZən
gəzurdəhlizininaçılmasıiləbağlı
Ermənistantərəfindənhələdəetiraz

yeni əməkdaşlıq formatı regionun 
inkişafı üçün real imkanlar yaradır

NovruzəliAslanov
MilliMəclisindeputatı

Bu gün Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionu Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi qə  lə  bə ilə ba  şa çat  dır  dı  ğı İkin  ci Qa -
ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra  kı ikin  ci ili ya  şa  yır. Azər  bay  can bu qə  lə  bə  si ilə tək  cə özü  nün 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  di. İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si  nin nə  ti  cə  lə  ri bü  tün Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da sül  hün, əmin-aman  lı  ğın və iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın da  vam  lı bər  qə  rar ol  ma  sı üçün ge -
niş im  kan  lar ya  ra  dan ye  ni real  lıq  lar do  ğur  du. 
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2020ciilnoyabrın10daAzər
baycanvəRusiyaprezidentləri,
Ermənistanınbaşnaziritərəfindən
imzalanmışüçtərəfibəyanatlabu
reallıqlarhüquqicəhətdəndətəs
diqləndi.Təbiiki,müharibəbaşa
çatdıqdansonrakeçənilkdövrlərdə
bəziqüvvələrAzərbaycanınmüəl
lifiolduğuyenireallıqlarıqəbul
etməkistəmir,hətabununəksi
nəbəyanatlardasəsləndirirdilər.
Məsələn,ATƏTinMinskqrupu
nunhəmsədrlərininilkbəyanatları
yenireallıqlardantamamiləuzaq
idi.LakinPrezidentİlhamƏliye
vinyürütdüyüxaricisiyasət,etdiyi

vacibdiplomatikgedişlərvəəlbətə,
Azərbaycanınhaqlımövqeyi,ən
əsasıisəmüharibəqurtarandandər
halsonradövlətbaşçımızıntapşırığı
iləəldəolunmuşnəticələrinbütün
beynəlxalqbirliktərəfindənqəbul
edilməsiistiqamətindəbaşlanılan
işlərtezlikləöznəticəsiniverdi.
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yeni əməkdaşlıq formatı regionun 
inkişafı üçün real imkanlar yaradır

NovruzəliAslanov
MilliMəclisindeputatı

Bu gün Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionu Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi qə  lə  bə ilə ba  şa çat  dır  dı  ğı İkin  ci Qa -
ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra  kı ikin  ci ili ya  şa  yır. Azər  bay  can bu qə  lə  bə  si ilə tək  cə özü  nün 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  di. İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si  nin nə  ti  cə  lə  ri bü  tün Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da sül  hün, əmin-aman  lı  ğın və iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın da  vam  lı bər  qə  rar ol  ma  sı üçün ge -
niş im  kan  lar ya  ra  dan ye  ni real  lıq  lar do  ğur  du. 
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ifadəedənabsurdfikirlərsəsləndi
rilməkdədir.
Aydındırki,CənubiQafqaz

dapostmüharibədövründəyeni
münasibətlərin,yeniəməkdaşlıq
formalarınınyaradılmasınaciddi
töhfələrverəbiləcəkiqtisadisiyasi
müzakirələrinaparılmasıüçünyeni
birplatformayaehtiyacvar.Məhz
bubaxımdanVətənmüharibəsin
dənsonraBakıvəAnkaranınirəli
sürdüyütəklifhəmregionölkə
lərinin,həmdəqonşudövlətlərin
maraqlarınatamuyğundur.Söh
bətregiondaAzərbaycan,Türkiyə,
Rusiya,Gürcüstanvəİranınartıq
təmsilolunduğumövcudformat
larınümumiləşdirilməsininəzərdə
tutan3+3formatındavahidəmək
daşlıqplatformasınınyaradılmasın
dangedir.Qeydetməklazımdırki,
hələ2020ciilindekabrındaPrezi
dentİlhamƏliyevyeniplatformada
Ermənistanındayeralabiləcəyini
vurğulamışdı.Buşərtləki,oölkənin
rəhbərliyiyenireallıqlarıqəbuletsin
vəyanlışmövqeyindənəlçəksin.
TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyib
ƏrdoğandaAzərbaycanPrezidenti
ninbutəşəbbüsünüdəstəkləmişdi.
2021ciiloktyabrın2dəPrezi

dentİlhamƏliyevİspaniyanınEFE

informasiyaagentliyinəverdiyi
müsahibəsindədə3+3formatında
vahidəməkdaşlıqplatformasının
yaradılmasınınzəruriliyinivəbu
nunlaəldəolunabiləcəkimkanları
yüksəkqiymətləndirərəkdedi:“Bu,
nəinkimüharibədənsonrakıməsə
lələrə,eləcədə,ümumiyyətlə,bizim
bölgədəregionalinkişafaxidmət
edəcək.Çünkiəgərbizregionun
altıölkəsiarasındabucürəməkdaş
lıqformatınıyaratmağamüvəfəq
olsaq,bu,hərhansıyenidüşmənçi
likhərəkətlərinəqarşıəsaszəmanət
olacaq.Bu,regionaləməkdaşlığın
mühümamilinəçevriləcəkvəçox
faydagətirəcək”.Dövlətbaşçımız
qeydetmişdiki,təkcəkommunika
siyalarınaçılmasısayəsindəbizre
gionölkələriarasındadərhalticarət
dövriyyəsiniartıra,onminlərləiş
yeriaçabilərik:“Bu,yalnızkom
munikasiyalarınaçılmasısayəsində
olacaq.Bununlabelə,qarşılıqlıtica
rətigücləndirsək,müsbətdinami
kayadiqqətyetirsək,regionumuz
gərginlikməkanındansabitlikvə
sülhregionunaçevriləcək”.
Təbiiki,GürcüstanAzərbaycan

vəTürkiyəniniştirakıiləartıqbir
neçəirimiqyaslıtransmillilayihələr
dəiştirakedənölkəkimibutəşəb
büsəmüsbətcavabverdi,Bakıvə
Ankarailəbuməsələnimüzakirə

etməyəhazırolduğunubəyanetdi.
Əlbətə,buməqamdaGürcüstanın
Rusiyailəmünasibətlərindəgərgin
liyinolmasıəngəlləyiciamilkimi
çıxışedir.Digərtərəfdənisərəsmi
TifisXəzərregionundaəməkdaş
lığınbütünqonşuölkələrüçün
vacibliyinidətəsdiqedirvəqonşu
ölkədənsəsləndirilənfikirlərdəbil
dirilirki,Gürcüstanbuplatforma
lardankənardaqalmamalıdır.
Rusiyatərəfidəbufikirdədir

ki,3+3platformasıCənubiQaf
qazölkələrinəvəregiondamaraqlı
olandigərdövlətlərəonlarüçün
əhəmiyyətliolanməsələləribirgə
həlletməyəimkanverəcək.Əksər
Rusiyasiyasiekspertlərininrəyinə
görə,3+3formatıİkinciQarabağ
müharibəsibaşaçatdıqdansonra
regiondayaranmışyenireallıqlara
mükəmməlcavabverirvəAzərbay
canlaErmənistanarasındaatəşkəs
bəyanatınınhəyatakeçirilməsini,o
cümlədənnəqliyyatkommunika
siyalarınınaçılmasınıtəminetmək
üçünrealimkanlaryaradır.Maraq
lıdırki,ötənilinsonlarındaRusiya
vəİranınxariciişlərnazirləridə
Azərbaycan,Ermənistan,Gürcüs
tanvəTürkiyəiləregiondaiqtisa
divəticarətəlaqələrininaçılması
iləbağlı3+3danışıqlarformatının
yaradılmasıtəşəbbüsünümüzakirə

ediblər.Müzakirələringedişində
qeydolunubki,üçtərəfibəyanat
dabölgədəkibütünnəqliyyatvə
iqtisadiəlaqələrinaçılmasıüzrə
işlərdədaxilolmaqlarazılaşmanın
irəliləməsiüçünbirgəaddımları
müəyyənedənprinsiplərvar.Bun
danisənəinkiAzərbaycan,Ermə
nistanvəGürcüstan,həmçininbu
üçölkəninyaxınqonşularıİran,
RusiyavəTürkiyədəbəhrələnə
cək.Müzakirələrdənsonrakeçirilən
brifinqdəisəRusiyanınxariciişlər
naziriS.Lavrovbeləbiraçıqlama
vermişdi:“İrantərəfibuideyaya
müsbətyanaşmanümayişetdi
rib.BucürmünasibətAzərbaycan
vəTürkiyədədəmüşahidəedilir.
Ermənihəmkarlarımıziləişləyirik.
Hesabedirikki,Gürcüstandabü
tünproblemlərinəbaxmayaraq,bu
cürməsləhətləşməmexanizminin
yaradılmasındaözəsasmaraqlarını
görəbiləcək”.
Beləliklə,AzərbaycanvəGür

cüstan,həmçininregiondaüçqonşu
dövlətİran,RusiyavəTürkiyəCə
nubiQafqazdasülhün,əminaman
lığın,etimadınvəinkişafıntərəfdarı
olduqlarınıvəbuməqsədlə3+3
formatındaəməkdaşlığınmümkün
lüyünütəsdiqediblər.Ermənistanın
isəbeləbirəməkdaşlığahazırolub
olmadığınızamangöstərəcək.

Füzuli Hava  Limanı
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cüstan,həmçininregiondaüçqonşu
dövlətİran,RusiyavəTürkiyəCə
nubiQafqazdasülhün,əminaman
lığın,etimadınvəinkişafıntərəfdarı
olduqlarınıvəbuməqsədlə3+3
formatındaəməkdaşlığınmümkün
lüyünütəsdiqediblər.Ermənistanın
isəbeləbirəməkdaşlığahazırolub
olmadığınızamangöstərəcək.

Füzuli Hava  Limanı
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XXəsrdəikincidəfəmüstəqilliyini
əldəetmişAzərbaycanRespublikası
nınkeçdiyiçətingünlərdəxalqımızın
müstəqilvəsuverendövlətəsahib
olmasınındünyatərəfindənhüquqiola
raqtanınmasıkimiqəbulediləntarixi
birhadisəbaşverdi.1992ciilmartın
2dəkeçirilənBMTBaşMəclisinin46cı
sessiyasındaAzərbaycandünyanınən
nəhəngtəşkilatının181ciüzvüoldu.
HəmindövrdəndəölkəmizBMTnin
altstrukturlarınınakkreditasiyasını
həyatakeçirməkləbunüfuzluqurumla
çoxşaxəlivəqarşılıqlıhörmətəəsasla
nanəməkdaşlıqedir.
AzərbaycanBMTmünasibətləriötən

30ildəzəngintarixiyolkeçib.Bu30illik
əməkdaşlığı3fərqliistiqamətdəehtiva
etməkmümkindir.
UluöndərHeydərƏliyevinəsasını

qoyduğugüvənlimünasibət1993cüil

dənsiyasət,insanhaqları,təhlükəsizlik,
ekologiya,mədəniyyət,elm,təhsil,in
cəsənət,qadınhüquqlarınınqorunması,
uşaqlarlaəlaqəliproblemlərinhəllivə
digərsferalarıəhatəedənproqramla
rınicrasıüçünyeniBMTqurumlarının
ölkədəfəaliyyətəbaşlanmasıiləilkin
mərhələyədaxiloldu.19921999cuillə
riəhatəedənbumərhələAzərbaycanın
müstəqilliyiniyeniəldəetdiyidövrətə
sadüfedir.Mövcudiqtisadiçətinliklər,
eynizamanda,ErmənistanAzərbaycan
DağlıqQarabaqmünaqişəsininyarat
dığıgərginlikölkəniciddiproblemlər
ləüzüzəqoymuşdu.Məhzodövrdə
Ümummilliliderölkəninbütünməsu
liyyətiniözüzərinəgötürərəkBMTvə
onunaltstrukturlarıiləedilənuğurlu
əməkdaşlıqnəticəsindəbuproblemlərin
həlliistiqamətindətəxirəsalınmaztəd
birlərhəyatakeçirdi.

azərbaycan-BMT 
münasibətlərində 30 illik etimad

MəzahirƏfəndiyev
MilliMəclisindeputatı
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Xüsusiləölkəmizdəilkakkre
ditəedilənvəqurumunəsasinki
şafagentliyisayılanBMTİnkişaf
Proqramınınqarşılıqlıəməkdaşlıq
çərçivəsindəhəyatakeçirdiyilayihə
lərölkənindavamlıinkişafkonsep
siyasınınicrasınapraktikibaxımdan
cidditöhfəoldu.
Həmçinin1994cüildəAzərbay

canınBMTninUşaqFondu(UNI
CEF)iləəməkdaşlığıçərçivəsində
qaçqınvəməcburiköçkünolan
uşaqvəyeniyetmələrinvəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasıistiqamətindəbir
sırauğurlarəldəedildi.Buuğurların
nəticəsiolaraqÜmumdünyaƏrzaq
Proqramı(ÜƏP)çərçivəsindəqaç
qınvəməcburiköçkünlərtəxminən
160.000tonqarışıqərzaqmallarıilə
təminedildi.
İkincimərhələniəhatəedən2000

2015ciillərdəBMTninstrukturları
Azərbaycanınqəbulolunmuşmilli
strategiyalarına,habelə“Minilliyin
İnkişafMəqsədləri”ndəözəksini
tapmış8hədəfəuyğunolaraqvacib
layihələrhəyatakeçirdilər.
PrezidentİlhamƏliyevvəBirin

civitseprezident,HeydərƏliyev
FondununrəhbəriMehribanxanım

ƏliyevanınAzərbaycanBMTmü
nasibətlərinəyenidinamikaverməsi
nəinkiölkəmizin,eləcədəregionun
inkişafıüçünmühümvəgenişistiqa
mətliproqramlarınreallaşmasına
dəstəkoldu.
AzərbaycanRespublikasının

BMTyəüzvolan155dövlətinsə
siniqazanaraqtəşkilatınTəhlükə
sizlikŞurasının20122013cüillər
üçünqeyridaimiüzvüseçilməsivə
2015ciilsentyabrın25dəBMTnin
“2030cuilədəkDayanıqlıİnkişaf
Gündəliyi”niqəbuledərəküzərinə
götürdüyüöhdəlikləritamşəkildə
yerinəyetirməsiölkəmizinqazandı
ğı30illikinamınaşkarnümunəsidir.
Üçüncümərhələisə2016cıildən

başlayır.BuradaBMTninaltstruk
turlarıartıqsosialiqtisadibaxımdan
dayanıqlılığıvədavamlılığıtəmin
etmiş,hökumətəbeynəlxalqtəcrü
bəninəzərəalmaqlatexnikidəstək
göstərmişdir.Həmçininbumərhə
lədəBMTPrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyialtındaAzərbaycanın
müxtəlifsahələrdəqazandığıuğurlu
təcrübəniinnovativ,nümunəmodel
kimidigərinkişafdaolandövlətlərin
dəöyrənməsiüçünvasitəçilikmissi

yasınıhəyatakeçirir.
BugünBMTailəsinintamhü

quqluüzvüolanAzərbaycanBMT
Nizamnaməsinin51cimaddəsində
təsbitolunmuşözünümüdafiəhü
ququndanistifadəedərəkregionda
sülhünvətəhlükəsizliyinbərqərar
olunmasınaminəBMTninqətnamə
sinitəkbaşınayerinəyetirənyeganə
dövlətdir.BununladaölkəmizBMT
iləqurduğu30illikgüvənəverdiyi
dəyəriaçıqformadasübutetmişdir.
HazırdaAzərbaycanözxarici

siyasətindəbeynəlxalqhüququnali
prinsipləriniəsasgötürərək,müx
təlifmədəniyyətlərindincşəkildə
birlikdəyaşamasını,dinitolerantlığı,
fundamentalinsanhüquqlarının
müdafiəsini,təhsilvəyaradıcılıq
hüquqlarınınqorunmasını,iqtisadi
vəsosialsahələrdədavamlıinkişa
fıntəminedilməsiniuğurlahəyata
keçirməkdədir.Buisəimkanverirki,
gələcəkdədəAzərbaycanBMTnin
ixtisaslaşdırılmıştəsisatlarıiləəmək
daşlığıonlarınəhatəetdiyibütün
prioritetsahələrüzrəyüksələnxət
üzrəinkişafetdirsinvədövlətimiz
tərəfindənyeninailiyyətlərvəuğur
larqazanılsın.
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AzərbaycanCənubiQafqaz
bölgəsindədayanıqlısülhvəsa
bitliyintəminolunması,regionda
inteqrasiyavəəməkdaşlıqmühi
tininformalaşmasıistiqamətində
realaddımlaratır.Sülhgündəliyi
qarşıtərəfətəqdimolunub.Əsas
təklifbundanibarətdirki,həriki
ölkəbirbirininərazibütövlüyünü
tanısın,sərhədlərindelimitasiyası
iləbağlıişlərə,kommunikasiyala
rınaçılmasıprosesinəstartverilsin
vəmüqaviləimzalansın.Rəsmi
Bakınınistərmüharibə,istərkeç
mişQarabağmünaqişəsininhəlli,
istərsədəgələcəkləbağlımövqe
yiaydındır.BubarədəPrezident
İlhamƏliyevdəfələrləbəyanedib.
Beynəlxalqtəşkilatlarınbəyanatvə

çağırışlarındadatərəfərarasında
sülhmüqaviləsininimzalanma
sınadairçağırışyeralır.Ötənil
Moskva,BrüsselvəSoçidəaparı
lanmüzakirələrdədəəsasdiqqət
yekunsənədinimzalanmasına
yönəlmişdi.
BuxüsusdaAvropaİtifaqının

damövqeyinənəzəryetirməkva
cibdir.Təşkilatbuvəyadigərşə
kildəsülhprosesinətöhfəvermək
niyyətinisərgiləyir,azadolunmuş
ərazilərdəminatəmizləməprosesi,
sərhədlərindelimitasiyavədemar
kasiyasındaöztəcrübəsinibölüş
məyəhazırolduğunubəyanedir.
ÖtənilAzərbaycanPrezidentiilə
Ermənistanınbaşnaziriarasında
Brüsseldəbaştutangörüşdədəbu

qurumCənubiQafqazdadayanıqlı
sülhüntəminedilməsindəmaraqlı
olduğunubildirmişdi.
Fevralın4dəFransaPrezidenti

EmmanuelMakronunAvropaİti
faqınınsədriqismindətəşəbbüsü
iləAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevin,AİŞurasınınPrezidenti
ŞarlMişelvəErmənistanRespub
likasınınbaşnaziriNikolPaşin
yanıniştirakıiləvideoformatdake
çiriləngörüşəslindəBrüsselsülh
gündəliyinindavamıidi.Görüşdə
fikirmübadiləsiaparılanməsələlər
sırasındaErmənistanAzərbaycan
münasibətlərininnormallaşdırıl
ması,ikiölkəarasındahumanitar
məsələlər,etimadquruculuğu,
Azərbaycanınüzləşdiyimina
problemi,kommunikasiyaların
açılması,sərhədlərindelimitasiyası
vədemarkasiyası,sülhsazişiüzrə
danışıqlarınbaşlanmasıyeralırdı.
Ermənistandanfərqliolaraq,mü
zakirəedilənməsələlərinhərbiri
iləbağlıAzərbaycanınmövqeyi
aydındır.Müharibəbaşaçatdıqdan
dərhalsonraAliBaşKomandan
İlhamƏliyevyenireallıqlarfonun
dapostmünaqişədövründəatıla
biləcəkaddımlarıbəyanedib.Bu
mövqevaxtıiləmünaqişəninhəl
lindəvasitəçilikmissiyasınıüzə
rinəgötürən,buil30illiyiniqeyd
edən,lakinbumüddətərzində
birdəfədəolsunefektivfəaliy
yətgöstərməyənvəyagöstərmək
istəməyənATƏTinMinskqrupu
nunhəmsədrlərinindədiqqətinə
çatdırılıb.AzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevbildirib:“OnlarDağ
lıqQarabağmünaqişəsiiləməşğul
olmamalıdırlar,çünkibumünaqi
şəhəllolunub.Bizonlarınyeri
nəbuməsələnihəlletdik.Onlar
bundansonraQarabağməsələsiilə
məşğulolmayacaqlar.Çünkibuna
bizimkanverməyəcəyik.Bizbu
münaqişəninbirtərəfiidik.Əgər
birtərəfdeyirki,bumünaqişəhəll
olunub,deməli,buradavasitəçiliyə
yerqalmırvəbizimmövqeyimiz
onlaraçatdırılıb”.

Fevralın4dəbaştutandörd
tərəfigörüşdəFransanınMinsk
qrupununhəmsədrikimiyox,Av
ropaİtifaqınasədrliyiqəbuletmiş
ölkəkimiiştirakıdabunutəsdiq
ləyir.Görüşünyekunlarınadair
EmmanuelMakronvəŞarlMişelin
birgəbəyanatındaMoskva,Soçi
vəBrüsseldəkeçirilmişgörüşlərin
mahiyyətinəuyğunolaraqMinsk
qrupunaistinadınolmaması,eyni
zamanda,“DağlıqQarabağmüna
qişəsi”,“Qarabağ”ifadələrininyer
almamasıQarabağmövzusunun
gündəlikdənçıxdığınıbirdaha
təsdiqləyir.FransadaATƏTin
Minskqrupununhəmsədriolaraq
bureallığıqəbuledir.Bugörüşün
xarakterivəmüzakirəolunanmə
sələlərdətəsdiqləyirki,Brüsseldə
təsbitolunmuşsülhgündəliyiqüv
vəsindəqalır.Bugündəliyinəsası
nıErmənistanAzərbaycanmü
nasibətlərininnormallaşdırılması,
Zəngəzurdəhlizininaçılması,itkin
düşmüşşəxslərintaleyininmüəy
yənedilməsi,minalarıntəmizlən
məsindəAzərbaycanayardımvə
etimadquruculuğukimiməsələlər
təşkiledir.
GörüşdəhəmçininUNESCO

nunAzərbaycanavəErmənistana
missiyasınıntəşkiliməsələsidə

müzakirəolunubvəmissiyanın
hərikiölkəyəgöndərilməsinədair
razılıqifadəedilibki,buməsə
lədəAzərbaycanınmaraqlarına
tamcavabverir.Çünkiistərişğal
dövründə,istərsədəmüharibədən
sonraAzərbaycanUNESCOnu
bölgəyəfaktaraşdırıcımissiyagön
dərməyəçağırıb.Yənimüharibə
başaçatdıqdansonrabaştutan
bütüngörüşlərrəsmiBakının
maraqlarınauyğunolub.Avropa
İtifaqıAzərbaycanıntəklifetdiyi
3+3formatınıqəbuledir,regionda
kommunikasiyadəhlizlərininaçıl
masınadarazıdır.Bu,odemək
dirki,Azərbaycanproseslərəreal
yanaşırvəölkəmizinbeynəlxalq
münasibətlərinsubyektikimiirəli
sürdüyütəklifərqlobalmiqyasda
daqəbulolunur.
Qlobalmiqyasdaqəbulolunan

yenireallıqlardanbiridəqədim
AzərbaycantorpağıolanZəngə
zurunadınıdaşıyanbeynəlxalq
əməkdaşlıqvərifahdəhlizidir.
AzərbaycanŞərqQərbxətinin

üzərindəBakıTbilisiQarsvəZən
gəzurnəqliyyatşaxələnməsiilə
Avrasiyanıyeniəməkdaşlıqmər
kəzinəçevirir.Zəngəzurdəhlizi
Naxçıvanlanəqliyyatimkanlarının
açılması,bütövlükdəisəXəzərvə

SüLH SazİŞİ:
Ermənistana verilən vaxt daralır

KönülNurullayeva
MilliMəclisindeputatı
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AzərbaycanCənubiQafqaz
bölgəsindədayanıqlısülhvəsa
bitliyintəminolunması,regionda
inteqrasiyavəəməkdaşlıqmühi
tininformalaşmasıistiqamətində
realaddımlaratır.Sülhgündəliyi
qarşıtərəfətəqdimolunub.Əsas
təklifbundanibarətdirki,həriki
ölkəbirbirininərazibütövlüyünü
tanısın,sərhədlərindelimitasiyası
iləbağlıişlərə,kommunikasiyala
rınaçılmasıprosesinəstartverilsin
vəmüqaviləimzalansın.Rəsmi
Bakınınistərmüharibə,istərkeç
mişQarabağmünaqişəsininhəlli,
istərsədəgələcəkləbağlımövqe
yiaydındır.BubarədəPrezident
İlhamƏliyevdəfələrləbəyanedib.
Beynəlxalqtəşkilatlarınbəyanatvə

çağırışlarındadatərəfərarasında
sülhmüqaviləsininimzalanma
sınadairçağırışyeralır.Ötənil
Moskva,BrüsselvəSoçidəaparı
lanmüzakirələrdədəəsasdiqqət
yekunsənədinimzalanmasına
yönəlmişdi.
BuxüsusdaAvropaİtifaqının

damövqeyinənəzəryetirməkva
cibdir.Təşkilatbuvəyadigərşə
kildəsülhprosesinətöhfəvermək
niyyətinisərgiləyir,azadolunmuş
ərazilərdəminatəmizləməprosesi,
sərhədlərindelimitasiyavədemar
kasiyasındaöztəcrübəsinibölüş
məyəhazırolduğunubəyanedir.
ÖtənilAzərbaycanPrezidentiilə
Ermənistanınbaşnaziriarasında
Brüsseldəbaştutangörüşdədəbu

qurumCənubiQafqazdadayanıqlı
sülhüntəminedilməsindəmaraqlı
olduğunubildirmişdi.
Fevralın4dəFransaPrezidenti

EmmanuelMakronunAvropaİti
faqınınsədriqismindətəşəbbüsü
iləAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevin,AİŞurasınınPrezidenti
ŞarlMişelvəErmənistanRespub
likasınınbaşnaziriNikolPaşin
yanıniştirakıiləvideoformatdake
çiriləngörüşəslindəBrüsselsülh
gündəliyinindavamıidi.Görüşdə
fikirmübadiləsiaparılanməsələlər
sırasındaErmənistanAzərbaycan
münasibətlərininnormallaşdırıl
ması,ikiölkəarasındahumanitar
məsələlər,etimadquruculuğu,
Azərbaycanınüzləşdiyimina
problemi,kommunikasiyaların
açılması,sərhədlərindelimitasiyası
vədemarkasiyası,sülhsazişiüzrə
danışıqlarınbaşlanmasıyeralırdı.
Ermənistandanfərqliolaraq,mü
zakirəedilənməsələlərinhərbiri
iləbağlıAzərbaycanınmövqeyi
aydındır.Müharibəbaşaçatdıqdan
dərhalsonraAliBaşKomandan
İlhamƏliyevyenireallıqlarfonun
dapostmünaqişədövründəatıla
biləcəkaddımlarıbəyanedib.Bu
mövqevaxtıiləmünaqişəninhəl
lindəvasitəçilikmissiyasınıüzə
rinəgötürən,buil30illiyiniqeyd
edən,lakinbumüddətərzində
birdəfədəolsunefektivfəaliy
yətgöstərməyənvəyagöstərmək
istəməyənATƏTinMinskqrupu
nunhəmsədrlərinindədiqqətinə
çatdırılıb.AzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevbildirib:“OnlarDağ
lıqQarabağmünaqişəsiiləməşğul
olmamalıdırlar,çünkibumünaqi
şəhəllolunub.Bizonlarınyeri
nəbuməsələnihəlletdik.Onlar
bundansonraQarabağməsələsiilə
məşğulolmayacaqlar.Çünkibuna
bizimkanverməyəcəyik.Bizbu
münaqişəninbirtərəfiidik.Əgər
birtərəfdeyirki,bumünaqişəhəll
olunub,deməli,buradavasitəçiliyə
yerqalmırvəbizimmövqeyimiz
onlaraçatdırılıb”.

Fevralın4dəbaştutandörd
tərəfigörüşdəFransanınMinsk
qrupununhəmsədrikimiyox,Av
ropaİtifaqınasədrliyiqəbuletmiş
ölkəkimiiştirakıdabunutəsdiq
ləyir.Görüşünyekunlarınadair
EmmanuelMakronvəŞarlMişelin
birgəbəyanatındaMoskva,Soçi
vəBrüsseldəkeçirilmişgörüşlərin
mahiyyətinəuyğunolaraqMinsk
qrupunaistinadınolmaması,eyni
zamanda,“DağlıqQarabağmüna
qişəsi”,“Qarabağ”ifadələrininyer
almamasıQarabağmövzusunun
gündəlikdənçıxdığınıbirdaha
təsdiqləyir.FransadaATƏTin
Minskqrupununhəmsədriolaraq
bureallığıqəbuledir.Bugörüşün
xarakterivəmüzakirəolunanmə
sələlərdətəsdiqləyirki,Brüsseldə
təsbitolunmuşsülhgündəliyiqüv
vəsindəqalır.Bugündəliyinəsası
nıErmənistanAzərbaycanmü
nasibətlərininnormallaşdırılması,
Zəngəzurdəhlizininaçılması,itkin
düşmüşşəxslərintaleyininmüəy
yənedilməsi,minalarıntəmizlən
məsindəAzərbaycanayardımvə
etimadquruculuğukimiməsələlər
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SüLH SazİŞİ:
Ermənistana verilən vaxt daralır

KönülNurullayeva
MilliMəclisindeputatı
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Aralıqdənizihövzələrinin,da
hagenişmənadaisəCənubŞərqi
vəMərkəziAsiyailəAvropanın
əlaqələndirilməsidir.Ermənis
tanbudəhlizməsələsininəqədər
qıcıqlaqarşılasada,bureallığı
qəbuletməkdənbaşqayolunun
olmadığınıanlayır.Təsadüfideyil
ki,ötənilErmənistanınbaşna
ziriNikolPaşinyanparlamentdə
çıxışlarınınbirindəvurğulayıbki,
AzərbaycanaErmənistanərazi
sindənyolverilməlidir.O,“necə
təsəvvüredirikki,bizAzərbaycan
ərazisindənkeçək,onlarisəbizim
ərazimizdənkeçməsinlər?Onlar
keçməsə,bizdəkeçməyəcəyik.Bu,
odeməkdirki,bizözümüzözöl
kəmizintəcridolunmasısiyasətini
yeridirik”söyləyərəkcəmiyyətə
Zəngəzurdəhlizininreallaşmasının
qaçılmazolduğunuizahetməyə
çalışıb.YəniErmənistanhakimiy
yətiyenireallıqlarınperspektivini
dərkedir.Lobbivəradikalqrupla
rıntəzyiqlərinərəğmənPaşinyan

Zəngəzurdəhliziniəməkdaşlıq,
təhlükəsizlik,qlobaləlaqələrin
davamlıolmasıistiqamətindəatıl
malıolanvacibaddımkimiqə
buletməyəməcburdur.Çünkibu
dəhlizillərdirregionaləməkdaşlı
ğınqarşısındadayananmaneələri
aradanqaldıracaq.Bukonteksdə
Azərbaycanınmünaqişənihəllet
məsiErmənistanTürkiyəmünasi
bətlərininnormallaşdırılmasınada
şəraityaradır.Azərbaycanlaoldu
ğukimi,Ankarailəmünasibətlərin
normallaşmasıdahaçoxErmənis
tanalazımdır.Doğrudur,regional
inteqrasiyaprosesindəqardaş
Türkiyəüçündəbuaçılımböyük
əhəmiyyətkəsbedir.Ermənistan
üçünisəhəmAzərbaycan,həm
dəTürkiyəiləəlaqələrinbərpası
yeganəimkandır.YəniAzərbaycan
vəTürkiyəüçünbunormallaşma
əlavəqazancolduğuhalda,Ermə
nistanüçünyeganəçıxışyoludur.
Çünki30ildirişğalsiyasətiucba
tındanözünütəcridvəziyyətinə

salanErmənistanüçünindiyeni
nəfəslikaçılıb.
BugündünyaCənubiQaf

qazdanormallaşmaprosesini
Azərbaycanınböyükqələbəsinin
nəticəsikimidəyərləndirir.Azər
baycanözəraziləriniişğaldanazad
etməsəydi,bugünAnkaraİrəvan
münasibətlərininnormallaşmasın
dandasöhbətbeləgedəbilməz
di.Birsözlə,Azərbaycanınişğal
altındakıtorpaqlarınıazadetməsi
bölgədədavamlısülhünvəsabit
liyintəminolunmasınınqapılarını
açıb.
Sülhsazişinəgəlincə,bu,ilk

növbədəqarşılıqlışəkildəərazibü
tövlüyününtanınmasıdeməkdir.
Aydındırki,bütüntərəfərinma
rağınıtamtəminedəcəkmüqavilə
ninolmasımümkünsüzdür.Çünki
əgərbeləolsaydı,məsələlərinhərb
yoluiləhəllinəehtiyacqalmazdı.
Ammaburadavacibbirməqamı
xatırlatmaqdafaydavarAzər
baycanqalibtərəfdir.Bizimsülh

təklifimizAliBaşKomandan
İlhamƏliyevindəbəyanetdiyiki
mi:“Qalibölkənintəklifidir,güclü
tərəfintəklifidir,müzəfərxalqın
təklifidir”.
Ermənistanbureallığıunutma

malıdır.Sərhədlərindelimitasiya
vədemarkasiyasıiləbağlıqarşı
tərəfdəmüəyyəntəklifvəşərtlər
irəlisürməyəcəhdedir.Amma
bunlarınheçbirfaydasıyoxdur.
ÇünkiErmənistanınistərsərhəd
məsələsi,istərsədəərazibütöv
lüyüiləbağlıhərhansımanevrim
kanıqalmayıb.Tarixi,siyasi,coğra
fi,hüquqinöqteyinəzərdənbütün
reallıqlarAzərbaycanınxeyrinədir.
Ermənistanındestruktivyanaşma
sınıistisnaetsək,bugünsülhəma
neolanheçbirciddisəbəbyoxdur.
Doğrudur,sülhmüqaviləsinin

imzalanmasımüharibəriskini100
faizazaltmır,ammaböyükdərəcə
dəbutəhlükəniminimumaendi
rir.Bugünbutəhlükəniminimal

laşdırmaqdahaçoxkiməlazımdır?
Eskalasiya,hərbiəməliyyatların
yenidənbaşlanmasıhansıtərəf
üçündahaçoxfəlakətdir?Hərhal
da44günlükmüharibəningedişi
vəonunnəticəsibusualıncavabını
aydınlaşdırdı.
Azərbaycansülhmüqaviləsini

bölgəninrifahınaminəistəyir.
Təklifərhələki,masadadır.

“Məndemişəm,bizimxoşniyyətli
davranışımızşərtdeyilki,əbədi

olacaqvəşərtdeyilki,bu
təklifərəbədimasaüzə
rindəqalacaq”deyən
PrezidentİlhamƏliyevin
buxəbərdarlığındannə
ticəçıxarmağınvaxtıdır.
CünkiAzərbaycanınsülh
təklifərimasadasonsuza
qədərgözləyəbilməz.
Digərtərəfdən,Ermə

nistansülhmüqaviləsinə
dəqeyriciddiyanaşaraq,
onuadikağızparçasıhe
sabedəcəksə,buzaman,

şühbəsizki,bütünşərtlərdəyişə
cək.Dövlətbaşçımızındasöylədi
yikimi:“ƏgərErmənistansülhə
hazırdeyilsə,ondabu,olmayacaq.
Olmasa,nəolacaq?Heçnə!Biznə
itirəcəyik?Heçnəitirməyəcəyik,
nəbugün,nəsabah.İtirəntərəf
Ermənistanolacaq”.
Beləliklə,Ermənistanüçün,ne

cədeyərlər,geriyəsayımbaşlayıb
vəvaxtgedir...

“ƏgərErmənistansülhəhazır
deyilsə,ondabu,olmayacaq.
Olmasa,nəolacaq?Heçnə!Biz
nəitirəcəyik?Heçnəitirməyəcə
yik,nəbugün,nəsabah.İtirən
tərəfErmənistanolacaq”.

İl  ham Əli  ye  v
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-Cənabsəfir,ölkələrimizarasın-
damövcudolanmünasibətlər
dərintarixiköklərəsöykənir.Bu
ilmüstəqilAzərbaycandövləti
iləAvstriyaarasındadiplomatik
əlaqələrinqurulmasının30illiyi
qeydolunur.
Doğrudur,2022ciildəAzər

baycanvəAvstriyaarasındadiplo
matikmünasibətlərinqurulmasının
30cuildönümütamamolurvəbu,
mövcudmünasibətlərinhazırkıdu
rumuvəgələcəkperspektivlərinin
nəzərdənkeçirilməsiüçünyaxşıbir
imkandır.
Qeydetdiyinizkimi,Azərbaycan

iləAvstriyaarasındaəlaqələrində
rintarixiköklərivar.HələXVəsrdə

Ağqoyunlulardövlətininhökmdarı
UzunHəsəniləAvstriyanınHabs
burqlarmonarxiyasıarasındadip
lomatikmünasibətlərmövcudolub.
Azərbaycanmüstəqilliyinibərpa
etdikdənsonra–1992ciilyanvarın
15dəAvstriyaAzərbaycanRespubli
kasınınmüstəqilliyinitanıyıb,həmin
ilinfevralın20dəikiölkəarasında
diplomatikmünasibətlərqurulub.
AzərbaycanlaAvstriyaarasındamüx
təlifsahələrüzrəəməkdaşlıqmüna
sibətlərimüsbətdinamikailəinkişaf
edirvəbunundahadagenişlənmə
sindəmaraqlıyıq.Ötənillərərzində
dövlətbaşçıları,parlamentüzvləri,
nazirlərvəmüxtəlifdövlətqurumla
rınınrəhbərlərisəviyyəsindəqarşılıqlı

səfərlərəlaqələrimizdəmüsbətdina
mikanınqorunubsaxlanılmasında
mühümroloynayıb.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyev2013,
2016və2019cuillərdəAvstriyaya,
AvstriyaRespublikasınınozaman
kıPrezidenticənabHayntsFişerin
2011ciildəölkəmizəsəfərlərihəyata
keçirilmişdir.Hərikiölkəninxarici
işlərnazirləriarasındadamütəmadi
olaraqqarşılıqlıgörüşlərbaştutur.
Azərbaycanınxariciişlərnaziricə
nabCeyhunBayramovötənilinmay
ayındavəcariilinyanvarayında
Avstriyaya,AvstriyanınXİNrəhbəri
AleksanderŞallenberq2021ciilin
iyunayındaölkəmizəsəfərləretmiş
lər.2013cüildəAzərbaycanRes
publikasınınPrezidenticənabİlham
ƏliyevinAvstriyayarəsmisəfəri
çərçivəsindəimzalanmış“Azərbay
canRespublikasıvəAvstriyaRes
publikasıarasındadostluqmünasi
bətlərivətərəfdaşlıqhaqqındaBirgə
Bəyannamə”ölkələrimizarasındakı
münasibətlərintəməlprinsipləri
niözündəəksetdirir.İkiölkənin
münasibətlərigenişhüquqibazaya
əsaslanır,indiyədəkbuxüsusda41
sənədvəmüqaviləimzalanıb.
AzərbaycaniləAvstriyanınhəm

coğrafimövqe,relyef,əhalininsay
çoxluğu,həmdəxaricisiyasətistiqa
mətləribaxımındançoxoxşarlıqları
var.Avstriyaaktivbitərəfiksiyasəti
yürüdür,Azərbaycanisəhərbisiya
sibloklaraqoşulmayanölkəolaraq
özmaraqlarınaəsaslananmüstəqil

xaricisiyasəthəyatakeçirirvəhazırda
QoşulmamaHərəkatınasədrlikedir.
Ölkələrimizbeynəlxalqtəşkilatlar,o
cümlədənBMTvəATƏTçərçivəsində
uğurluəməkdaşlıqedirlər.

-ATƏTvəBMTkiminüfuzluqu-
rumlardaölkəmizinəməkdaşlıq
prioritetlərihansılardır?
AzərbaycanRespublikasıçox

tərəfidiplomatiyayavəəməkdaşlı
ğaböyükönəmverir.Buxüsusda,
Azərbaycanmənzilqərargahları
Vyanadayerləşənbeynəlxalqtəşki
latlar,ocümlədənATƏTvəBMT
ninVyanadakıbölməsivəonun
ixtisaslaşmışqurumlarıiləmünasi
bətləriinkişafetdirir.
Vətənmüharibəsindənsonraya

rananyenireallıqlarəsasındabölgədə
sülhünbərqəraredilməsi,münaqişə
dənsonrakıbərpavəyenidənqurma
işləri,həmçininməcburiköçkünlərin
geriqayıtmasıiləbağlıölkəmizin
ardıcılfəaliyyətihaqqındaməlumat
landırmanınaparılmasıgündəlik
işimizinəsasistiqamətlərindənbirini
təşkiledir.

Diqqətinizəçatdırımki,reqlamen
təuyğunolaraqcariilinyanvarap
relaylarındaAzərbaycanATƏTin
hərbisiyasiölçüsünüəhatəedənvə
təşkilatınbusahədəəsasstrukturu
olanTəhlükəsizliküzrəƏməkdaşlıq
Forumununsədrifunksiyasınıyerinə
yetirəcəkvəATƏTməkanındahərbi
təhlükəsizlikvəstabilliyingüclən
dirilməsinəöztöhfəsiniverəcəkdir.
AzərbaycanRespublikasıiləBMTnin
NarkotiklərvəCinayətkarlıqİdarəsi
(BMTNCİ)arasındaqlobalriskvətəh
didlərənarkotikvəpsixotropvasi
tələrinqanunsuzdövriyyəsi,korrup
siya,terrorizm,transmillimütəşəkkil
cinayətkarlıqvəkibercinayətkaqlığa
qarşımübarizəüzrəuğurluəmək
daşlıqmünasibətləriqurulmuşdur.
BMTNCİiləəməkdaşlıqprosesində
respublikamızınkorrupsiyayaqarşı
mübarizəüzrəkeçirdiyitədbirlər,xü
susiləölkəmizinuğurlumodeliolan
“ASANxidmət”və“DOST”mərkəz
ləritəcrübəsimaraqlaqarşılanır.Bir
sırayüksəksəviyyəligörüşlərzamanı
Azərbaycanbuistiqamətdəkitəcrübə
sinibölüşür.

Azərbaycannüvətəhlükəsizliyi
ninqorunmasıvədahadamöhkəm
ləndirilməsiistiqamətindəbeynəlxalq
əməkdaşlığıngenişləndirilməsiüzrə
qlobalvəregionalsəviyyədəbütün
səyləridəstəkləyirvəbuçərçivədə
BeynəlxalqAtomEnerjisiAgentliyi
(AEBA)iləsəmərəliəməkdaşlıqmü
nasibətləriniinkişafetdirir.Agent
likölkəmizdətexnikiəməkdaşlıq
proqramıçərçivəsindəbirsıravacib
sahələrtibb,kəndtəsərrüfatı,ətraf
mühitinmühafizəsivəbərpasıüçün
nüvəmetodlarınıntətbiqolunmasıvə
digəristiqamətlərdəmüvafiqlayihə
lərhəyatakeçirir.
AzərbaycanRespublikasıilə

BMTninSənayevəİnkişafTəşkilatı
arasındadaəməkdaşlıqmünasibətləri
genişləndirilməkdədir.Buçərçivədə
bərktullantılarınvəsumənbələri
ninidarəedilməsi,davamlıvəbərpa
olunanenerji,investisiyalarıntəşviqi,
qeyrineftsektorununinkişafı,kiçik
vəortabiznesindəstəklənməsi,xü
susiiqtisadizonalarınyaradılmasıvə
nəqliyyatbağlantılarınıninkişafıüzrə
fəaliyyətaparılır.Hazırdasözügedən

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı fövqəladə  
və səlahiyyətli səfi ri rövşən Sadıqbəylidir. 

azərbaycanın qələbəsi diplomatlarımız 
qarşısında yeni mühüm vəzifələr qoyur
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-Cənabsəfir,ölkələrimizarasın-
damövcudolanmünasibətlər
dərintarixiköklərəsöykənir.Bu
ilmüstəqilAzərbaycandövləti
iləAvstriyaarasındadiplomatik
əlaqələrinqurulmasının30illiyi
qeydolunur.
Doğrudur,2022ciildəAzər

baycanvəAvstriyaarasındadiplo
matikmünasibətlərinqurulmasının
30cuildönümütamamolurvəbu,
mövcudmünasibətlərinhazırkıdu
rumuvəgələcəkperspektivlərinin
nəzərdənkeçirilməsiüçünyaxşıbir
imkandır.
Qeydetdiyinizkimi,Azərbaycan

iləAvstriyaarasındaəlaqələrində
rintarixiköklərivar.HələXVəsrdə

Ağqoyunlulardövlətininhökmdarı
UzunHəsəniləAvstriyanınHabs
burqlarmonarxiyasıarasındadip
lomatikmünasibətlərmövcudolub.
Azərbaycanmüstəqilliyinibərpa
etdikdənsonra–1992ciilyanvarın
15dəAvstriyaAzərbaycanRespubli
kasınınmüstəqilliyinitanıyıb,həmin
ilinfevralın20dəikiölkəarasında
diplomatikmünasibətlərqurulub.
AzərbaycanlaAvstriyaarasındamüx
təlifsahələrüzrəəməkdaşlıqmüna
sibətlərimüsbətdinamikailəinkişaf
edirvəbunundahadagenişlənmə
sindəmaraqlıyıq.Ötənillərərzində
dövlətbaşçıları,parlamentüzvləri,
nazirlərvəmüxtəlifdövlətqurumla
rınınrəhbərlərisəviyyəsindəqarşılıqlı

səfərlərəlaqələrimizdəmüsbətdina
mikanınqorunubsaxlanılmasında
mühümroloynayıb.
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyev2013,
2016və2019cuillərdəAvstriyaya,
AvstriyaRespublikasınınozaman
kıPrezidenticənabHayntsFişerin
2011ciildəölkəmizəsəfərlərihəyata
keçirilmişdir.Hərikiölkəninxarici
işlərnazirləriarasındadamütəmadi
olaraqqarşılıqlıgörüşlərbaştutur.
Azərbaycanınxariciişlərnaziricə
nabCeyhunBayramovötənilinmay
ayındavəcariilinyanvarayında
Avstriyaya,AvstriyanınXİNrəhbəri
AleksanderŞallenberq2021ciilin
iyunayındaölkəmizəsəfərləretmiş
lər.2013cüildəAzərbaycanRes
publikasınınPrezidenticənabİlham
ƏliyevinAvstriyayarəsmisəfəri
çərçivəsindəimzalanmış“Azərbay
canRespublikasıvəAvstriyaRes
publikasıarasındadostluqmünasi
bətlərivətərəfdaşlıqhaqqındaBirgə
Bəyannamə”ölkələrimizarasındakı
münasibətlərintəməlprinsipləri
niözündəəksetdirir.İkiölkənin
münasibətlərigenişhüquqibazaya
əsaslanır,indiyədəkbuxüsusda41
sənədvəmüqaviləimzalanıb.
AzərbaycaniləAvstriyanınhəm

coğrafimövqe,relyef,əhalininsay
çoxluğu,həmdəxaricisiyasətistiqa
mətləribaxımındançoxoxşarlıqları
var.Avstriyaaktivbitərəfiksiyasəti
yürüdür,Azərbaycanisəhərbisiya
sibloklaraqoşulmayanölkəolaraq
özmaraqlarınaəsaslananmüstəqil

xaricisiyasəthəyatakeçirirvəhazırda
QoşulmamaHərəkatınasədrlikedir.
Ölkələrimizbeynəlxalqtəşkilatlar,o
cümlədənBMTvəATƏTçərçivəsində
uğurluəməkdaşlıqedirlər.

-ATƏTvəBMTkiminüfuzluqu-
rumlardaölkəmizinəməkdaşlıq
prioritetlərihansılardır?
AzərbaycanRespublikasıçox

tərəfidiplomatiyayavəəməkdaşlı
ğaböyükönəmverir.Buxüsusda,
Azərbaycanmənzilqərargahları
Vyanadayerləşənbeynəlxalqtəşki
latlar,ocümlədənATƏTvəBMT
ninVyanadakıbölməsivəonun
ixtisaslaşmışqurumlarıiləmünasi
bətləriinkişafetdirir.
Vətənmüharibəsindənsonraya

rananyenireallıqlarəsasındabölgədə
sülhünbərqəraredilməsi,münaqişə
dənsonrakıbərpavəyenidənqurma
işləri,həmçininməcburiköçkünlərin
geriqayıtmasıiləbağlıölkəmizin
ardıcılfəaliyyətihaqqındaməlumat
landırmanınaparılmasıgündəlik
işimizinəsasistiqamətlərindənbirini
təşkiledir.

Diqqətinizəçatdırımki,reqlamen
təuyğunolaraqcariilinyanvarap
relaylarındaAzərbaycanATƏTin
hərbisiyasiölçüsünüəhatəedənvə
təşkilatınbusahədəəsasstrukturu
olanTəhlükəsizliküzrəƏməkdaşlıq
Forumununsədrifunksiyasınıyerinə
yetirəcəkvəATƏTməkanındahərbi
təhlükəsizlikvəstabilliyingüclən
dirilməsinəöztöhfəsiniverəcəkdir.
AzərbaycanRespublikasıiləBMTnin
NarkotiklərvəCinayətkarlıqİdarəsi
(BMTNCİ)arasındaqlobalriskvətəh
didlərənarkotikvəpsixotropvasi
tələrinqanunsuzdövriyyəsi,korrup
siya,terrorizm,transmillimütəşəkkil
cinayətkarlıqvəkibercinayətkaqlığa
qarşımübarizəüzrəuğurluəmək
daşlıqmünasibətləriqurulmuşdur.
BMTNCİiləəməkdaşlıqprosesində
respublikamızınkorrupsiyayaqarşı
mübarizəüzrəkeçirdiyitədbirlər,xü
susiləölkəmizinuğurlumodeliolan
“ASANxidmət”və“DOST”mərkəz
ləritəcrübəsimaraqlaqarşılanır.Bir
sırayüksəksəviyyəligörüşlərzamanı
Azərbaycanbuistiqamətdəkitəcrübə
sinibölüşür.

Azərbaycannüvətəhlükəsizliyi
ninqorunmasıvədahadamöhkəm
ləndirilməsiistiqamətindəbeynəlxalq
əməkdaşlığıngenişləndirilməsiüzrə
qlobalvəregionalsəviyyədəbütün
səyləridəstəkləyirvəbuçərçivədə
BeynəlxalqAtomEnerjisiAgentliyi
(AEBA)iləsəmərəliəməkdaşlıqmü
nasibətləriniinkişafetdirir.Agent
likölkəmizdətexnikiəməkdaşlıq
proqramıçərçivəsindəbirsıravacib
sahələrtibb,kəndtəsərrüfatı,ətraf
mühitinmühafizəsivəbərpasıüçün
nüvəmetodlarınıntətbiqolunmasıvə
digəristiqamətlərdəmüvafiqlayihə
lərhəyatakeçirir.
AzərbaycanRespublikasıilə

BMTninSənayevəİnkişafTəşkilatı
arasındadaəməkdaşlıqmünasibətləri
genişləndirilməkdədir.Buçərçivədə
bərktullantılarınvəsumənbələri
ninidarəedilməsi,davamlıvəbərpa
olunanenerji,investisiyalarıntəşviqi,
qeyrineftsektorununinkişafı,kiçik
vəortabiznesindəstəklənməsi,xü
susiiqtisadizonalarınyaradılmasıvə
nəqliyyatbağlantılarınıninkişafıüzrə
fəaliyyətaparılır.Hazırdasözügedən

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı fövqəladə   
və səlahiyyətli səfiri rövşən Sadıqbəylidir. 

azərbaycanın qələbəsi diplomatlarımız 
qarşısında yeni mühüm vəzifələr qoyur
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təşkilatlayeniƏməkdaşlıqÇərçivə
sənədiüzrəişyekunlaşmamərhələ
sindədir.

-AzərbaycaniləAvstriyaarasın-
damövcudiqtisadiəlaqələri
necəqiymətləndirirsiniz?
Buikiölkəarasındaiqtisadi

əməkdaşlıqüçüngenişpotensialmöv
cuddur.Qarşılıqlıticarətdövriyyəsi
2020ciildətəqribən193milyonABŞ
dolları,ötənilinilkaltıayıərzindəisə
COVID19pandemiyasınabaxma
yaraq,68,7milyonABŞdollarıtəşkil
etmişdir.AzərbaycanAvstriyanınneft
təchizatçılarıarasındaöncülmövqe
lərdənbirinəsahibdir.Hazırda50dən
artıqAvstriyaşirkətiAzərbaycanda
fəaliyyətgöstərir.Ölkəmizinnəqliy
yat,turizm,“yaşılenerji”,səhiyyəvə
kəndtəsərrüfatısahələriAvstriyaşir
kətləriüçünxüsusimaraqkəsbedir.
Bildiyinizkimi,coğrafimövqeyi

nəvəsononilliklərərzindənəqliyyat
sahəsindəhəyatakeçirdiyiregional
vəbeynəlxalqmiqyaslılayihələrə
görəölkəmizAvropavəAsiyaara
sındaçoxvacibnəqliyyatqovşağına
çevrilmişdir.Avstriyanın“RailCargo
Group”şirkətiAvropadanAsiyayavə
əksistiqamətdəyüklərindaşınması
üçünAzərbaycandankeçənTrans

Xəzərnəqliyyatdəhlizindənistifadə
edir.Postpandemiyadönəmindətə
darükzəncirinindayanıqlığınıntəmin
olunmasınınəhəmiyyətibaxımından
nəqliyyatqovşağıolaraqölkəmizə
maraqdahadaartmaqdadır.
Eynizamanda,qeydetməkis

tərdimki,cariildəAzərbaycanvə
Avstriyaarasındahökumətlərarası
komissiyanınnövbətiiclasıvəbuiclas
çərçivəsindəbiznesforumunkeçiril
məsigözlənilir.Ümidedirikki,qeyd
olunantədbirlərikiölkəarasında
iqtisadimünasibətlərininkişafınaöz
müsbəttöhfəsiniverəcəkdir.

-MilliMəclisdəAzərbaycan-
Avstriyaparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçi,Avstriyapar-
lamentindəisəAvstriya-Cənu-
biQafqazikitərəfiparlament
qruplarınınsəmərəlifəaliyyəti
parlamentlərarasıəməkdaşlıq-
damühümroloynayır.Ölkələr-
arasımünasibətlərininkişafın-
daparlamentlərinrolubarədə
fikirlərinizbizəmaraqlıdır.
İlköncəbeynəlxalqmünasibət

lərdəparlamentdiplomatiyasının
əhəmiyyətinivəbuistiqamətdəölkə
mizinməqsədyönlüsiyasətiniqeyd
etməkistərdim.Azərbaycanhəm

ikitərəfimüstəvidəayrıayrıölkələrin
parlamentləriiləuğurluəməkdaşlıq
münasibətlərinəmalikdir,həmdə
çoxtərəfiformatdamüxtəlifbeynəl
xalqtəşkilatlarınparlamentassamb
leyalarıçərçivəsindəaktivfəaliyyət
göstərir.BuistiqamətdəAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininSədri
SahibəxanımQafarovanınparlament
diplomatiyasınaverdiyidiqqətixüsu
sivurğulamaqistərdim.
Bildiyinizkimi,ötənilsentyabrın

59daSahibəxanımQadınParla
mentSədrlərinin13cüSammitində,
ParlamentSədrlərinin5ciÜmum
dünyaKonfransındavəTerrorizmlə
Mübarizəüzrə1ciQlobalParlament
Sammitindəiştiraketməkməqsədi
iləAvstriyaRespublikasınaişçisəfər
etmiş,konfransdaçıxışedərəkbirsıra
ikitərəfigörüşlərkeçirmişdir.Ötən
ilinoktyabrayındaAfinaşəhərində
baştutanParlamentSədrlərininAv
ropaKonfransıçərçivəsindəSahibə
Qafarovabirsıraölkələrinparlament
rəhbərləri,ocümlədənAvstriyaMilli
AssambleyasınınprezidentiVolfqanq
Sobotkailəgörüşlərkeçirmişdir.Gö
rüşlərdəparlamentlərarasıəməkdaş
lıqmünasibətlərinininkişafperspek
tivlərimüzakirəedilmişdir.
BukontekstdəhəmçininSahibə

xanımınötənilinoktyabrayındaSlo
vakiyaRespublikasınauğurlurəsmi
səfərinəvəsəfərçərçivəsindəbu
ölkəninBaşnaziri,parlamentsədrivə
xariciişlərnaziriiləkeçirdiyigörüşlə
rədədiqqətyönəltməkistərdim.
Əlbətə,AzərbaycanvəAvstriya

arasındaparlamentlərarasımüna
sibətləringüclənməsindəikitərəfi
parlamentdostluqqruplarınınrolu
xüsusiqeydolunmalıdır.Azər
baycanAvstriyaparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbə
riTahirMirkişiliötənilinsentyabr
ayındaAvstriyayasəfəriçərçivəsində
AvstriyaCənubiQafqazikitərəfi
parlamentqrupununsədriAndreas
Minnixiləgörüşmüşdür.Bununla
yanaşı,ötənilindekabrayındaAzər
baycanAvstriyaparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqrupununüzvlərin

dənibarətnümayəndəheyətiAvst
riyaRespublikasındasəfərdəolmuş,
avstriyalıhəmkarlarıiləgörüşərək
əməkdaşlıqməsələlərinimüzakirəet
mişlər.BuilərzindəAvstriyaCənubi
Qafqazikitərəfiparlamentqrupunun
üzvlərininölkəmizənövbətisəfəri
planlaşdırılır.

-Cənabsəfir,Vyanadafəaliyyət
göstərənAzərbaycanMədəniy-
yətMərkəziçoxsaylıtədbirlər
keçirir,dostAvropaölkəsində
xalqımızınzənginmədəniirsi
vətarixigeniştəbliğolunur.
AvstriyadaAzərbaycanamaraq
hansısəviyyədədir?
İlköncəqeydetməkistərdimki,

VyanadafəaliyyətgöstərənAzərbay
canMədəniyyətMərkəzininaçılışmə
rasimiAzərbaycanPrezidenticənab
İlhamƏliyevinAvstriyaRespublikası
narəsmisəfəriçərçivəsində2013cü
ilinmayındabaştutdu.Fəaliyyətə
başlamasındanetibarənMərkəz
LeylaxanımQasımovanınrəhbərliyi
iləVyanada,həmçininAvstriyanın
digərşəhərlərindəmütəmadişəkildə
konsertlər,sərgilərvədigərictimai
mədənitədbirlərkeçirərəkölkəmizin
mədəniyyətinifəalşəkildətəbliğedir.

AzərbaycanMədəniyyətMərkəzinin
təşkiletdiyitədbirlərəAvstriyanın
ictimaisiyasixadimləri,parlament
üzvləri,mədəniyyətxadimləri,jur
nalistlərvəölkəictimaiyyətinindigər
nümayəndələrininqatılmasıAvstriya
ictimaiyyətininölkəmizə,onunmə
dəniyyətinə,incəsənətinəvətarixinə
olanmarağınıngöstəricisidir.Səfirlik,
həmdəAzərbaycanMədəniyyətMər
kəziölkəmizinAvstriyaictimaiyyətinə
dahayaxındantanıdılmasıistiqamə
tindəfəaliyyətinidavametdirir.

-ŞücaətliAzərbaycanOrdusu
44günlükVətənmüharibəsin-
dəişğalçıErmənistanüzərində
möhtəşəmqələbəqazandı.Bu
zəfərdənsonrauzaqAvropa-
daqalibölkənitəmsiledənbir
diplomatkimihansıhissləri
keçirdiniz?
Məlumolduğukimi,30iləyaxın

müddətdəErmənistanbeynəlxalq
hüququntəməlprinsiplərinəzidd
olaraq,BMTTəhlükəsizlikŞurasının
qətnamələrinə,ATƏT,AvropaŞurası,
İslamƏməkdaşlıqTəşkilatıvədigər
beynəlxalqtəşkilatlarınqərarlarına
məhəlqoymayaraqAzərbaycanın20
faizərazisiniişğalaltındasaxlamışdı.

Ölkəmizinxaricisiyasətininprioriteti
ErmənistanAzərbaycanmünaqişəsi
ninsiyasiyollarlahəlledilərəkişğala
sonqoyulmasıvəməcburiköçkün
lərimizinözevlərinəqayıtmasıüçün
şəraitinyaradılmasıolmuşdur.Bütün
siyasivədiplomatiksəylərəbax
mayaraq,Ermənistanmünaqişənin
beynəlxalqhüquqnormalarınauyğun
şəkildəhəllininqarşısınıalmaqüçün
hərbivəsiyasitəxribatlaraəlatmışdır.
MəhzAliBaşKomandan,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənabİl
hamƏliyevindəmiriradəsivəsilahlı
qüvvələrimizinşücaətisayəsində
ərazilərimizinişğalınasonqoyuldu.
44günlükVətənmüharibəsindəöl
kəmizinişğalçıErmənistanüzərində
qələbəsinihərbirazərbaycanlıkimi
məndəböyükruhyüksəkliyivəfə
xarəthissiiləqarşıladım.Xalqımızın
təhlükəsizliyinintəminedilməsivə
inkişafıüçünyeniimkanlaraçan,eyni
zamanda,qarşımızayenimühüm
vəzifələrqoyanbuqələbəbeynəlxalq
müstəvidəölkəmizinmaraqlarının
qorunmasıistiqamətindəfəaliyyət
göstərəndiplomatikxidmətorqanları
sistemindəçalışanbütünəməkdaşlar,
ocümlədənmənimüçünböyükbir
anlamamalikdir.

AvstriyaRespublikasınınPrezidentiAleksandrVanderBellenəetimadnamətəqdimolunarkən MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsininsədri
TahirMirkişilininrəhbərliketdiyinümayəndəheyətiAvstriyanınpaytaxtıVyanaşəhərində
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təşkilatlayeniƏməkdaşlıqÇərçivə
sənədiüzrəişyekunlaşmamərhələ
sindədir.
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əməkdaşlıqüçüngenişpotensialmöv
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təchizatçılarıarasındaöncülmövqe
lərdənbirinəsahibdir.Hazırda50dən
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nəvəsononilliklərərzindənəqliyyat
sahəsindəhəyatakeçirdiyiregional
vəbeynəlxalqmiqyaslılayihələrə
görəölkəmizAvropavəAsiyaara
sındaçoxvacibnəqliyyatqovşağına
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-MilliMəclisdəAzərbaycan-
Avstriyaparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçi,Avstriyapar-
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arasımünasibətlərininkişafın-
daparlamentlərinrolubarədə
fikirlərinizbizəmaraqlıdır.
İlköncəbeynəlxalqmünasibət

lərdəparlamentdiplomatiyasının
əhəmiyyətinivəbuistiqamətdəölkə
mizinməqsədyönlüsiyasətiniqeyd
etməkistərdim.Azərbaycanhəm

ikitərəfimüstəvidəayrıayrıölkələrin
parlamentləriiləuğurluəməkdaşlıq
münasibətlərinəmalikdir,həmdə
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RespublikasıMilliMəclisininSədri
SahibəxanımQafarovanınparlament
diplomatiyasınaverdiyidiqqətixüsu
sivurğulamaqistərdim.
Bildiyinizkimi,ötənilsentyabrın

59daSahibəxanımQadınParla
mentSədrlərinin13cüSammitində,
ParlamentSədrlərinin5ciÜmum
dünyaKonfransındavəTerrorizmlə
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İlhamƏliyevinAvstriyaRespublikası
narəsmisəfəriçərçivəsində2013cü
ilinmayındabaştutdu.Fəaliyyətə
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məndəböyükruhyüksəkliyivəfə
xarəthissiiləqarşıladım.Xalqımızın
təhlükəsizliyinintəminedilməsivə
inkişafıüçünyeniimkanlaraçan,eyni
zamanda,qarşımızayenimühüm
vəzifələrqoyanbuqələbəbeynəlxalq
müstəvidəölkəmizinmaraqlarının
qorunmasıistiqamətindəfəaliyyət
göstərəndiplomatikxidmətorqanları
sistemindəçalışanbütünəməkdaşlar,
ocümlədənmənimüçünböyükbir
anlamamalikdir.
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TahirMirkişilininrəhbərliketdiyinümayəndəheyətiAvstriyanınpaytaxtıVyanaşəhərində
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-Süreyyabəy,türkdillidöv-
lətlərarasındakörpürolu
oynayanTÜRKPA-dakıyeni
işinizitəbrikedir,gələcək
fəaliyyətinizdəsizəuğur-
lararzulayırıq.TÜRKPA-da
qəbulolunmuşqərarlartürk
dünyasıüçünböyükəhəmiy-
yətkəsbedir.Qarşıdaduran
hədəfərəçatmaqməqsədi
iləgörüləcəkişlərləbağlıye-
niplanlarınızhansılardır?
Təbrikinizvəxoşarzularınız

üçüntəşəkkürümübildirirəm.
Bildiyinizkimi,TÜRKPAnınQa
zaxıstanınTürküstanşəhərində

keçirilən10cuplenariclasında
təşkilatınbaşkatibiseçildimvə
ötənilinoktyabrındanvəzifəsəla
hiyyətlərimiicraedirəm.Buşərəfi
fəaliyyətdəmənəgöstərilənetima
dagörəqurumaüzvdövlətlərin
parlamentlərinədərinminnətdarlı
ğımıbildirirəm.
Əminliklədeməkistərdimki,

TÜRKPAüzvüolanölkələrarasın
daortaqtarixə,ümumidilə,mədə
nidəyərlərəvəqarşılıqlıetimada
əsaslananəlaqələrkeyfiyyətcəyeni
mərhələyədaxilolub.Türkdünya
sındaəməkdaşlığınbütünsahələ
rindəböyükpotensialmövcuddur.

Assambleyamızınbupotensialdan
istifadəedərəkhəyatakeçirəcəyi
fəaliyyətlərortaqhədəfərimizə
çatmaqdaöztöhfəsiniverəcəkdir.
ÖtənilinnoyabrayındaTürk

dilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞura
sının(indikiTürkDövlətləriTəş
kilatı)8ciZirvəGörüşündədövlət
başçılarıtərəfindənqəbuledilmiş
“Türkdünyasınabaxış2040”
stratejisənədimühümhədəfər
müəyyənləşdirdi.Busənədözündə
genişspektrliinteqrasiyaproseslə
riniehtivaedir.
TÜRKPAnınənmühümfunk

siyalarındanbiritürkdövlətləri
arasındaqarşılıqlıəməkdaşlıq
çərçivəsindətəşəbbüslərəhüquqi
dəstəkgöstərməkdir.Assamble
yamızdaöznövbəsindəsənəddə
əksinitapmıştəşəbbüslərinhəyata
keçirilməsindəparlamentölçüsü
olaraqsəyləriniəsirgəmir.
Uğurluinteqrasiyaprosesiüçün

vahidnormativhüquqibazanın
mövcudluğumühümamildir.Par
lamentlərarasıdialoqüzrəuğurlu
formataçevrilmişTÜRKPAsiyasi,
hüquqi,iqtisadi,sosialmədəni,ətraf
mühitvəsağlamlığınqorunmasısa
hələrindəüzvölkələrinqanunverici
likbazalarınınyaxınlaşdırılmasında
qovşaqrolunuoynamaqəzmində
dir.Buistiqamətdəhəyatakeçiril
məkdəolanmodelqanunvericilik
fəaliyyətiböyükəhəmiyyətdaşıyır.
Türkəməkdaşlığıçərçivəsindəmo
delqanunlarınhazırlanmasıüçün

əsasplatformakimiçıxışedənAs
sambleyabuistiqamətdəfəaliyyətini
aktivşəkildədavametdirir.
Uzunmüddətlibaxışvəstra

tejiyanaşmaəməkdaşlığınardıcıl
həyatakeçirilməsininmühümva
sitəsidir.HazırdaAssambleyanın
uzunmüddətlistratejiyolxəritəsi
hazırlanmamərhələsindədir.Sə
nəddəəməkdaşlığakompleksvə
sistemliyanaşmanın,Assambleya
nınhüquqibazasıvəfunksional
imkanlarınıngücləndirilməsinin,
parlamentlərinkomitələrivədigər
strukturbölmələriarasındamü
nasibətlərinmöhkəmləndirilmə
sinin,qarşıyaqoyulmuşhədəfərə
çatmaq,türkdünyasınınmədəni
irsivətanıdılmasınıntəşviqiüçün
maraqlıtərəfərləbirgəfəaliyyətin
vəlayihəyönümlüəməkdaşlığın
inkişafetdirilməsininəksinitapa
cağınəzərdətutulur.Bubaxım
dantürkəməkdaşlıqtəşkilatları,
eləcədəüzvölkələrinelmvətəhsil
qurumlarıiləkoordinasiyanıngüc
ləndirilməsimühüməhəmiyyət
kəsbedir.Eynizamanda,Assamb
leyanınbeynəlxalqəməkdaşlığının

sərhədləriningenişləndirilməsi,re
gionalvəqlobalparlamentlərarası
təşkilatlarlaəlaqələrinmöhkəm
ləndirilməsidəəsashədəfərimiz
dəndir.
Cariilüzrəfəaliyyətimiz

TÜRKPAnın2022ciilüçünqəbul
olunmuşFəaliyyətPlanınauyğun
həyatakeçirilir.Sənədəəsasən
daimikomissiyalarınmüntəzəm
iclasları,buçərçivədəfəaliyyətsfe
ralarınauyğunmövzulardasemi
narlarınkeçirilməsiplanlaşdırılır.
Üzvölkələrinparlamentqanunve
ricilikbazasınınformalaşdırılması
təcrübəsininyaxındanöyrənilməsi
məqsədiiləənənəvitəcrübəmü
badiləsiproqramlarınınaparılma
sı,ilkdəfəolaraqTÜRKPAnın
QadınParlamentarilərQrupuvə
GəncParlamentarilərQrupunun
ilkiclaslarınınhəyatakeçirilməsi
nəzərdətutulur.İnanıramki,bu
qruplarınfəaliyyətiüzvölkələrin
gendervəgənclərsiyasətinəmü
hümtöhfəolacaq.

-AzərbaycanTÜRKPAilə
əməkdaşlığaböyükönəm

verir.Buprosesininkişa-
fıüçünhansıişlərigörməyi
planlaşdırırsınız?
Azərbaycantəşkilatınqurucu

üzvüvəevsahibiolaraqböyük
önəmkəsbedirvətürkdövlətləri
iləəməkdaşlığaverdiyidəyərbizi
sevindirir.Türkdünyasınıncoğrafi
mövqeyi,iqtisadi,mədənivəintel
lektualpotensialımünasibətlərin
inkişafıüçüngenişimkanlaryara
dır.Türkdövlətləriarasındaolan
sıxbağlılıqbütüntərəfərinmaraq
vəmənafelərinəuyğundurvəhər
birölkəbuplatformadabərabərlik
prinsipinəəsaslanaraqçıxışedir.
Buprosesdəqardaşdövlətlərinhər
biri,ocümlədəntürkdünyasının
ayrılmazhissəsiolanAzərbayca
nınroluinteqrasiyadavacibəhə
miyyətdaşıyır.
Azərbaycanparlamentinin

Assambleyailəməhsuldarəmək
daşlığıvəverdiyidəstəkgələcək
fəaliyyətimizüçünsağlamzəminin
formalaşmasınamühümtöhfədir.
TəşkilatımızdaMilliMəclisinev
sahibliyietdiyi,dəstəkgöstərdiyi
birgəlayihələrhəyatakeçirilirki,

TÜRKPA-nın baş katibi Mehmet Süreyya Erlə müsahibəmizdə türk dövlətləri üçün 
önəmli yeri olan təşkilatın gələcək fəaliyyət planlarından, quruma üzv ölkələr arasında 
münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görüləcək işlərdən  söhbət açdıq. 

azərbaycanın böyük zəfəri bütün türk 
dünyasının özünəinamını geri qaytardı



88  |  MİLLİ MƏCLİS   YANVAR-FEVRAL, 2022     YANVAR-FEVRAL, 2022  MİLLİ MƏCLİS  |  89   

TÜRKPA TÜRKPA

-Süreyyabəy,türkdillidöv-
lətlərarasındakörpürolu
oynayanTÜRKPA-dakıyeni
işinizitəbrikedir,gələcək
fəaliyyətinizdəsizəuğur-
lararzulayırıq.TÜRKPA-da
qəbulolunmuşqərarlartürk
dünyasıüçünböyükəhəmiy-
yətkəsbedir.Qarşıdaduran
hədəfərəçatmaqməqsədi
iləgörüləcəkişlərləbağlıye-
niplanlarınızhansılardır?
Təbrikinizvəxoşarzularınız

üçüntəşəkkürümübildirirəm.
Bildiyinizkimi,TÜRKPAnınQa
zaxıstanınTürküstanşəhərində

keçirilən10cuplenariclasında
təşkilatınbaşkatibiseçildimvə
ötənilinoktyabrındanvəzifəsəla
hiyyətlərimiicraedirəm.Buşərəfi
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parlamentlərinədərinminnətdarlı
ğımıbildirirəm.
Əminliklədeməkistərdimki,

TÜRKPAüzvüolanölkələrarasın
daortaqtarixə,ümumidilə,mədə
nidəyərlərəvəqarşılıqlıetimada
əsaslananəlaqələrkeyfiyyətcəyeni
mərhələyədaxilolub.Türkdünya
sındaəməkdaşlığınbütünsahələ
rindəböyükpotensialmövcuddur.

Assambleyamızınbupotensialdan
istifadəedərəkhəyatakeçirəcəyi
fəaliyyətlərortaqhədəfərimizə
çatmaqdaöztöhfəsiniverəcəkdir.
ÖtənilinnoyabrayındaTürk

dilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞura
sının(indikiTürkDövlətləriTəş
kilatı)8ciZirvəGörüşündədövlət
başçılarıtərəfindənqəbuledilmiş
“Türkdünyasınabaxış2040”
stratejisənədimühümhədəfər
müəyyənləşdirdi.Busənədözündə
genişspektrliinteqrasiyaproseslə
riniehtivaedir.
TÜRKPAnınənmühümfunk

siyalarındanbiritürkdövlətləri
arasındaqarşılıqlıəməkdaşlıq
çərçivəsindətəşəbbüslərəhüquqi
dəstəkgöstərməkdir.Assamble
yamızdaöznövbəsindəsənəddə
əksinitapmıştəşəbbüslərinhəyata
keçirilməsindəparlamentölçüsü
olaraqsəyləriniəsirgəmir.
Uğurluinteqrasiyaprosesiüçün

vahidnormativhüquqibazanın
mövcudluğumühümamildir.Par
lamentlərarasıdialoqüzrəuğurlu
formataçevrilmişTÜRKPAsiyasi,
hüquqi,iqtisadi,sosialmədəni,ətraf
mühitvəsağlamlığınqorunmasısa
hələrindəüzvölkələrinqanunverici
likbazalarınınyaxınlaşdırılmasında
qovşaqrolunuoynamaqəzmində
dir.Buistiqamətdəhəyatakeçiril
məkdəolanmodelqanunvericilik
fəaliyyətiböyükəhəmiyyətdaşıyır.
Türkəməkdaşlığıçərçivəsindəmo
delqanunlarınhazırlanmasıüçün

əsasplatformakimiçıxışedənAs
sambleyabuistiqamətdəfəaliyyətini
aktivşəkildədavametdirir.
Uzunmüddətlibaxışvəstra

tejiyanaşmaəməkdaşlığınardıcıl
həyatakeçirilməsininmühümva
sitəsidir.HazırdaAssambleyanın
uzunmüddətlistratejiyolxəritəsi
hazırlanmamərhələsindədir.Sə
nəddəəməkdaşlığakompleksvə
sistemliyanaşmanın,Assambleya
nınhüquqibazasıvəfunksional
imkanlarınıngücləndirilməsinin,
parlamentlərinkomitələrivədigər
strukturbölmələriarasındamü
nasibətlərinmöhkəmləndirilmə
sinin,qarşıyaqoyulmuşhədəfərə
çatmaq,türkdünyasınınmədəni
irsivətanıdılmasınıntəşviqiüçün
maraqlıtərəfərləbirgəfəaliyyətin
vəlayihəyönümlüəməkdaşlığın
inkişafetdirilməsininəksinitapa
cağınəzərdətutulur.Bubaxım
dantürkəməkdaşlıqtəşkilatları,
eləcədəüzvölkələrinelmvətəhsil
qurumlarıiləkoordinasiyanıngüc
ləndirilməsimühüməhəmiyyət
kəsbedir.Eynizamanda,Assamb
leyanınbeynəlxalqəməkdaşlığının

sərhədləriningenişləndirilməsi,re
gionalvəqlobalparlamentlərarası
təşkilatlarlaəlaqələrinmöhkəm
ləndirilməsidəəsashədəfərimiz
dəndir.
Cariilüzrəfəaliyyətimiz

TÜRKPAnın2022ciilüçünqəbul
olunmuşFəaliyyətPlanınauyğun
həyatakeçirilir.Sənədəəsasən
daimikomissiyalarınmüntəzəm
iclasları,buçərçivədəfəaliyyətsfe
ralarınauyğunmövzulardasemi
narlarınkeçirilməsiplanlaşdırılır.
Üzvölkələrinparlamentqanunve
ricilikbazasınınformalaşdırılması
təcrübəsininyaxındanöyrənilməsi
məqsədiiləənənəvitəcrübəmü
badiləsiproqramlarınınaparılma
sı,ilkdəfəolaraqTÜRKPAnın
QadınParlamentarilərQrupuvə
GəncParlamentarilərQrupunun
ilkiclaslarınınhəyatakeçirilməsi
nəzərdətutulur.İnanıramki,bu
qruplarınfəaliyyətiüzvölkələrin
gendervəgənclərsiyasətinəmü
hümtöhfəolacaq.

-AzərbaycanTÜRKPAilə
əməkdaşlığaböyükönəm

verir.Buprosesininkişa-
fıüçünhansıişlərigörməyi
planlaşdırırsınız?
Azərbaycantəşkilatınqurucu

üzvüvəevsahibiolaraqböyük
önəmkəsbedirvətürkdövlətləri
iləəməkdaşlığaverdiyidəyərbizi
sevindirir.Türkdünyasınıncoğrafi
mövqeyi,iqtisadi,mədənivəintel
lektualpotensialımünasibətlərin
inkişafıüçüngenişimkanlaryara
dır.Türkdövlətləriarasındaolan
sıxbağlılıqbütüntərəfərinmaraq
vəmənafelərinəuyğundurvəhər
birölkəbuplatformadabərabərlik
prinsipinəəsaslanaraqçıxışedir.
Buprosesdəqardaşdövlətlərinhər
biri,ocümlədəntürkdünyasının
ayrılmazhissəsiolanAzərbayca
nınroluinteqrasiyadavacibəhə
miyyətdaşıyır.
Azərbaycanparlamentinin

Assambleyailəməhsuldarəmək
daşlığıvəverdiyidəstəkgələcək
fəaliyyətimizüçünsağlamzəminin
formalaşmasınamühümtöhfədir.
TəşkilatımızdaMilliMəclisinev
sahibliyietdiyi,dəstəkgöstərdiyi
birgəlayihələrhəyatakeçirilirki,

TÜRKPA-nın baş katibi Mehmet Süreyya Erlə müsahibəmizdə türk dövlətləri üçün 
önəmli yeri olan təşkilatın gələcək fəaliyyət planlarından, quruma üzv ölkələr arasında 
münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görüləcək işlərdən  söhbət açdıq. 

azərbaycanın böyük zəfəri bütün türk 
dünyasının özünəinamını geri qaytardı
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TÜRKPA TÜRKPA

bunlarındahərbiriillikfəaliyyət
planımızdaəksinitapır.Eyniza
manda,TÜRKPAmütəmadiolaraq
Azərbaycandabaştutanəhəmiy
yətlitədbirlərəqatılır.
FürsətdənistifadəedərəkAs

sambleyanıntədbirlərində,keçiri
lənmüzakirələrdəfəaliştirakına
görəqardaşAzərbaycanparla
mentinətəşəkkürümü,Katibliyin
fəaliyyətinəgöstərdikləridiqqət
vədəstəyəgörəölkərəhbərliyinə
dərinminnətdarlığımıbildirirəm,
bundansonradabuxoşənənənin
davametdiriləcəyinəümidvaram.

-ÖtənilPrezident,AliBaşKo-
mandanİlhamƏliyevinrəh-
bərliyiilə44günlükVətən
müharibəsində-Azərbay-
canınhaqqsavaşındaqaza-
nılanqələbədəTürkiyənin
verdiyisiyasi-mənəvidəstək
danılmazroloynadı.Türk-
dilliDövlətlərinƏməkdaşlıq
Şurasının8-ciZirvəGörü-
şüçərçivəsindəAzərbaycan
Prezidentinə“TürkDünya-
sınınAliOrdeni”nintəqdim
edilməsidəbuqardaşlığın

dahabirgöstəricisioldu.Bu
barədəsizindəfikirlərinizi
bilməkmaraqlıolardı.
Prezident,AliBaşKomandan

İlhamƏliyevinrəhbərliyiilə44
günlükVətənmüharibəsindəqar
daşAzərbaycanınşanlıordusunun
qazandığıbuqələbəölkəninərazi
bütövlüyününbərpasıiləyanaşı,
türkbirliyinədəmühümtöhfə,ey
nizamanda,bölgədədavamlısülh,
sabitlikvəinkişafagenişmeydan
oldu.Azərbaycanındövlətbaşçı
sıbuişğalısonlandırmaqlasanki
vətənimizinqəlbinəpaslıbirxəncər
təksaplanmışkütalətiçəkibçıxar
mağıbacardı.Buqələbəbütüntürk
dünyasınınzəfərikimitarixinyad
daşınaəbədiolaraqhəkkolundu.
QardaşAzərbaycanözgücüiləbu
haqsızlığasonqoymaqlatürkdün
yasınınözünəinamınıgeriqaytardı.
Buşanlızəfərhərzamanşərəfə
anılacaqdır.Fürsətdənistifadəedə
rəkbirdahavətənuğrundacanla
rındankeçənbütünşəhidlərimizə
Allahdanrəhmətdiləyirəm.
TürkiyəCümhuriyyətitarixi

məsuliyyətinəəsaslanaraqbu44
günərzindəqardaşxalqınyanında

olmaqlasarsılmazbirliyimizibir
dahanümayişetdirdi.Buməsu
liyyətikiqardaşınbirbiriüçün
əlindəngələniəsirgəməməsidir.
İkiqardaşxalqınşanlıtarixibelə
örnəklərləzəngindir.NuruPa
şanınkomandanlığıiləQafqaz
İslamOrdusununAzərbaycanın
istiqlalıuğrundamübarizəsidə
buqəbildənolanbirqəhrəmanlıq
dastanıdır.Bundanbirəsröncə
dətürkxalqıistənilənvəziyyətdə
özqardaşınınyanındaolacağını
sübutetmiş,buqardaşməmləkət
uğrundacanlarfədaetmişdir.
Tarixinağırdönəmlərindətürk

xalqınınqardaşAzərbaycanın
yardımınatələsdiyikimi,Azər
baycanxalqıdaözüüçünçətin
siyasitarixişəraitdəbeləheçbir
millimübarizəvəhaqqsavaşın
daTürkiyəniyalnızqoymamışdır.
Azərbaycanlılardanibarətəsgər
vəkönüllüdəstələrTürkOrdusu
sıralarınaqatılmış,QaziMusta
faKamalAtatürkünöndərliyiilə
MilliMübarizəHərəkatınadəstək
olmuşdur.DəyərliAzərbaycanzi
yalısı,türkövladıƏhmədCavadın
BirinciDünyamüharibəsizamanı

Anadolutorpaqlarındakıqardaş
larına“BakıMüsəlmanCəmiyyə
tiXeyriyyə”və“Qardaşköməyi”
təşkilatlarıvasitəsiləgöstərdiyi
yardımlaryaddaşlardansilinməz.
TürkiyəCümhuriyyətiPrezidenti
RəcəbTayyibƏrdoğanın2021ciil
iyunun16daAzərbaycanRespub
likasıMilliMəclisindəifadəetdiyi
kimi:“Necəki,Balkanmüharibəsi
zamanıAzərbaycanınDövləthim
nininsözlərininmüəllifiƏhməd
Cavadazərbaycanlıgənclərlə
birlikdəOsmanlıordusununsıra
larındadöyüşübsə,necəki,Ça
naqqaladaAzərbaycandangələn
igidlərləAnadolunundəliqanlıları
birlikdəmübarizəaparıb,birlikdə
şəhadətəucalıbzəfərqazanıblarsa,
necəki,QafqazİslamOrdusunun
aslanlarıNuruPaşanınəsgərləri
ogünazərbaycanlıqardaşlarımı
zınyardımınagəlibsə,bizdəbu
günvəgələcəkdəbirvəbərabər
olacağıq.Azərbaycanınaydınlığı
aydınlığımız,sevincisevincimiz,
azadlığıazadlığımız,taleyitale
yimiz,kədərikədərimizdir”.Bu
fikirlərməhzikiqardaşınbirbiri
qarşısındaməsuliyyətinindərin
mənəvivətarixitəməlinəsöykənir.
Türkiyəninimperializməqarşı

haqlımübarizəsindəNəriman
Nərimanovungöstərdiyitəmən
nasızyardımlaronunöztəbirincə
desək,qardaşınhərvəziyyətdə
qardaşınınəlindəntutmasıdır.O
dövrdəilktürkdiplomatiktəmsil
çisiMemduhŞevketbəyinBakıya
gəlməsi,Azərbaycanhökuməti
ninisəbirilsonraİbrahimƏbi
lovuAnkarayasəfirtəyinetməsi
mühümtarixiproseslərdir.Qazi
MustafaKamalAtatürkünTür
kiyədəAzərbaycansəfirliyinin
binasındaözəlləriiləAzərbaycan
bayrağınıucaltması,həmintədbir
dəsəsləndirdiyi:“Azərbaycanın
sevincibizimsevincimiz,kədəri
bizimkədərimizdir”,Ümummilli
liderHeydərƏliyevindillərəzbəri
olan:“Birmillət,ikidövlət”kəlam
larıölkələrimizarasındamənəvi

bağlarındəqiqifadəsidir.Bugün
dövlətbaşçılarıİlhamƏliyevvə
RəcəbTayyibƏrdoğanınmöhkəm,
səmimidostluqvəqardaşlıqmü
nasibətləriikixalqarasındazama
nınsınağındankeçmiş,sarsılmaz
birlikvəhəmrəyliyinsimvoludur.
TürkdilliDövlətlərinƏmək

daşlıqŞurasının8ciZirvəGörüşü
türkdünyasıüçündahabirönəm
liqərarlatarixədüşdü.Tədbirdə
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliye
vin“TürkDünyasınınAliOrdeni”
ilətəltifedilməsi,fikrimcə,dostluq
vəqardaşlığımızın,eynizamanda,
türkdövlətlərininAzərbaycanın
böyükzəfərindənduyduqlarıqüru

runparlaqtəcəssümüdür.Prezi
dentİlhamƏliyevindəifadəetdiyi
kimi,türkdövlətləribaşçılarının
imzası,RəcəbTayyibƏrdoğanıntə
şəbbüsüilətəqdimedilənbudəyər
liordenbütünAzərbaycanxalqına
verilmişmükafatdır.

-Azərbaycanınişğaldanazad
olunmuştorpaqlarınasəfər
etmisinizmi?Oradagörülən
yenidənqurmavəbərpaişlə-
rininecəqiymətləndirirsiniz?
AzərbaycanOrdusu44gün

ərzindəişğalaltındaolan300
dənçoxşəhərvəkəndiazadetdi.
TÜRKPAnınbaşkatibiolaraq
vəzifəsəlahiyyətləriminicrasına
başladıqdandərhalsonraAzərbay
canXariciİşlərNazirliyitərəfindən
təşkiledilən,diplomatiknüma
yəndəliklərinbaşçılarının,hərbi
ataşelərinvəfəxrikonsulların

qatıldığıTərtərrayonununSuqo
vuşanqəsəbəsivəTalışkəndinəsə
fəretməkfürsətimoldu.İşğaldan
azadedilmişbölgələrdətörədilmiş
təxribatlarınşahidioldum.Xaraba
lıqları,dağıdılmışevlərigördüm.
Gördüklərimməndəağrıvəacı
təəssüfdoğurdu.30ilərzindəişğal
altındasaxlanılanbutorpaqlarta
lanedilmişdir.Ermənilərgedərkən
geridəqalanhərşeyiyandırmış,
məhvetmişlər.Azərbaycanlılarisə
Qarabağıməcburitərkedərkənöz
evlərini,yurdlarınıyandırmamış,
uçurubsökməmişdilər.BudaQa
rabağınkiminvətəniolduğunun
dahabirəyanisübutudur.Çünki

insanözəliiləqurubya
ratdığınaqıyabilməz.
Lakinşükürlərolsun

ki,bugünazadedil
mişərazilərdəmənzərə
tamaməndəyişməkdə
dir.Qarabağınyenidən
inşasıgələcəkinkişafın
mühümtərkibhissəsidir.
PrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləbuərazilər
dəböyüksürətləbərpa
vəquruculuqişləri,inf

rastrukturunyenilənməsihəyata
keçirilir.“Ağıllışəhər”lər,“ağıllı
kənd”lərsalınır,qədimvəmüasir
mədəniabidələrbərpaolunur.Bu
ərazilərdəqısazamanərzindəbö
yükişlərgörülüb.BudaAzərbay
canxalqınınvəölkərəhbərliyinin
qətiyyətininvəmənəvigücünün
təzahürüdür.
BuprosesdəNaxçıvaniləBa

kınıbirləşdirəcəkolanZəngəzur
dəhlizininregionüçünböyükəhə
miyyətidədanılmazdır.Zənnim
cə,sosialiqtisaditərəqqiyətəkan
verəcəkZəngəzurdəhliziyeni
inkişafdövrününuğurlubaşlanğı
cıolacaq.
Əminəmki,aparılanbütün

bərpavəquruculuqprosesiuğurla
həyatakeçiriləcək,qardaşlarımız
özdoğmayurdlarınageridönəcək
vəbutorpaqlaryenidənəvvəlki
ruhunaqovuşacaqdır.

Uğurluinteqrasiyaprosesiüçünvahidnor
mativhüquqibazanınmövcudluğumühüm
amildir.Parlamentlərarasıdialoqüzrəuğurlu
formataçevrilmişTÜRKPAsiyasi,hüquqi,iqti
sadi,sosialmədəni,ətrafmühitvəsağlamlığın
qorunmasısahələrindəüzvölkələrinqanunve
ricilikbazalarınınyaxınlaşdırılmasındaqovşaq
rolunuoynamaqəzmindədir.
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bunlarındahərbiriillikfəaliyyət
planımızdaəksinitapır.Eyniza
manda,TÜRKPAmütəmadiolaraq
Azərbaycandabaştutanəhəmiy
yətlitədbirlərəqatılır.
FürsətdənistifadəedərəkAs

sambleyanıntədbirlərində,keçiri
lənmüzakirələrdəfəaliştirakına
görəqardaşAzərbaycanparla
mentinətəşəkkürümü,Katibliyin
fəaliyyətinəgöstərdikləridiqqət
vədəstəyəgörəölkərəhbərliyinə
dərinminnətdarlığımıbildirirəm,
bundansonradabuxoşənənənin
davametdiriləcəyinəümidvaram.

-ÖtənilPrezident,AliBaşKo-
mandanİlhamƏliyevinrəh-
bərliyiilə44günlükVətən
müharibəsində-Azərbay-
canınhaqqsavaşındaqaza-
nılanqələbədəTürkiyənin
verdiyisiyasi-mənəvidəstək
danılmazroloynadı.Türk-
dilliDövlətlərinƏməkdaşlıq
Şurasının8-ciZirvəGörü-
şüçərçivəsindəAzərbaycan
Prezidentinə“TürkDünya-
sınınAliOrdeni”nintəqdim
edilməsidəbuqardaşlığın

dahabirgöstəricisioldu.Bu
barədəsizindəfikirlərinizi
bilməkmaraqlıolardı.
Prezident,AliBaşKomandan

İlhamƏliyevinrəhbərliyiilə44
günlükVətənmüharibəsindəqar
daşAzərbaycanınşanlıordusunun
qazandığıbuqələbəölkəninərazi
bütövlüyününbərpasıiləyanaşı,
türkbirliyinədəmühümtöhfə,ey
nizamanda,bölgədədavamlısülh,
sabitlikvəinkişafagenişmeydan
oldu.Azərbaycanındövlətbaşçı
sıbuişğalısonlandırmaqlasanki
vətənimizinqəlbinəpaslıbirxəncər
təksaplanmışkütalətiçəkibçıxar
mağıbacardı.Buqələbəbütüntürk
dünyasınınzəfərikimitarixinyad
daşınaəbədiolaraqhəkkolundu.
QardaşAzərbaycanözgücüiləbu
haqsızlığasonqoymaqlatürkdün
yasınınözünəinamınıgeriqaytardı.
Buşanlızəfərhərzamanşərəfə
anılacaqdır.Fürsətdənistifadəedə
rəkbirdahavətənuğrundacanla
rındankeçənbütünşəhidlərimizə
Allahdanrəhmətdiləyirəm.
TürkiyəCümhuriyyətitarixi

məsuliyyətinəəsaslanaraqbu44
günərzindəqardaşxalqınyanında

olmaqlasarsılmazbirliyimizibir
dahanümayişetdirdi.Buməsu
liyyətikiqardaşınbirbiriüçün
əlindəngələniəsirgəməməsidir.
İkiqardaşxalqınşanlıtarixibelə
örnəklərləzəngindir.NuruPa
şanınkomandanlığıiləQafqaz
İslamOrdusununAzərbaycanın
istiqlalıuğrundamübarizəsidə
buqəbildənolanbirqəhrəmanlıq
dastanıdır.Bundanbirəsröncə
dətürkxalqıistənilənvəziyyətdə
özqardaşınınyanındaolacağını
sübutetmiş,buqardaşməmləkət
uğrundacanlarfədaetmişdir.
Tarixinağırdönəmlərindətürk

xalqınınqardaşAzərbaycanın
yardımınatələsdiyikimi,Azər
baycanxalqıdaözüüçünçətin
siyasitarixişəraitdəbeləheçbir
millimübarizəvəhaqqsavaşın
daTürkiyəniyalnızqoymamışdır.
Azərbaycanlılardanibarətəsgər
vəkönüllüdəstələrTürkOrdusu
sıralarınaqatılmış,QaziMusta
faKamalAtatürkünöndərliyiilə
MilliMübarizəHərəkatınadəstək
olmuşdur.DəyərliAzərbaycanzi
yalısı,türkövladıƏhmədCavadın
BirinciDünyamüharibəsizamanı

Anadolutorpaqlarındakıqardaş
larına“BakıMüsəlmanCəmiyyə
tiXeyriyyə”və“Qardaşköməyi”
təşkilatlarıvasitəsiləgöstərdiyi
yardımlaryaddaşlardansilinməz.
TürkiyəCümhuriyyətiPrezidenti
RəcəbTayyibƏrdoğanın2021ciil
iyunun16daAzərbaycanRespub
likasıMilliMəclisindəifadəetdiyi
kimi:“Necəki,Balkanmüharibəsi
zamanıAzərbaycanınDövləthim
nininsözlərininmüəllifiƏhməd
Cavadazərbaycanlıgənclərlə
birlikdəOsmanlıordusununsıra
larındadöyüşübsə,necəki,Ça
naqqaladaAzərbaycandangələn
igidlərləAnadolunundəliqanlıları
birlikdəmübarizəaparıb,birlikdə
şəhadətəucalıbzəfərqazanıblarsa,
necəki,QafqazİslamOrdusunun
aslanlarıNuruPaşanınəsgərləri
ogünazərbaycanlıqardaşlarımı
zınyardımınagəlibsə,bizdəbu
günvəgələcəkdəbirvəbərabər
olacağıq.Azərbaycanınaydınlığı
aydınlığımız,sevincisevincimiz,
azadlığıazadlığımız,taleyitale
yimiz,kədərikədərimizdir”.Bu
fikirlərməhzikiqardaşınbirbiri
qarşısındaməsuliyyətinindərin
mənəvivətarixitəməlinəsöykənir.
Türkiyəninimperializməqarşı

haqlımübarizəsindəNəriman
Nərimanovungöstərdiyitəmən
nasızyardımlaronunöztəbirincə
desək,qardaşınhərvəziyyətdə
qardaşınınəlindəntutmasıdır.O
dövrdəilktürkdiplomatiktəmsil
çisiMemduhŞevketbəyinBakıya
gəlməsi,Azərbaycanhökuməti
ninisəbirilsonraİbrahimƏbi
lovuAnkarayasəfirtəyinetməsi
mühümtarixiproseslərdir.Qazi
MustafaKamalAtatürkünTür
kiyədəAzərbaycansəfirliyinin
binasındaözəlləriiləAzərbaycan
bayrağınıucaltması,həmintədbir
dəsəsləndirdiyi:“Azərbaycanın
sevincibizimsevincimiz,kədəri
bizimkədərimizdir”,Ümummilli
liderHeydərƏliyevindillərəzbəri
olan:“Birmillət,ikidövlət”kəlam
larıölkələrimizarasındamənəvi

bağlarındəqiqifadəsidir.Bugün
dövlətbaşçılarıİlhamƏliyevvə
RəcəbTayyibƏrdoğanınmöhkəm,
səmimidostluqvəqardaşlıqmü
nasibətləriikixalqarasındazama
nınsınağındankeçmiş,sarsılmaz
birlikvəhəmrəyliyinsimvoludur.
TürkdilliDövlətlərinƏmək

daşlıqŞurasının8ciZirvəGörüşü
türkdünyasıüçündahabirönəm
liqərarlatarixədüşdü.Tədbirdə
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliye
vin“TürkDünyasınınAliOrdeni”
ilətəltifedilməsi,fikrimcə,dostluq
vəqardaşlığımızın,eynizamanda,
türkdövlətlərininAzərbaycanın
böyükzəfərindənduyduqlarıqüru

runparlaqtəcəssümüdür.Prezi
dentİlhamƏliyevindəifadəetdiyi
kimi,türkdövlətləribaşçılarının
imzası,RəcəbTayyibƏrdoğanıntə
şəbbüsüilətəqdimedilənbudəyər
liordenbütünAzərbaycanxalqına
verilmişmükafatdır.

-Azərbaycanınişğaldanazad
olunmuştorpaqlarınasəfər
etmisinizmi?Oradagörülən
yenidənqurmavəbərpaişlə-
rininecəqiymətləndirirsiniz?
AzərbaycanOrdusu44gün

ərzindəişğalaltındaolan300
dənçoxşəhərvəkəndiazadetdi.
TÜRKPAnınbaşkatibiolaraq
vəzifəsəlahiyyətləriminicrasına
başladıqdandərhalsonraAzərbay
canXariciİşlərNazirliyitərəfindən
təşkiledilən,diplomatiknüma
yəndəliklərinbaşçılarının,hərbi
ataşelərinvəfəxrikonsulların

qatıldığıTərtərrayonununSuqo
vuşanqəsəbəsivəTalışkəndinəsə
fəretməkfürsətimoldu.İşğaldan
azadedilmişbölgələrdətörədilmiş
təxribatlarınşahidioldum.Xaraba
lıqları,dağıdılmışevlərigördüm.
Gördüklərimməndəağrıvəacı
təəssüfdoğurdu.30ilərzindəişğal
altındasaxlanılanbutorpaqlarta
lanedilmişdir.Ermənilərgedərkən
geridəqalanhərşeyiyandırmış,
məhvetmişlər.Azərbaycanlılarisə
Qarabağıməcburitərkedərkənöz
evlərini,yurdlarınıyandırmamış,
uçurubsökməmişdilər.BudaQa
rabağınkiminvətəniolduğunun
dahabirəyanisübutudur.Çünki

insanözəliiləqurubya
ratdığınaqıyabilməz.
Lakinşükürlərolsun

ki,bugünazadedil
mişərazilərdəmənzərə
tamaməndəyişməkdə
dir.Qarabağınyenidən
inşasıgələcəkinkişafın
mühümtərkibhissəsidir.
PrezidentİlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləbuərazilər
dəböyüksürətləbərpa
vəquruculuqişləri,inf

rastrukturunyenilənməsihəyata
keçirilir.“Ağıllışəhər”lər,“ağıllı
kənd”lərsalınır,qədimvəmüasir
mədəniabidələrbərpaolunur.Bu
ərazilərdəqısazamanərzindəbö
yükişlərgörülüb.BudaAzərbay
canxalqınınvəölkərəhbərliyinin
qətiyyətininvəmənəvigücünün
təzahürüdür.
BuprosesdəNaxçıvaniləBa

kınıbirləşdirəcəkolanZəngəzur
dəhlizininregionüçünböyükəhə
miyyətidədanılmazdır.Zənnim
cə,sosialiqtisaditərəqqiyətəkan
verəcəkZəngəzurdəhliziyeni
inkişafdövrününuğurlubaşlanğı
cıolacaq.
Əminəmki,aparılanbütün

bərpavəquruculuqprosesiuğurla
həyatakeçiriləcək,qardaşlarımız
özdoğmayurdlarınageridönəcək
vəbutorpaqlaryenidənəvvəlki
ruhunaqovuşacaqdır.

Uğurluinteqrasiyaprosesiüçünvahidnor
mativhüquqibazanınmövcudluğumühüm
amildir.Parlamentlərarasıdialoqüzrəuğurlu
formataçevrilmişTÜRKPAsiyasi,hüquqi,iqti
sadi,sosialmədəni,ətrafmühitvəsağlamlığın
qorunmasısahələrindəüzvölkələrinqanunve
ricilikbazalarınınyaxınlaşdırılmasındaqovşaq
rolunuoynamaqəzmindədir.
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Ko pen ha gen 
Mü şa vi rə si Sə nə di

1990cıiliniyunundaAvropada
TəhlükəsizlikvəƏməkdaşlığadair
Müşavirənin(ATƏM)35üzvütərəfin
dənKopenhagenMüşavirəsiSənədi
qəbuledildi.Busənədseçkiləribeynəl
xalqmüşahidəüzrəgələcəkmetod
larınhazırlanmasıüçünəhəmiyyətli
roloynadı.Çünkiburadaiştirakçı
dövlətlərqurumaüzvdigərdövlətlərə
vənüfuzlutəşkilatlaraqanunvericili
yinimkanverdiyiçərçivədəseçkilərin
gedişinimüşahidəetməkniyyətlərini
bəyanedirdilər.HazırdadaATƏT
məkanındabeynəlxalqmüşahidənin
keçirilməsimetodikasınınəsasındabu
öhdəliyidaşıyanKopenhagenMüşavi
rəsiSənədidayanır.Bütünbuöhdə
liklər,eynizamanda,ATƏTinYeni
AvropaüçünParisXartiyası(1990cı
il),LissabonZirvəGörüşüBəyanna
məsi(1996cıil),AvropaTəhlükəsizliyi

Xartiyasıvəbəyannaməsi(İstanbul,
1999cuil),ATƏTinXariciİşlərNazir
ləriŞurasınınqərarı(Brüssel,2006cıil)
kimisənədlərdədəözəksinitapır.
1990cıillərinəvvəllərindədöv

lətləryalnızbeynəlxalqmüşahidənin
perspektivlərinimüzakirəedirdilərsə,
bugünartıqBMTninKatibliyi,Parla
mentlərarasıİtifaq,TÜRKPA,KTMT
ParlamentAssambleyası,Belarus
vəRusiyaİtifaqıParlamentMəcli
si,AvropaŞurası,SeçkiOrqanlarının
ÜmumdünyaAssosiasiyası,Avropa
ÖlkələriSeçkilərininTəşkilatçıları
Assosiasiyası,AvropaŞurasıYerlivə
RegionalHakimiyyətlərKonqresi,
AmerikaDövlətləriTəşkilatı,Afrika
İtifaqıvədigərbirsırahökumətlərara
sıtəşkilatlartamolaraqseçkilərinmü
şahidəsinihəyatakeçirirlər.

de mok ra tik seç ki 
stan dart la rı, seç ki hü quq 
və azad lıq la rı sa hə sin də 
il kin kon ven si ya

MDBPAnınseçkilərinmonitorinqi
üzrəfəaliyyəti1994cüildəilkmüşa
hidəqrupununQazaxıstanparlament
seçkiləriningedişindəbuişləyaxından
tanışlığıiləbaşlayıb.Ovaxtdaneti
barənqurumaüzvdövlətlərdənolan
nümayəndələrsəlahiyyətliorqanla
rındəvətiiləiştirakçıölkələrdəseçki
proseslərininmüşahidəsindəyaxından
iştirakedirlər.
ÖtəndövrərzindəMDBPAdan

olannümayəndələr140danartıq
prezidentvəparlamentseçkilərinin,
ümumxalqsəsverməsininreferen
dumlarınmonitorinqiniaparmışlar.
MDBdövlətlərindəvəonunhüdud
larındankənardaseçkimüşahidəsi
busahədəbeynəlxalqtəcrübəmüba

diləsinin,yanaşmalarınuyğunlaşdı
rılmasının,qurumunAssambleyası
nıniştirakçısıolandövlətlərdəkeçid
dövrününxüsusiyyətlərininnəzərə
alınmasınınvacibolduğunugöstərdi.
Bununüçünxalqlarınmilliənənələri
nin,dövlətlərintarixixüsusiyyətlərinin
nəzərəalınmasıiləyanaşı,demokratik
standartların,seçkihüquqvəazadlıq
larının,həmçininhüquqitəcrübənin
qiymətləndirilməsinindəqiqmeyarla
rınınifadəolunduğuvahidbeynəlxalq
sənədinrazılaşdırılmasınınböyükəhə
miyyətivardır.Busəbəbdən2002ciil
oktyabrın7dəMoldovadaMDBüzvü
olan7dövlətinprezidentləritərəfin
dən“Demokratikseçkistandartları,
seçkihüquqvəazadlıqlarıhaqqında
Konvensiya”nınimzalanmasırealis
tiqamətlərinmüəyyənedilməsiüçün
vacibaddımoldu.Busənəddəmüxtə
lifbeynəlxalqtəşkilatlarınsənədlərin
dəəksolunmuşmütərəqqimüddəalar
ümumiləşdirildi,dünyadailkdəfə
məhzMDBməkanındaəsasıqoyul
muşmüasirseçkistandartlarının,
demokratikseçkivəreferendumların
keçirilməsininprinsipvəmeyarlarıay
dınizahedildi.Kənarqüvvələrinseçki
proseslərinəmüdaxiləsinin,şəfafığı
kölgəaltınaalanmaneələrinyaradıl
masınınyolverilməzolduğuəksini
tapdı.

Mil li Məc lis lə qu rum 
ara sın da qar şı lıq lı mü na si bət

AzərbaycanparlamentiMDBPA
iləbirgətədbirlərintəşkilinədaimdiq
qətləyanaşır.MilliMəclisdəkeçirilmiş
“AzərbaycanRespublikasındademok
ratikseçkitəcrübəsi:parlamentölçü
sü”beynəlxalqkonfransı,“MDBPA
iştirakçısıolandövlətlərdədemokratik

islahatlar:AzərbaycanRespublikasının
təcrübəsi”və“MDBölkələrindəseçki
qanunvericiliyinininkişafı:təkmilləş
dirməyollarıvətətbiqpraktikası”bey
nəlxalqseminarlarıbuqəbildəndir.
AzərbaycanRespublikasıiləMDB

vəqurumunParlamentAssambleyası
arasındaqarşılıqlıəməkdaşlığaxü
susiönəmverənMilliMəclisinSədri,
AzərbaycanınMDBPAdanümayən
dəheyətininrəhbəriSahibəxanım
QafarovaötəndövrdəMDBPAnın
şuraiclaslarında,plenariclaslardavə
digərtədbirlərdəfəaliştirakedərək
MDBninNizamnaməsində,eləcədə
birliyintəşkilivəfəaliyyətininfəlsəfə
sindədayananinteqrasiya,qarşılıqlı,
ikitərəfivəçoxtərəfiəlaqələrə,birgə
fəaliyyətintəşkilinətöhfəverənlayihə,
tədbirvəəməkdaşlığıdəstəkləmiş,öz
növbəsindəbusahəyəlazımidiqqət
vəqayğıgöstərmişdir.
20202021ciillərdəMDBPAnın

Şura,plenariclaslarında,MDBPA
xətiilətəşkilolunmuşdigərtədbir
lərdə,eləcədəbutədbirlərçərçivə
sindəMDBPAnıniştirakçısıolan
dövlətlərinparlamentrəhbərləriilə
ikitərəfigörüşlərindəspikerSahibə
QafarovaMDBPAyaüzvdövlət

lərarasındaəlaqələringenişlənməsi,
sülhünvətəhlükəsizliyinmöhkəm
ləndirilməsi,terrorizm,COVID19
pandemiyasıiləmübarizə,44günlük
Vətənmüharibəsivədigərmövzulara
dairfikirbildirmiş,çıxışlaretmişdir.
2021ciiloktyabrın1214dəRusiya
FederasiyasınınSanktPeterburqşəhə
rindətəşkilolunmuşÜçüncüAvra
siyaQadınForumundaiştirakedən
MilliMəclisinSədriforumunplenar
sessiyasındaçıxışetmiş,müzakirəyə
təqdimolunanmövzularınqadınların
müasirdünyadagedənproseslərdə
roluiləbağlıgenişfikirmübadiləsi
aparmağaimkanverdiyinisöyləmiş,
qadınlarınbərabərliyi,ədalətivətə
rəqqinitəşviqetməksəylərininartıq
özbəhrəsiniverdiyinibildirmişdir.
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro

vaRusiyaFederasiyasıFederalMəclisi
FederasiyaŞurasınınSədrixanım
ValentinaMatviyenkoiləgörüşləriza
manıparlamentlərarasımünasibətlər,
AzərbaycanRespublikasıvəRusiya
Federasiyasıarasındaikitərəfiəlaqə
lərininkişafındaparlamentlərinrolu,
MilliMəclisvəFederalMəclisarasın
dadaimifəaliyyətgöstərənikitərəfi
parlamentlərarasıkomissiyanın,dost

luqqruplarınıngördüyüişlər,ölkələr
arasındadiplomatikmünasibətlərin
vəziyyətibarədəmüzakirələraparmış,
MDBPADİMBİBakıfilialınınfəaliy
yətindənbəhsetmişdir.
Qeydetməklazımdırki,ötən

dövrdəxanımSahibəQafarovaMDB
PADİMBİBakıfilialınayeniofisin
ayrılmasını,onunmadditexnikitəmi
natınıdiqqətdəsaxlamış,2021ciildə
Bakıfilialınınyeniofisiniəsaslıtəmir
dənsonraziyarətetmiş,filialişçiləri
iləişgüzargörüşkeçirmişdir.Görüş
zamanıxanımspikerəBakıfilialının
həyatakeçirdiyielmiaraşdırmaişləri,
monitorinqlər,buradaçalışanəmək
daşlarınyerlivəbeynəlxalqmüşa
hidəçiqismindəseçkilərimüşahidə
təcrübəsi,filialınanalitik,metodik
vətədrisməsləhətçifəaliyyətinədair
ətrafıməlumatverilmiş,dərcolun
muşmetodikivəsaitlərintəqdimatı
keçirilmişdir.
BugünMDBPADİMBİBakıfi

lialınınelmitədqiqatfəaliyyətisiyasi,
sosialvəmədənixarakterlimövzular
daxilolmaqlamüasirAzərbaycan
üçünaktualolanmüxtəlifistiqamətlər
üzrəaparılır.Bakıfilialınınfəaliyyə
tininbütünəhəmiyyətlielminəticə

Milli Məclis - MdB Pa münasibətləri: 

seçkiləri müşahidə prizmasından

TeymurMuradov
MDBPADİMBİBakı
filialınındirektoru

“MDBölkələrindəseçkiqanunvericiliyinininkişafı:təkmilləşdirməyollarıvətətbiqpraktikası”beynəlxalqseminarı(2013)
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dənKopenhagenMüşavirəsiSənədi
qəbuledildi.Busənədseçkiləribeynəl
xalqmüşahidəüzrəgələcəkmetod
larınhazırlanmasıüçünəhəmiyyətli
roloynadı.Çünkiburadaiştirakçı
dövlətlərqurumaüzvdigərdövlətlərə
vənüfuzlutəşkilatlaraqanunvericili
yinimkanverdiyiçərçivədəseçkilərin
gedişinimüşahidəetməkniyyətlərini
bəyanedirdilər.HazırdadaATƏT
məkanındabeynəlxalqmüşahidənin
keçirilməsimetodikasınınəsasındabu
öhdəliyidaşıyanKopenhagenMüşavi
rəsiSənədidayanır.Bütünbuöhdə
liklər,eynizamanda,ATƏTinYeni
AvropaüçünParisXartiyası(1990cı
il),LissabonZirvəGörüşüBəyanna
məsi(1996cıil),AvropaTəhlükəsizliyi

Xartiyasıvəbəyannaməsi(İstanbul,
1999cuil),ATƏTinXariciİşlərNazir
ləriŞurasınınqərarı(Brüssel,2006cıil)
kimisənədlərdədəözəksinitapır.
1990cıillərinəvvəllərindədöv

lətləryalnızbeynəlxalqmüşahidənin
perspektivlərinimüzakirəedirdilərsə,
bugünartıqBMTninKatibliyi,Parla
mentlərarasıİtifaq,TÜRKPA,KTMT
ParlamentAssambleyası,Belarus
vəRusiyaİtifaqıParlamentMəcli
si,AvropaŞurası,SeçkiOrqanlarının
ÜmumdünyaAssosiasiyası,Avropa
ÖlkələriSeçkilərininTəşkilatçıları
Assosiasiyası,AvropaŞurasıYerlivə
RegionalHakimiyyətlərKonqresi,
AmerikaDövlətləriTəşkilatı,Afrika
İtifaqıvədigərbirsırahökumətlərara
sıtəşkilatlartamolaraqseçkilərinmü
şahidəsinihəyatakeçirirlər.

de mok ra tik seç ki 
stan dart la rı, seç ki hü quq 
və azad lıq la rı sa hə sin də 
il kin kon ven si ya

MDBPAnınseçkilərinmonitorinqi
üzrəfəaliyyəti1994cüildəilkmüşa
hidəqrupununQazaxıstanparlament
seçkiləriningedişindəbuişləyaxından
tanışlığıiləbaşlayıb.Ovaxtdaneti
barənqurumaüzvdövlətlərdənolan
nümayəndələrsəlahiyyətliorqanla
rındəvətiiləiştirakçıölkələrdəseçki
proseslərininmüşahidəsindəyaxından
iştirakedirlər.
ÖtəndövrərzindəMDBPAdan

olannümayəndələr140danartıq
prezidentvəparlamentseçkilərinin,
ümumxalqsəsverməsininreferen
dumlarınmonitorinqiniaparmışlar.
MDBdövlətlərindəvəonunhüdud
larındankənardaseçkimüşahidəsi
busahədəbeynəlxalqtəcrübəmüba

diləsinin,yanaşmalarınuyğunlaşdı
rılmasının,qurumunAssambleyası
nıniştirakçısıolandövlətlərdəkeçid
dövrününxüsusiyyətlərininnəzərə
alınmasınınvacibolduğunugöstərdi.
Bununüçünxalqlarınmilliənənələri
nin,dövlətlərintarixixüsusiyyətlərinin
nəzərəalınmasıiləyanaşı,demokratik
standartların,seçkihüquqvəazadlıq
larının,həmçininhüquqitəcrübənin
qiymətləndirilməsinindəqiqmeyarla
rınınifadəolunduğuvahidbeynəlxalq
sənədinrazılaşdırılmasınınböyükəhə
miyyətivardır.Busəbəbdən2002ciil
oktyabrın7dəMoldovadaMDBüzvü
olan7dövlətinprezidentləritərəfin
dən“Demokratikseçkistandartları,
seçkihüquqvəazadlıqlarıhaqqında
Konvensiya”nınimzalanmasırealis
tiqamətlərinmüəyyənedilməsiüçün
vacibaddımoldu.Busənəddəmüxtə
lifbeynəlxalqtəşkilatlarınsənədlərin
dəəksolunmuşmütərəqqimüddəalar
ümumiləşdirildi,dünyadailkdəfə
məhzMDBməkanındaəsasıqoyul
muşmüasirseçkistandartlarının,
demokratikseçkivəreferendumların
keçirilməsininprinsipvəmeyarlarıay
dınizahedildi.Kənarqüvvələrinseçki
proseslərinəmüdaxiləsinin,şəfafığı
kölgəaltınaalanmaneələrinyaradıl
masınınyolverilməzolduğuəksini
tapdı.

Mil li Məc lis lə qu rum 
ara sın da qar şı lıq lı mü na si bət

AzərbaycanparlamentiMDBPA
iləbirgətədbirlərintəşkilinədaimdiq
qətləyanaşır.MilliMəclisdəkeçirilmiş
“AzərbaycanRespublikasındademok
ratikseçkitəcrübəsi:parlamentölçü
sü”beynəlxalqkonfransı,“MDBPA
iştirakçısıolandövlətlərdədemokratik

islahatlar:AzərbaycanRespublikasının
təcrübəsi”və“MDBölkələrindəseçki
qanunvericiliyinininkişafı:təkmilləş
dirməyollarıvətətbiqpraktikası”bey
nəlxalqseminarlarıbuqəbildəndir.
AzərbaycanRespublikasıiləMDB

vəqurumunParlamentAssambleyası
arasındaqarşılıqlıəməkdaşlığaxü
susiönəmverənMilliMəclisinSədri,
AzərbaycanınMDBPAdanümayən
dəheyətininrəhbəriSahibəxanım
QafarovaötəndövrdəMDBPAnın
şuraiclaslarında,plenariclaslardavə
digərtədbirlərdəfəaliştirakedərək
MDBninNizamnaməsində,eləcədə
birliyintəşkilivəfəaliyyətininfəlsəfə
sindədayananinteqrasiya,qarşılıqlı,
ikitərəfivəçoxtərəfiəlaqələrə,birgə
fəaliyyətintəşkilinətöhfəverənlayihə,
tədbirvəəməkdaşlığıdəstəkləmiş,öz
növbəsindəbusahəyəlazımidiqqət
vəqayğıgöstərmişdir.
20202021ciillərdəMDBPAnın

Şura,plenariclaslarında,MDBPA
xətiilətəşkilolunmuşdigərtədbir
lərdə,eləcədəbutədbirlərçərçivə
sindəMDBPAnıniştirakçısıolan
dövlətlərinparlamentrəhbərləriilə
ikitərəfigörüşlərindəspikerSahibə
QafarovaMDBPAyaüzvdövlət

lərarasındaəlaqələringenişlənməsi,
sülhünvətəhlükəsizliyinmöhkəm
ləndirilməsi,terrorizm,COVID19
pandemiyasıiləmübarizə,44günlük
Vətənmüharibəsivədigərmövzulara
dairfikirbildirmiş,çıxışlaretmişdir.
2021ciiloktyabrın1214dəRusiya
FederasiyasınınSanktPeterburqşəhə
rindətəşkilolunmuşÜçüncüAvra
siyaQadınForumundaiştirakedən
MilliMəclisinSədriforumunplenar
sessiyasındaçıxışetmiş,müzakirəyə
təqdimolunanmövzularınqadınların
müasirdünyadagedənproseslərdə
roluiləbağlıgenişfikirmübadiləsi
aparmağaimkanverdiyinisöyləmiş,
qadınlarınbərabərliyi,ədalətivətə
rəqqinitəşviqetməksəylərininartıq
özbəhrəsiniverdiyinibildirmişdir.
MilliMəclisinSədriSahibəQafaro

vaRusiyaFederasiyasıFederalMəclisi
FederasiyaŞurasınınSədrixanım
ValentinaMatviyenkoiləgörüşləriza
manıparlamentlərarasımünasibətlər,
AzərbaycanRespublikasıvəRusiya
Federasiyasıarasındaikitərəfiəlaqə
lərininkişafındaparlamentlərinrolu,
MilliMəclisvəFederalMəclisarasın
dadaimifəaliyyətgöstərənikitərəfi
parlamentlərarasıkomissiyanın,dost

luqqruplarınıngördüyüişlər,ölkələr
arasındadiplomatikmünasibətlərin
vəziyyətibarədəmüzakirələraparmış,
MDBPADİMBİBakıfilialınınfəaliy
yətindənbəhsetmişdir.
Qeydetməklazımdırki,ötən

dövrdəxanımSahibəQafarovaMDB
PADİMBİBakıfilialınayeniofisin
ayrılmasını,onunmadditexnikitəmi
natınıdiqqətdəsaxlamış,2021ciildə
Bakıfilialınınyeniofisiniəsaslıtəmir
dənsonraziyarətetmiş,filialişçiləri
iləişgüzargörüşkeçirmişdir.Görüş
zamanıxanımspikerəBakıfilialının
həyatakeçirdiyielmiaraşdırmaişləri,
monitorinqlər,buradaçalışanəmək
daşlarınyerlivəbeynəlxalqmüşa
hidəçiqismindəseçkilərimüşahidə
təcrübəsi,filialınanalitik,metodik
vətədrisməsləhətçifəaliyyətinədair
ətrafıməlumatverilmiş,dərcolun
muşmetodikivəsaitlərintəqdimatı
keçirilmişdir.
BugünMDBPADİMBİBakıfi

lialınınelmitədqiqatfəaliyyətisiyasi,
sosialvəmədənixarakterlimövzular
daxilolmaqlamüasirAzərbaycan
üçünaktualolanmüxtəlifistiqamətlər
üzrəaparılır.Bakıfilialınınfəaliyyə
tininbütünəhəmiyyətlielminəticə

Milli Məclis - MdB Pa münasibətləri: 

seçkiləri müşahidə prizmasından

TeymurMuradov
MDBPADİMBİBakı
filialınındirektoru

“MDBölkələrindəseçkiqanunvericiliyinininkişafı:təkmilləşdirməyollarıvətətbiqpraktikası”beynəlxalqseminarı(2013)
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lərixüsusinəşrlərdədərcedilir.Filial
əməkdaşlarıMDBPAnıniştirakçısı
olandövlətlərdəmüxtəlifbeynəlxalq
təşkilatlarınnümayəndələrininiştirakı
iləmüntəzəmkeçirilənkonfransvə
seminarlaraqatılır,həmçinindemok
ratikinstitutların,seçkiproseslərivə
monitorinqtexnikalarınınöyrənilməsi
üzrətəcrübəmübadiləsindəyaxından
iştirakedirlər.

MdB Pa dİM Bİ Ba kı fi lialı 

MDBParlamentlərarasıAssamble
yasıtərəfindəndaimformalaşdırılan
beynəlxalqmüşahidəçiqruplarının
seçkilərdəiştirakıvəmonitorinq
metodlarınıntəkmilləşdirilməsiüzrə
məqsədyönlüişaparılır.MDBPA
iştirakçısıolandövlətlərdəDemokra
tiyanın,Parlamentarizminİnkişafının
vəVətəndaşlarınSeçkiHüquqlarına
RiayətOlunmasınınMonitorinqiBey
nəlxalqİnstitutu(DİMBİ)yarandığı
gündən2006cıilinfevralındanbu
işinmərkəzindədayanır.İnstitunun
Azərbaycanda(Bakı),QırğızRespub
likasında(Bişkek)vədigərölkələrdə
filiallarıfəaliyyətgöstərir.2005ciilin
payızındaAzərbaycanRespublikası
nınMilliMəclisinəseçkilərdəMDB
PAdanolanmüşahidəçilərinapardığı
uğurlumonitorinqinnəticələrinəgörə,
beləbirinstitutunyaranmatəklifiirəli
sürülmüşvəbuideyaPrezidentİlham
Əliyevtərəfindənbəyənilmişdir.
İnstitutMDBPAiştirakçısıolan

dövlətlərdədemokratikinstitutların
fəaliyyətinidiqqətləizləyirvəinkişafın
müntəzəmöyrənilməsinihəyatakeçi
rir.Buradaseçkikampaniyalarımoni
torinqininnəticələriəsasındaekspert
lərtərəfindənqanunvericiliyin,hüquqi
təcrübəninvəsəsvermətexnologiyala
rınıntəkmilləşdirilməsiüzrətövsiyələr
hazırlanır.DİMBİBakıfilialının,eləcə
dədigərinstitutunəməkdaşlarıvə
ekspertləriayrıayrıölkələrdəkeçi
rilənseçkivəreferendumlarınmü
şahidəsindəfəaliştirakedir,analitik
materiallarhazırlayır,MDBPAdan
olanmüşahidəqruplarınınfəaliyyə
tiniəlaqələndirir,seçkikampaniya

larınabirbaşaqoşularaq,seçkiprose
durlarınınrealizəolunmasınıətrafı
müşahidəedir,aktivvəpassivseçki
hüquqununhəyatakeçirilməsininmilli
qanunvericiliknormalarınavəqəbul
edilmişinsanhüquqvəazadlıqlarına
uyğunluğununqiymətləndirilməsini
vətəhlilinihəyatakeçirirlər.
Üzvdövlətlərdəseçkilərimüşahi

dəetməküçünmüvafiqdəvətməktu
bualındıqdandərhalsonrainstitutun
nəzdindəbeynəlxalqmüşahidəçilər
üçünməlumatsənədlərininhazırlan
masınıhəyatakeçirənekspertqrupu
yaradılır.Buqrup,eynizamanda,üzv
ölkələrdəkeçirilənseçkilərinizam
layanqanunvericilikbazasının,bu
bazanınəvvəlkiseçkilərdənötəndövr
ərzindətəkmilləşdirilməsiistiqamə
tindəaparılanislahatlarınbeynəlxalq
demokratikseçkistandartlarıiləmü
qayisəsinədairrəyinhazırlanmasını
həyatakeçirir.Ekspertqrupununbu
hüquqitəhlilimilliqanunvericiliklər
dəözəksinitapmışbərabərseçkihü
ququəsasındasəsvermənintəşkilinin,
aktivvəpassivseçkihüququreali
zəsinin,müdafiəmexanizmlərinin,
seçkilərinmüstəqilseçkiorqanlarıtə
rəfindəntəşkilininvəziyyətiniözündə
ehtivaedir.
DİMBİtərəfindəntətbiqolunan

seçkivəreferendumunmüşahidəsi
metodikasıÜmumdünyaİnsanHü
quqlarıBəyannaməsi(1948ciil),Mülki
vəSiyasiHüquqlarHaqqındaBey
nəlxalqPakt(1966cıil),Kopenhagen
MüşavirəsiSənədi(1990cıil),Vene
siyaKomissiyasınınSeçkilərinkeçiril
məsizamanıtövsiyəedilənnormaların
məcmusu(2002ciil),İnsanhüquqla
rınınvəəsasazadlıqlarınmüdafiəsi
haqqındaKonvensiyanınmüddəaları
(1950ciil)əsasındauniversalbeynəl
xalqstandartlarlaəsaslanır.
MDBPADİMBİmetodikasının

strukturununhüquqiəsasını“Demok
ratikseçkistandartları,seçkihüquq
vəazadlıqlarıhaqqındaKonvensiya”,
“Seçkilərvəreferendumlarınmüşahi
dəsiüzrəMDBdənolanbeynəlxalq
müşahidəçilərüçüntövsiyələr”və
“MDBPAnıniştirakçısıolandövlət

lərinqanunvericiliyinintəkmilləşdiril
məsinədairtövsiyələr”kimibeynəl
xalqstandartlaraəsasənhazırlanmış
sənədlərtəşkiledir.
Seçkivəsəsverməproseslərinin

monitorinqininefektivliyininartırıl
masıməqsədiiləinstitutunBakıfilialı
nınekspertləritərəfindənAzərbaycan
Respublikasınınmövcudqanunve
riciliknormaları,seçkiidarəetməsi
orqanlarısistemivəonunfəaliyyətme
xanizmləriöyrənilir,seçkilərintəşkili,
səsverməproseduruvəbuprosesdə
aşkarlığıntəminedilməsisahəsində
tətbiqedilənbeynəlxalqyeniliklərin
qiymətləndirilməsivətəhliliaparılır.
Bütünbufəaliyyətprosesininvahid
seçkistandartlarınauyğunhəyata
keçirilməsiiləyanaşı,müvafiqsahədə
gələcəkunifikasiyaya,meyarvəim
kanlarınmüəyyənedilməsinəistiqa
mətlənir.

İns ti tu tun Ba kı fi lialı nın 
fəaliy yət prin sip lə ri

2008ciilinavqustayındanfəaliy
yətəbaşlayanMDBPADİMBİBakı
filialıseçkilərinmonitorinqiistiqa
mətindəgeniştəcrübətoplamışdır.
Filialınəməkdaşlarıvəişəcəlbedilmiş
ekspertlərmüxtəlifsəviyyəliseçki
kampaniyalarınınmonitorinqiniapar
mış,ölkəninmüxtəlifregionlarında
seçkiiştirakçılarıüçündəyirmimasa
larvəseminarlartəşkiletmişlər.Bakı
filialıfəaliyyətidövründəölkəmizdə
vəMDBPAyaüzvölkələrdə(eləcə
dəbuölkələrinAzərbaycanRespubli
kasındafəaliyyətgöstərəndiplomatik
nümayəndəliklərində)təşkilolunmuş
seçkilərvəreferendumlarınmüşa
hidəsindəfəaliştiraketmiş,uzunvə
qısamüddətlimonitorinqlərhəyata
keçirmişdir.
ÖtəndövrərzindəBakıfilialı

AzərbaycanRespublikasındakeçiri
lənbütünseçkivəreferendumlarda
damüddətlimonitorinqləraparmış,
MSKvəDairəSeçkiKomissiyalarında
yerlimüşahidəçiqismindəqeydiyyat
dankeçmişəməkdaşlarvəekspertlər
vasitəsiləişinmonitorinqinireallaşdır
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mışdır.Filialınhəyatakeçirdiyifəaliy
yəthərbirseçkivəreferendumüzrə
ayrıcatərtibolunmuşistiqamətlərüzrə
seçkilərintəşkilivəkeçirilməsininelan
edildiyigündənnəticələrinrəsmielan
olunduğugünədəkolandövrüəhatə
edir.Monitorinqlərbirqaydaolaraq
seçicisiyahılarını,seçkikomissiyaları
nınvəseçkilərinkeçirilməsinintəmin
edilməsinəməsulqurumlarınfəaliyyə
tini,namizədlərinimzatoplama,təs
diqvəqeydiyyatınadairməlumatları,
seçkitəşkilivəmüşahidəsini,KİVin
təhlilini,təşviqatfəaliyyətini,səsvermə
prosesini,yerlivəbeynəlxalqtəşkilat
larınrəylərini,iştirakçılarüçünbərabər
imkanlarınyaradılmasınıəhatəedir.
Ayrıayrıseçkilərvəreferendumlar
zamanıMDBPADİMBİBakıfilialının
ölkəmizinmüxtəlifregionlarındatəşkil
etdiyiseçkiqərargahlarınınekspert
ləriayrıcatərtibolunmuşistiqamətlər
əsasındamonitorinqləraparırvəseçki
günüsəsvermənintəşkilində,müşahi
dəsindəyaxındaniştirakedirlər.

Seç ki lə ri mü şa hi də təc rü bə si

Beynəlxalqmüşahidəçiqismində
seçkilərəqatılmaqüçünmüvafiqölkə
ninaliseçkiqurumundaqeydiyyatdan
keçənMDBPADİMBİBakıfilialının

əməkdaşlarısəsverməgünübuölkə
lərinAzərbaycandafəaliyyətgöstərən
diplomatiknümayəndəliklərindətəşkil
olunmuşseçkiməntəqələrindəmüşa
hidələredirlər.Müşahidəsəsvermənin
başlanmasıanındansəslərinsayılması
vəyekunprotokollarıntərtibolunma
sınadəkolanbütünprosesləriəhatə
edir,müşahidəçilərinrastlaşdıqları
pozuntularmüvafiqblanklarvasitəsilə
qeydəalınırvəmüvafiqseçkilərüzrə
MDBPADİMBİnəzdindəyaradılmış
seçkiqərargahınatəqdimolunur.
Qeydedilənlərləyanaşı,MDBPA

DİMBİBakıfilialı2011ciildəRusi
yaFederasiyasınınDövlətDuması
naseçkilərinvə2012ciildəRusiya
Federasiyasınınprezidentseçkiləri
ninuzunmüddətlimonitorinqlərini
həyatakeçirmişdir.Bumonitorinq
RusiyaFederasiyasınınŞimaliQaf
qazFederalDairəsi(ŞQFD)vəCənub
FederalDairəsini(CFD)əhatəetmiş,
nəticələrədairgenişhesabatlartər
tibedilmişdir.RusiyaFederasiyası
Prezidentininseçkilərinəhazırlıqvə
onunkeçirilməsiüzrəuzunmüddətli
monitorinqlərindahaefektivtəşkili
məqsədiiləRusiyaFederasiyasının
MərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfindən
beynəlxalqmüşahidəçiqismindəakk
reditasiyaolunmuşMDBPADİMBİ

Bakıfilialınınəməkdaşlarıvəmüstə
qilekspertlərdənibarətmonitorinq
qrupuyaradılmış,qrupaMDBPA
başkatibininmüavini,Azərbaycanın
MDBPAdasəlahiyyətlinümayəndəsi
AydınCəfərovbaşçılıqetmişdir.
SəfərzamanıqrupüzvləriStavro

polvəKrasnodardiyarlarınınseçki
komissiyalarının,müxtəlifrayonların
əraziseçkikomissiyalarınınsədrləri,
KrasnodarvəStavropolşəhərlərinin
rəhbərləri,müxtəlifrayonvəşəhər
administrasiyalarınınbaşçılarıilə
görüşmüş,görüşlərdəseçkilərinkeçi
rilməsi,RusiyaFederasiyasınınMSK
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Beynəlxalqtəcrübədəsübut
olunmuşdurki,yüksəkşəfafığa
malikmaliyyəsistemininsəmərəli
liyiqeyrişəfafvəkölgəyəmeyilli
sistemdənqatqatyüksəkolur.
İqtisadiyyatınidarəolunmasında
qəbuledilənoptimalqərarlarsa
yəsindətəkcəsahibkarlarındeyil,
bütövlükdəcəmiyyətinmənafelə
rininqorunmasınaetibarlızəmin
yaranır.
Heçdətəsadüfideyildirki,

müasirşəraitdəölkəmizdəuğurla
həyatakeçirilənislahatlarkon
tekstindəiqtisadiinkişafınsürət
ləndirilməsivəonunsəmərəsinin
yüksəldilməsi,resurslardantam
istifadənintəminolunması,bütün
növməsrəfərinvəəldəedilmiş
maliyyənəticələrinindüzgün
hesabatı,istehsalproseslərinin
vəəldəedilənnəticələrinhərtə

rəfitəhlilivəonlarınhesabatda
düzgünəksetdirilməsi,mövcud
nəzarətvəhesabatlılıqsistemi
nintəkmilləşdirilməsiiqtisadi
inkişafıntəminatvericiamilikimi
səciyyələnir.Sonillərdəölkəmiz
dəmühasibatuçotuislahatına,
auditinvəmaliyyənəzarətinin
beynəlxalqstandartlarauyğun
qurulmasınaxüsusidiqqətyeti
rilməsidəmüəyyənmənadabu
amilləəlaqədardır.Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevinsözləriilədesək:
“Bizbütünmaliyyəsistemində
şəfafığıtəminetməliyikvəbelə
olanhalda,Azərbaycandahəm
korrupsiyanınaradanqaldırılması
məsələsiözhəllinitapabilər,həm
dəxərclərAzərbaycaniqtisadiyya
tınıninkişafınadahaməqsədyönlü
şəkildəxidmətgöstərəbilər”.

Şəfafığıntəminatçısıkimi
səmərəlivəstimullaşdırıcınəza
rətsistemininyaradılmasıhərbir
ölkədəsosialiqtisadiinkişafın
vacibamillərindənbirihesabedilir.
ÜmummilliliderHeydərƏliye
vindövlətquruculuğusiyasətində
Azərbaycandamövcudnəzarət
sisteminintəkmilləşdirilməsidaim
diqqətmərkəzindəsaxlanılanmə
sələlərdənolmuşdur.
1994cüilsentyabrın16daqə

buledilmiş“Auditorxidmətihaq
qında”AzərbaycanRespublikası
nınQanunuölkəmizdəbeynəlxalq
meyarlarahədəfənmişmüstəqil
auditsistemininqurulmasınınhü
quqiəsasınıtəşkiledir.Vətənimizin
gələcəyiüçüniftixarhissidoğu
racaqbütünnailiyyətlərkimi,bu
qanununqəbuledilməsivəsənəd
əsasındaölkədəauditsisteminin
formalaşıbinkişafetməsibilavasitə
UluöndərimizHeydərƏliyevinadı
iləbağlıməsələdir.
Auditorxidmətininhüquqiba

zasınıntəkmilləşdirilməsiölkəPre
zidentiİlhamƏliyevindaimdiqqət
mərkəzindəolanməsələlərdəndir.
Təsadüfideyilki,daxiliauditor
fəaliyyətininhəyatakeçirilməsi
MDBölkələriarasındailkolaraq
Azərbaycandaqanunvericiliklə
hüquqitəsbitinitapmışdır.“Daxi
liaudithaqqında”Qanuncənab
İlhamƏliyevinşəfafığıntəmin
olunmasıvəkorrupsiyayaqarşı
mübarizəstrategiyasınaəvəzedil
məzbirtöhfədir.
Azərbaycandaauditədövlət

qayğısınınəsasındaməhzölkə
başçısınınbusahəyəverdiyiönəm

dururdesək,yanılmarıq.Bumə
nadaİlhamƏliyevinaşağıdakı
sözlərinixatırlatmaqyerinədüşər:
“AzərbaycanRespublikasınıniqti
sadiyyatıinkişafetdikcəvəonun
dünyatəsərrüfatsisteminəinteqra
siyasıgücləndikcəiqtisadimaliyyə
münasibətlərindəşəfafığıntəmin
olunmasında,iqtisadicinayətkar
lığavəkorrupsiyayaqarşımü
barizədəauditinimkanlarından
dahagenişistifadəetməkzərurəti
yaranır.Bununüçünmüstəqilma
liyyənəzarətisahəsindəmütərəqqi
dünyatəcrübəsiniöyrənməkvə
milliiqtisadiyyatınxüsusiyyətlərini
nəzərəalmaqlaölkəmizdətətbiqi
nigenişləndirməkçoxvacibdir”.
ÖtənillərərzindəAzərbaycan

auditininəldəetdiyiuğurlar,onun
ölkəniniqtisadiqüdrətininmöh
kəmləndirilməsindəroluməhzbu
sahənininkişafınagüclüsiyasidəs
təyinmövcudluğuiləəlaqədardır
ki,bunagörəauditorlarilknöv
bədəölkəPrezidentinəminnətdar
dırlar.Bizimüçünçoxfərəhlidirki,
AuditorlarPalatasınınildönümləri
ərəfəsindəmöhtərəmPrezidenti
miztərəfindənindiyədəkbeştəbrik
məktubualmışıq.Palatanın15,20,
25illikyubileylərimünasibətilə

çoxsaylıüzvlərvəəməkdaşlar“Tə
rəqqi”medalıvəfəxrifərmanlarla
təltifedilmişlər.Qətiyyətlədeyə
bilərəmki,beləlazımidiqqətvə
qayğıdünyanınheçbirölkəsinin
auditorlarınamüyəssərolmamış
dır.
Sonillərdəölkəmizdəaparıl

mışsosiolojisorğununnəticələri
nəəsasənauditəictimaietimadın
yüksəldilməsiüçünbuxidmətin
əhəmiyyətininlazımisəviyyədə
qiymətləndirilməsi,təsərrüfatsub
yektlərinin,səhmdarların,investor
larınauditəmarağınınartırılması,
xidmətbazarındamənfitəsirgöstə
rənamillərin,qeyrisağlammühitin
aradanqaldırılması,auditorların
müstəqilliyinintəminedilməsi,
xidmətdəyərinintənzimlənməsi,
müəssisəvətəşkilatlardamaliyyə
şəfafığınınartırılması,korrupsi
yayaşəraityaradanhallarınaradan
qaldırılmasıkimitədbirlərinhəyata
keçirilməsitəqdirəlayiqdir.
Azərbaycanınauditsistemin

də25illikinkişaftəcrübəsibəzi
məsələlərintəxirəsalınmazhəllini
tələbedir.Sistemindünyastandart
larısəviyyəsindətəşkilionayalnız
mühasibatuçotukontekstində
baxılmasınıdeyil,idarəetməpro

sesininnəzarətanalitikinfrastruk
turelementikimiqəbuledilməsini
zərurisayır.Azərbaycanıninnova
tiviqtisadiyyatındaauditininkişaf
xüsusiyyətlərininöyrənilməsi,yeni
dövrünçağırışlarınəzərəalınmaqla
keyfiyyətliuçotvəauditinforma
laşdırılmasıproblemlərinin,onların
həlliyollarınınaşkaraçıxarılması
böyükəhəmiyyətkəsbedir.
Müasirşəraitdəauditvəhesa

batlılıqdaəncəlbedicimüzakirə
obyektlərindənbiridəqabaqcıl
texnologiyalarınvəsüniintel
lektinüstünlüklərindənistifadə
edilməsidir.Bunlarınəzərəalaraq,
AuditorlarPalatasında2019cuildə
“Auditininnovativinkişafınınəsas
istiqamətləriüzrəkonsepsiya”işlə
nibhazırlanmışvətətbiqinəbaşla
nılmışdır.
Bununlabelə,Azərbaycanda

müstəqilauditinqarşısındaduran
problemləryenidövrünçağırışları
nəzərəalınmaqlamüasirvədünya
təcrübəsinəəsaslananyanaşmanın
tətbiqiniönplanaçəkir.Auditor
larPalatasıtərəfindənhazırlanmış
20212030cuilləriəhatəedəcək
auditinüçüncüinkişafkonsepsi
yasıAzərbaycandaauditorfəaliy
yətininmüasirvəziyyətivəonun

Müstəqil audit: 
yeni dövrün çağırışları

VahidNovruzov
AzərbaycanRespublikasıAuditorlarPalatasının
sədri,iqtisadelmləridoktoru,professor

AuditorlarPalatasıPakistaniləauditvəkadrhazırlığısahəsindəəməkdaşlıqhaqqındamüzakirəaparır
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inkişafınamaneolanəsassəbəb
ləri,auditorxidmətininkeyfiyyət
problemlərini,auditorfəaliyyətində
şəfafığınartırılmasınıəksetdirir.
Konsepsiyadadempinq,haqsızrə
qabətvəkorrupsiyayaqarşımüba
rizəmetodları,auditxidmətlərinə
tələbatınartırılması,qabaqcılxarici
təcrübənintətbiqivəbeynəlxalq
peşəkarqurumlarınfəaliyyətində
milliauditiniştirakınıngenişlən
dirilməsi,rəqəmsaliqtisadiyyat
şəraitindəauditorfəaliyyətindəin
novasiyalarıntətbiqiistiqamətləri,
kadrlarınınpeşəkarlıqsəviyyəsinin
artırılması,xidmətbazarındatən
zimləməkimiistiqamətlərmüəy
yənolunur.
Bukonsepsiyanınməqsədişəf

fafığın,hesabatlılığınqorunması
vəauditsahəsindəgözlənilmədən
meydanaçıxanciddiçətinliklə
rinaradanqaldırılmasıiləbərabər
yaranabiləcəkneqativhalların
qarşısınıalmaqüçünkonseptual
yanaşmanıtəminetməkdir.Sənəd
dəehtivaolunanəsasistiqamətlərin
reallaşdırılması,ölkəninqanunve
ricilikaktlarınamüvafiqdəyişiklik
lərinedilməsi,zəruritənzimləyici
aktlarınişlənibhazırlanmasıvə
nəşrimaarifəndirməvəinformasi
yatəminatıüzrəkomplekstədbir

lərinhəyatakeçirilməsivasitəsilə
nəzərdətutulur.Birsözlə,dinamik,
çevikvəgələcəyəhesablanmış
tövsiyəvəproqramlarınmüəyyən
edilməsiniqarşımızaməqsədqoy
muşuq.
AzərbaycanPrezidentininölkədə

kölgəiqtisadiyyatınaqarşımüba
rizəningücləndirilməsi,şəfafığın
artırılması,ictimainəzarətvəkor
rupsiyayaqarşımübarizətədbirləri
ninhəyatakeçirilməsi,prosesinyeni
dövrünçağırışlarınınəzərəalaraq
beynəlxalqtəcrübəəsasındayeni
dənqurulmasıüzrəgöstərişvətöv
siyələrininreallaşdırılmasıməqsədi
iləAuditorlarPalatasıtərəfindən
“Kölgəiqtisadiyyatınınazaldılması
nadairYolXəritəsi”hazırlanmışdır.
Busənədqabaqcılbeynəlxalqtəcrü
bə,sondövrlərdəölkəmizdəuğurla
həyatakeçirilənşəfafıqstrategiya
sınınnəticələri,2019cuilinsentyabr
ayındaBakışəhərindəkeçirilmiş
“Kölgəiqtisadiyyatınaqarşımübari
zəiqtisadiinkişafınmühümamili
kimi”beynəlxalqelmipraktikkonf
ransıniştirakçılarıtərəfindəntəklif
olunantövsiyələrnəzərəalınmaqla
işlənib.Məhzşəfafığınartırılması
vəhesabatlılığındüzgünaparılma
sı,maliyyəhesabatlarınınvaxtında
hazırlanması,prosedurlarıngeniş

ləndirilməsi,maliyyəhesabatlarının
müstəqilauditorrəyiiləbirlikdə
ictimaiyyətətamvəvaxtındaaçıq
lanmasıtəsərrüfatfəaliyyətində
dürüstlüyə,risklərinazaldılması
na,səmərəliidarəetməqərarlarının
qəbuledilməsinə,iqtisadiyyatın
düzgünproqnozlaşdırılmasına
imkanverir.Bubaxımdanməcbu
riaudittəsərrüfatsubyektlərinəilk
növbədəözmaliyyəvəziyyətlərinə
dairrəqəmlərəinamınyaranmasına,
maliyyəitkiləririsklərininazaldıl
masınazəminyaradır.
Aparılanhesablamalargöstərir

ki,təsərrüfatsubyektləritərəfindən
məcburiauditəçəkilənxərclərheç
dəağırmaliyyəyükükimidəyər
ləndiriləbilməz.Əksinə,şəfafığın
artırılmasıtəcrübəlivəsəriştəli
auditorlarıntövsiyələrindənisti
fadəölçüsündənasılıolmayaraq,
bütüntəsərrüfatsubyektləriüçün
arzuolunanvəsəmərəyaradan,öz
daxilivəxaricitərəfdaşlarında(in
vestorlardaxil)təsərrüfatsubyekt
lərinəetibarlıtərəfmüqabilikimi
baxmağaimkanverənbiramiltək
dəyərləndirilməlidir.
Bununlayanaşı,bəziauditorlara

“vergimüfətişləri”,“inzibatiorqan
nümayəndəsi”kimirəftargöstəril
məsi,sivilauditəvəzinənəyisə“aş
karedib”,“cəzalandırmaq”istəklə
risifarişçilərinhaqlınarazılıqlarıvə
məcburiauditdənyayınmalarıilə
nəticələnir.Aparılansorğularaudit
sahəsindədigərciddiproblemlərin
dəolduğunuüzəçıxarır.
Budeyilənlərəsübutolaraq

“Azərbaycandaauditorxidmə
tininmüasirvəziyyətivəinkişaf
istiqamətləri”mövzusundaAudi
torlarPalatasıtərəfindənAMEA
İqtisadiyyatİnstitutununiştirakı
iləkeçirilmişsorğununnəticələrini
göstərməkolar.Busorğudarespon
dentlər“Göstərilənauditorxidmə
tininkeyfiyyətisiziqaneedirmi?”,
“Sifarişçiqarşısındaauditorun
hansıməsuliyyətdaşımasıbarədə
məlumatınızvar?”kimisuallarıca
vablandırmış,sifarişçilərinauditor

xidmətindənistifadəetməmələri
ninsəbəbiöyrənilmişdir.Nəticədə
respondentlərinarasındaauditin
faydalarındanxəbərsizolanların,
buxidmətəetibaretməyənlərin
olduğudaaşkaraçıxarılmışdır.
Təbiiki,bunlarqənaətbəxşhalkimi
dəyərləndiriləbilməz.Düşünürük
ki,buməqamlarınhərbirinarahat
lıqdoğururvəauditorxidmətinə
dairinformasiyatəbliğatıişininsə
viyyəsiniyüksəltməklazımdır.
Qeydetməkistəyirəmki,“Audi

torxidmətihaqqında”Qanuna
əsasənölkədəauditorfəaliyyətinə
başlandığı1996cıildən2011ciilə
qədər,yənidüz15ilqanunverici
likdəməcburiauditdənyayınma
yagörətəsərrüfatsubyektlərinin

məsuliyyətinitəsbitedibmüəyyən
ləşdirənheçbirhüquqiaktvəya
müddəamövcudolmayıb.2011ci
ildəqanunvericilikdətəsbitolun
muşməcburiauditdənyayınmaya
görəsanksiyalarıntətbiqimexa
nizmi2017ciiləqədərmüvafiq
qurumlartərəfindənişlənibhazır
lanmamışdı.Başqasözlədesək,
Azərbaycanınauditqanunvericili
yindəməcburiauditləbağlı,sözün
əslmənasında,vakuumyaranmış
dı,qanunitələblərinreallaşmasına
vəölkədəmüstəqilauditininkişafı
nahüquqimaneələrolmuşdu.
Ölkəmizdəmüstəqilauditin

rolununyüksəldilməsiqanunverici

likdədəbirsıraboşluqlarınaradan
qaldırılmasınızəruriedir.
Ocümlədən:
-	MMC-lə	rin	il	lik	ma	liy	yə	he	sa	bat-
la	rı	nın	mü	va	fiq	döv	lət	qu	ru	mu	na	
təq	dim	olun	ma	sı	nın	və	dərc	edil-
mə	si	nin	hü	qu	qi	əsa	sı	nın	ya	ra	dıl-
ma	sı;
-	Da	ya	nıq	lı	in	ki	şa	fın	va	cib	şər	ti	
he	sab	edi	lən	qey	ri-ma	liy	yə		he	sa-
bat	la	rı	nın	və	in	teq	ra	si	ya	olun-
muş	he	sa	bat	lı	lı	ğın	apa	rıl	ma	sı	
və	onun	qa	nun	ve	ri	ci	lik	də	təs	bit	
olun	ma	sı;
-	Ye	ni	döv	rün	ça	ğı	rış	la	rı	nə	zə	rə	
alın	maq	la	audit	qa	nun	ve	ri	ci	li	yi-
nin	tək	mil	ləş	di	ril	mə	si	və	Bey-
nəl	xalq	Audit	Stan	dart	la	rı	ilə	
har	mo	ni		ya	sı	nın	tə	min	olun	ma	sı;

-	Rə	qəm	sal	iq	ti	sa	diy	yat	şə	raitin	də	
uçot	və	nə	za	rə	tin	apa	rıl	ma	sı	na	
dair	hü	qu	qi	nor	ma	tiv	ba	za	nın	
ha	zır	lan	ma	sı;
-			Köl	gə	iq	ti	sa	diy	ya	tı	ter	mi	ni	nin	
qa	nun	ve	ri	ci	li	yə	da	xil	edil	mə	si,	
qa	nun	ve	ri	ci	lik	və	di	gər	nor	ma	tiv	
hü	qu	qi	akt	la	rın	da	köl	gə	iq	ti	sa	diy-
ya	tı	na	dair	müd	dəala	rın	güc	lən-
di	ril	mə	si;
-		Möv	cud	və	qə	bul	edi	lən	qa	nun	ve-
ri	ci	lik	akt	la	rı	nın	köl	gə	iq	ti	sa	diy	ya-
tı	nın	sti	mul	laş	dı	rıl	ma	sı	na	tə	kan	
ve	rən	eks	per	ti	za	nın	apa	rıl	ma	sı;
-		İc	ti	mai	qı	naq	me	xa	nizm	lə	ri	nin	və	
ic	ti	mai	nə	za	rə	tin	hü	qu	qi	əsas	la	rı-
nın	iş	lə	nib	ha	zır	lan	ma	sı;

-	Ma	liy	yə		he	sa	bat	la	rı	nın	və	audi	tor	
rəy	lə	ri	nin		ic	ti	maiy	yə	tə	tam		və	
vax	tın	da	açıq	lan	ma	sı	pro	se	dur	la	rı;
-		Nə	za	rət	or	qan	la	rı	nın	fəaliy	yə	ti	ilə	
bağ	lı	şəf	af	ı	ğı	tə	min	et	mək	və	he	sa-
bat	lı	lı	ğı	güc	lən	dir	mək	məq	sə	di	ilə	
ic	ti	mai	nə	za	rə	tin	ge	niş	lən	di	ril	mə	si;
-	Hə	ya	ta	ke	çi	ri	lən	nə	za	rət	təd	bir	lə-
ri	nin	nə	ti	cə	lə	ri	və	bu	nə	ti	cə	lə	rin	
ic	ti	maiy	yə	tə	açıq	lan	ma	sı	va	si	tə	si	lə	
şəf	af	ı	ğın	ar	tı	rıl	ma	sı	və	he	sa	bat	lı-
lı	ğın	güc	lən	di	ril	mə	si.
Fikrimizcə,yuxarıdaqeydedi

lənlərinreallaşdırılmasıölkəPrezi
denticənabİlhamƏliyevintövsiyə
etdiyikimi,ölkəiqtisadiyyatının
dahadaşəfafaşması,rəqabətin
artması,dövlətvəsaitindənefektiv
vətəyinatınauyğunistifadəüzərin

dənəzarətinhərtərəfigücləndiril
məsi,auditinmüstəqilnəzarətinsti
tutukimiinkişafetməsivəaudit
xidmətlərindərəqəmsallaşdırma
işininhəyatakeçirilməsiistiqamə
tindəmütərəqqidünyatəcrübəsi
ninöyrənilməsivətətbiqiönəmli
roloynayabilər.
Eynizamanda,şəfafığın

artırılmasıinvestisiyacəlbində
mühümfaktorkimiiqtisadiyya
tımızınşaxələndirilməsi,davam
lılığınmöhkəmləndirilməsisağ
lamrəqabətnöqteyinəzərindən
mühüməhəmiyyətkəsbedirki,bu
daBöyükqayıdışdönəmindəçox
vacibdir.
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inkişafınamaneolanəsassəbəb
ləri,auditorxidmətininkeyfiyyət
problemlərini,auditorfəaliyyətində
şəfafığınartırılmasınıəksetdirir.
Konsepsiyadadempinq,haqsızrə
qabətvəkorrupsiyayaqarşımüba
rizəmetodları,auditxidmətlərinə
tələbatınartırılması,qabaqcılxarici
təcrübənintətbiqivəbeynəlxalq
peşəkarqurumlarınfəaliyyətində
milliauditiniştirakınıngenişlən
dirilməsi,rəqəmsaliqtisadiyyat
şəraitindəauditorfəaliyyətindəin
novasiyalarıntətbiqiistiqamətləri,
kadrlarınınpeşəkarlıqsəviyyəsinin
artırılması,xidmətbazarındatən
zimləməkimiistiqamətlərmüəy
yənolunur.
Bukonsepsiyanınməqsədişəf

fafığın,hesabatlılığınqorunması
vəauditsahəsindəgözlənilmədən
meydanaçıxanciddiçətinliklə
rinaradanqaldırılmasıiləbərabər
yaranabiləcəkneqativhalların
qarşısınıalmaqüçünkonseptual
yanaşmanıtəminetməkdir.Sənəd
dəehtivaolunanəsasistiqamətlərin
reallaşdırılması,ölkəninqanunve
ricilikaktlarınamüvafiqdəyişiklik
lərinedilməsi,zəruritənzimləyici
aktlarınişlənibhazırlanmasıvə
nəşrimaarifəndirməvəinformasi
yatəminatıüzrəkomplekstədbir

lərinhəyatakeçirilməsivasitəsilə
nəzərdətutulur.Birsözlə,dinamik,
çevikvəgələcəyəhesablanmış
tövsiyəvəproqramlarınmüəyyən
edilməsiniqarşımızaməqsədqoy
muşuq.
AzərbaycanPrezidentininölkədə

kölgəiqtisadiyyatınaqarşımüba
rizəningücləndirilməsi,şəfafığın
artırılması,ictimainəzarətvəkor
rupsiyayaqarşımübarizətədbirləri
ninhəyatakeçirilməsi,prosesinyeni
dövrünçağırışlarınınəzərəalaraq
beynəlxalqtəcrübəəsasındayeni
dənqurulmasıüzrəgöstərişvətöv
siyələrininreallaşdırılmasıməqsədi
iləAuditorlarPalatasıtərəfindən
“Kölgəiqtisadiyyatınınazaldılması
nadairYolXəritəsi”hazırlanmışdır.
Busənədqabaqcılbeynəlxalqtəcrü
bə,sondövrlərdəölkəmizdəuğurla
həyatakeçirilənşəfafıqstrategiya
sınınnəticələri,2019cuilinsentyabr
ayındaBakışəhərindəkeçirilmiş
“Kölgəiqtisadiyyatınaqarşımübari
zəiqtisadiinkişafınmühümamili
kimi”beynəlxalqelmipraktikkonf
ransıniştirakçılarıtərəfindəntəklif
olunantövsiyələrnəzərəalınmaqla
işlənib.Məhzşəfafığınartırılması
vəhesabatlılığındüzgünaparılma
sı,maliyyəhesabatlarınınvaxtında
hazırlanması,prosedurlarıngeniş

ləndirilməsi,maliyyəhesabatlarının
müstəqilauditorrəyiiləbirlikdə
ictimaiyyətətamvəvaxtındaaçıq
lanmasıtəsərrüfatfəaliyyətində
dürüstlüyə,risklərinazaldılması
na,səmərəliidarəetməqərarlarının
qəbuledilməsinə,iqtisadiyyatın
düzgünproqnozlaşdırılmasına
imkanverir.Bubaxımdanməcbu
riaudittəsərrüfatsubyektlərinəilk
növbədəözmaliyyəvəziyyətlərinə
dairrəqəmlərəinamınyaranmasına,
maliyyəitkiləririsklərininazaldıl
masınazəminyaradır.
Aparılanhesablamalargöstərir

ki,təsərrüfatsubyektləritərəfindən
məcburiauditəçəkilənxərclərheç
dəağırmaliyyəyükükimidəyər
ləndiriləbilməz.Əksinə,şəfafığın
artırılmasıtəcrübəlivəsəriştəli
auditorlarıntövsiyələrindənisti
fadəölçüsündənasılıolmayaraq,
bütüntəsərrüfatsubyektləriüçün
arzuolunanvəsəmərəyaradan,öz
daxilivəxaricitərəfdaşlarında(in
vestorlardaxil)təsərrüfatsubyekt
lərinəetibarlıtərəfmüqabilikimi
baxmağaimkanverənbiramiltək
dəyərləndirilməlidir.
Bununlayanaşı,bəziauditorlara

“vergimüfətişləri”,“inzibatiorqan
nümayəndəsi”kimirəftargöstəril
məsi,sivilauditəvəzinənəyisə“aş
karedib”,“cəzalandırmaq”istəklə
risifarişçilərinhaqlınarazılıqlarıvə
məcburiauditdənyayınmalarıilə
nəticələnir.Aparılansorğularaudit
sahəsindədigərciddiproblemlərin
dəolduğunuüzəçıxarır.
Budeyilənlərəsübutolaraq

“Azərbaycandaauditorxidmə
tininmüasirvəziyyətivəinkişaf
istiqamətləri”mövzusundaAudi
torlarPalatasıtərəfindənAMEA
İqtisadiyyatİnstitutununiştirakı
iləkeçirilmişsorğununnəticələrini
göstərməkolar.Busorğudarespon
dentlər“Göstərilənauditorxidmə
tininkeyfiyyətisiziqaneedirmi?”,
“Sifarişçiqarşısındaauditorun
hansıməsuliyyətdaşımasıbarədə
məlumatınızvar?”kimisuallarıca
vablandırmış,sifarişçilərinauditor

xidmətindənistifadəetməmələri
ninsəbəbiöyrənilmişdir.Nəticədə
respondentlərinarasındaauditin
faydalarındanxəbərsizolanların,
buxidmətəetibaretməyənlərin
olduğudaaşkaraçıxarılmışdır.
Təbiiki,bunlarqənaətbəxşhalkimi
dəyərləndiriləbilməz.Düşünürük
ki,buməqamlarınhərbirinarahat
lıqdoğururvəauditorxidmətinə
dairinformasiyatəbliğatıişininsə
viyyəsiniyüksəltməklazımdır.
Qeydetməkistəyirəmki,“Audi

torxidmətihaqqında”Qanuna
əsasənölkədəauditorfəaliyyətinə
başlandığı1996cıildən2011ciilə
qədər,yənidüz15ilqanunverici
likdəməcburiauditdənyayınma
yagörətəsərrüfatsubyektlərinin

məsuliyyətinitəsbitedibmüəyyən
ləşdirənheçbirhüquqiaktvəya
müddəamövcudolmayıb.2011ci
ildəqanunvericilikdətəsbitolun
muşməcburiauditdənyayınmaya
görəsanksiyalarıntətbiqimexa
nizmi2017ciiləqədərmüvafiq
qurumlartərəfindənişlənibhazır
lanmamışdı.Başqasözlədesək,
Azərbaycanınauditqanunvericili
yindəməcburiauditləbağlı,sözün
əslmənasında,vakuumyaranmış
dı,qanunitələblərinreallaşmasına
vəölkədəmüstəqilauditininkişafı
nahüquqimaneələrolmuşdu.
Ölkəmizdəmüstəqilauditin

rolununyüksəldilməsiqanunverici

likdədəbirsıraboşluqlarınaradan
qaldırılmasınızəruriedir.
Ocümlədən:
-	MMC-lə	rin	il	lik	ma	liy	yə	he	sa	bat-
la	rı	nın	mü	va	fiq	döv	lət	qu	ru	mu	na	
təq	dim	olun	ma	sı	nın	və	dərc	edil-
mə	si	nin	hü	qu	qi	əsa	sı	nın	ya	ra	dıl-
ma	sı;
-	Da	ya	nıq	lı	in	ki	şa	fın	va	cib	şər	ti	
he	sab	edi	lən	qey	ri-ma	liy	yə		he	sa-
bat	la	rı	nın	və	in	teq	ra	si	ya	olun-
muş	he	sa	bat	lı	lı	ğın	apa	rıl	ma	sı	
və	onun	qa	nun	ve	ri	ci	lik	də	təs	bit	
olun	ma	sı;
-	Ye	ni	döv	rün	ça	ğı	rış	la	rı	nə	zə	rə	
alın	maq	la	audit	qa	nun	ve	ri	ci	li	yi-
nin	tək	mil	ləş	di	ril	mə	si	və	Bey-
nəl	xalq	Audit	Stan	dart	la	rı	ilə	
har	mo	ni		ya	sı	nın	tə	min	olun	ma	sı;

-	Rə	qəm	sal	iq	ti	sa	diy	yat	şə	raitin	də	
uçot	və	nə	za	rə	tin	apa	rıl	ma	sı	na	
dair	hü	qu	qi	nor	ma	tiv	ba	za	nın	
ha	zır	lan	ma	sı;
-			Köl	gə	iq	ti	sa	diy	ya	tı	ter	mi	ni	nin	
qa	nun	ve	ri	ci	li	yə	da	xil	edil	mə	si,	
qa	nun	ve	ri	ci	lik	və	di	gər	nor	ma	tiv	
hü	qu	qi	akt	la	rın	da	köl	gə	iq	ti	sa	diy-
ya	tı	na	dair	müd	dəala	rın	güc	lən-
di	ril	mə	si;
-		Möv	cud	və	qə	bul	edi	lən	qa	nun	ve-
ri	ci	lik	akt	la	rı	nın	köl	gə	iq	ti	sa	diy	ya-
tı	nın	sti	mul	laş	dı	rıl	ma	sı	na	tə	kan	
ve	rən	eks	per	ti	za	nın	apa	rıl	ma	sı;
-		İc	ti	mai	qı	naq	me	xa	nizm	lə	ri	nin	və	
ic	ti	mai	nə	za	rə	tin	hü	qu	qi	əsas	la	rı-
nın	iş	lə	nib	ha	zır	lan	ma	sı;

-	Ma	liy	yə		he	sa	bat	la	rı	nın	və	audi	tor	
rəy	lə	ri	nin		ic	ti	maiy	yə	tə	tam		və	
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lı	ğın	güc	lən	di	ril	mə	si.
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lənlərinreallaşdırılmasıölkəPrezi
denticənabİlhamƏliyevintövsiyə
etdiyikimi,ölkəiqtisadiyyatının
dahadaşəfafaşması,rəqabətin
artması,dövlətvəsaitindənefektiv
vətəyinatınauyğunistifadəüzərin

dənəzarətinhərtərəfigücləndiril
məsi,auditinmüstəqilnəzarətinsti
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xidmətlərindərəqəmsallaşdırma
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tımızınşaxələndirilməsi,davam
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lamrəqabətnöqteyinəzərindən
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TanrınınXIXəsrdəAzərbaycan
xalqınabəxşetdiyibunadirşəxsiy
yətvətəntəəssübkeşliyi,millətinin
gələcəyinəqayğısı,uzaqgörənliyi,
müdrikliyi,vətənövladlarınıntəhsi
linə,savadlanmasınaqayğısı,böyük
səxavəti,alicənablığıilənəsillərin
yaddaşındasilinməzizlərqoyub.
OnunAzərbaycanıniqtisadivəmə
dəniinkişafınayönəlmişçoxşaxəli
sahibkarlıqvəictimaisiyasifəaliy
yətibugündəəslnümunəkimi
tədqiqolunur.

H.Z.Tağıyev1838ciildəBakı
daİçərişəhərdəMəhəmmədtağı
Tağıyevvəonunhəyatyoldaşı
Umxanımınailəsindədünyayagöz
açmışdır.Kasıbvəzəhmətkeşbir
insanolanatasıbaşmaqçılıqedir,
ailəsiniçətinliklədolandırırdı.Kör
pəZeynalabdinanasınıçoxerkən
itirir.İkincidəfəevlənənatasının
bunikahdandahabeşövladıdün
yayagəlir.Böyüyənailəyəkömək
məqsədiiləbalacaoğlan10yaşın
dantikintidəbənnaköməkçisikimi

işləməyəbaşlayır.Artıq15yaşına
çatanZeynalabdinbənnalıqsənəti
ninsirlərinitammənimsəyir.
Bakıdaneftbumununhökm

sürdüyüovaxtlardaZeynalabdin
ikişərikiiləbirlikdəBibiheybətdə
kiçiktorpaqsahəsiicarəyəgötü
rür.Ammanəqədərquyuqazsalar
da,neftçıxmırki,çıxmır.Şərikləri
özpaylarınıucuzqiymətəZey
nalabdinəsatırlarvəo,torpağıntək
sahibinəçevrilir.Neftinçıxmaması
gələcəyinməşhurmesenatınınəinki

həvəsdənsalır,əksinəonudaha
böyükinadkarlıqlatəkbaşınaqaz
maişlərinidavametdirməyəsövq
edir.Nəhayət,quyudaneftfontan
vururvəkasıbbaşmaqçıoğlubir
andadünyayasəssalanmilyonlar
səltənətininsahibinəçevrilir...
Ancaqbirdənbirəböyüksərvət

sahibiolmasıheçvaxtZeynalab
dininbaşınıgicəlləndirmir,özünü
xalqdankənar,təkəbbürlütutma
sınayolaçmır.Deyilənlərəgörə,
vardövlətinəgüvənibyolundanaz
mamaqüçünbənnalıqetdiyibaltanı
imarətininəngörməliyerindənasır
ki,daimkasıbgünlərinivəyaşamış
olduğuçətinliklərionaxatırlatsın...
SonrakıillərdəH.Z.Tağıyevin

halallıqvəəziyyətləqurduğukiçik
neftçıxarmamüəssisəsiqazma,hasi
lat,emalvənəqletməniözündəbir
ləşdirəniriistehsalatkompleksinə
çevrilir.O,sahibkarlıqfəaliyyətini
təkcəneftsənayesiiləməhdudlaş

dırmır.DəfələrləBakıDumasının
üzvüseçilənTağıyevnəinkifaydalı
təklifərintəşəbbüskarıkimionlara
səsverir,həmdəözvəsaitihesabı
nabuişlərinhəyatakeçirilməsində
birbaşayardımgöstərir.Bakıdailk
iritoxuculuqfabrikinin,ilkbankın,
ilkteatrbinasınıninşası,ilkdəmir
yoluvətramvayxətlərininçəkilişi,
şəhərinmərkəzindəbirsıradükan
vəkontorlarınyerləşdiyiilkTicarət
evininTağıyevpasajının,daşın
mazəmlakınalqısatqısıiləbağlı
ilkşirkətinfəaliyyəti,elektroener
getika,rabitə,yeyintisənayesiüzrə
sahələrininkişafıdaonunadıilə
bağlıdır.Gəmivəneftdaşınması
üçünvaqonsisternlərikimivasi
tələrəmalikolmasıonaneftdaşın
malarıiləməşğulolanəsasşirkətlər
arasındaxüsusimövqetutmaq
imkanıverir.
Rusiyatoxuculuqmüəssisələri

ninxamipliyəolantələbatıH.Z.Ta

ğıyevipambıqparçaməhsulları
istehsaledənfabriktikməyəsövq
edir.Xaricdəngətirilənmüasirtex
nikailətəchizolunmuştoxuculuq
fabrikinininşası1901ciildəbaşa
çatdırılır.Bu,Azərbaycandatəkcə
qiymətliixracməhsullarıvəkülli
miqdardagəlirverənyenisənaye
sahəsininyaradılmasıdeyil,həmdə
minlərləinsanınişləvəpulsuzev
lərlətəminedilməsideməkidi.Ba
kınınƏhmədlikəndindəişəsalınan
fabrikinnəzdindəfəhləvəqulluq
çularüçünpulsuzevlər,ambulato
riya,kiçikelektrikyarımstansiyası,
fəhlələrüçünməktəbvəkurslar
fəaliyyətgöstərirdi.Bu,Bakıdaxü
susiplanlatikilənilkfəhləqəsəbə
si,fərqlibirvahidistehsalyaşayış
kompleksiidi.Fabrikbugündə
fəaliyyətdədirvəHacıZeynalabdin
Tağıyevinadınıdaşıyır.
Hələsağlığında“elatası”adını

qazananbuböyüksərvətsahibiin

Kasıb başmaqçının milyonçu oğlu

Hacı zeynalabdin Tağıyev

Yal  nız şanşöh  rə  tin, var
döv  lə  tin in  sa  nı xoş  bəxt 
edə bil  mə  di  yi bir  mə  na 
lı ola  raq ha  mı  nın qə  bul 
et  di  yi hə  qi  qət  dir. İn  sa  nın 
xoş  bəxt  li  yi onun ölü  mün 
dən son  ra da adı  nın daim 
dil  lər  də hör  mət və eh  ti 
ram  la anıl  ma  sı  dır. Bü  tün 
hə  ya  tı bo  yu ha  lal yol  la 
qa  zan  dı  ğı sər  və  ti son qə 
pi  yi  nə  dək  mil  lət və xalq 
yo  lun  da sərf et  mək  dən 
usan  ma  yan şəxs  lə  rin  adı 
ta  ri  xin  bü  tün  sə  hi  fə  lə  ri  nə 
qı  zıl  hərf  ər  lə həkk olu 
nur.  Azər  bay  ca  nın mil  li  
sal  na  mə  sin  də adı daim 
ör  nək ola  raq çə  ki  lən be  lə 
şəxs  lər  dən bi  ri məş  hur 
xey  riy  yə  çi Ha  cı Zey  na  lab 
din Ta  ğı  yev  dir. 
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sanlarınyaddaşındadahaçoxözü
nünmaarifçilik,xeyriyyəçilikəməl
ləriiləqalıb.H.Z.TağıyevBakıya
içməlisuyunçəkilməsilayihəsinin
hazırlanıbhəyatakeçirilməsindədə
yaxındaniştiraketmişdir.Tanın
mışingilismühəndisiV.Lindleyə
bulayihəninhazırlanmasıüçün
böyükvəsaitayırırvə1917ciildə
Bakıyaiçməlisugətirənilkkəmər
istifadəyəverilir.“Şollarsuyu”adı
ilətanınankəmərbugünəqədərdə
fəaliyyətdədir,hələdəBakıvəSum
qayıtşəhərlərininböyükbirqismini
təmiziçməlisuilətəminedir.
H.Z.Tağıyevinictimaifəaliy

yətindəmaarifçilikideyalarının
güclənməsi,millətinsavadlanması
problemlərininhəlligenişyertutur

du.O,özünəməxsussəxavətləehti
yacıolanşagirdlərəmaddiyardım
göstərir,alitəhsilmüəssisələrində
oxuyanonlarlatələbəyətəqaüd
verirdi.Həmintələbələrarasında
sonralargörkəmliictimaivədövlət
xadimləri,alim,həkim,mühən
diskimiadsanqazananHəsən
bəyAğayev,NərimanNərimanov,
MəşədiƏzizbəyov,Əlimərdanbəy
Topçubaşov,NəsibbəyYusif əyli,
ƏzizƏliyev,AğaAxundov,Qara
Axundov,QarabəyQarabəyov,Xu
dadatbəyMəlikAslanov,Şahbaz
Rüstəmbəyovvəbaşqalarıvaridi.
Təsadüfideyildirki,Azərbay

canPrezidentiİlhamƏliyevcariil
yanvarın18dəBakıda“İçərişəhər”
metrostansiyasınınönündəH.Z.Ta
ğıyevinabidəsininaçılışındabuba
rədəfikirlərinibeləifadəetmişdir:
“...Otələbələrinarasındamənim
babamƏzizƏliyevdəolmuşdur.
ƏzizƏliyevqədimAzərbaycantor
pağıolanİrəvanxanlığıərazisində
doğulmuşdur.OdaTağıyevkimi
kasıbailədənidi,oxumaqistəyirdi.
Tağıyevəməktubyazmışdı,xa
hişetmişdiki,onamaddikömək
göstərilsin.Tağıyevdəonu,təbiiki,
tanımırdı,sadəcəolaraq,birgəncin
təhsiləolanbeləmarağınınəzərə
alaraqonapulgöndərmişvəƏziz

Əliyevbupulunhesabınaovaxt
SanktPeterburqHərbiTibbAka
demiyasındaoxumuşdur.Hesab
edirəmki,buhadisəonungələcək
taleyindəhəllediciroloynamışdır.
Çünkio,həmgözəlhəkim,eyni
zamanda,böyükdövlətxadimi
olmuşdur....BirneçəilDağıstanın
rəhbərivəzifəsindəişləmişdirvə
dağıstanlılarısürgündənxilaset
mişdir.ÇünkiovaxtbaşqaQafqaz
xalqlarıiləbərabərdağıstanlıları
daQazaxıstanasürgünetməkis
təyirdilər,sovethökumətininbelə
planlarıvaridi.MəhzƏzizƏliyevin
qətiyyətlimövqeyinəgörəbu,baş
vermədi”.
H.Z.TağıyevtəkcəBakıdadeyil,

Gəncədə,Şamaxıda,Naxçıvanda,
Tifisdə,Dərbənddə,İrəvanda,Rusi
yanınbirsırabölgələrindədəmək
təblərintikintisivəfəaliyyətiüçün
böyükvəsaitsərfedirdi.Onun
təşəbbüsüvəmaliyyəsihesabına
müqəddəskitabımızolan“Qurani
Kərim”ilkdəfəAzərbaycandilinə
tərcüməedilərəknəşrolunur.
HacıZeynalabdinTağıyevin

heçzamanxalqımızınyaddaşın
dansilinməyəcəkizlərindənbiri
dəBakıdadünyəvimüsəlmanqız
məktəbininŞərqdəmüsəlmanqız
larüçünilkdünyəvitədrismüəs
sisəsininbanisiolmasıdır.Məhz
“Tağıyevinqızməktəbi”adıilə
tanınanbutəhsilocağınınməzun
larıazərbaycanlıqadınlarınpeşə
təhsilininformalaşmasının,qadınla
rınsavadlanmasınınəsasınıqoyub
ki,budaTağıyevinzəmanəsinin
ənmütərəqqifikirliinsanlarından
olmasıhəqiqətinibirdahaay
dınlığaqovuşdurur.Çünkiodövr
üçünbeləbiraddımıatmaqböyük
cəsarəttələbedirdi.Çarüsulidarə
siməktəbinaçılmasınamaneolur,
cahilruhanilər,qoçularqızların
oxumasıiləheçcürrazılaşmırdılar.
Məktəbinaçılmasınaicazəalmaq
üçünTağıyevçariçaAleksandra
Fyodorovnayamüraciətedir,ona
qiymətlihədiyyəbağışlayırvəmək
təbəonunadınınverilməsinitəklif

edir.Nəhayət,məqsədinəçatır.Bö
yükmaarifçiHəsənbəyZərdabinin
xanımıHənifəMəlikovaməktəbə
direktortəyinolunur.Məktəbəqə
buledilən58qızın35iyoxsulailə
dənolanuşaqlaridi.Onlarıntəhsil
haqqını,yeməkvəgeyimxərclərini
Tağıyevözüzərinəgötürür.DaBay
adlıbirfransızyazıçısıParisdənəşr
olunmuşkitabındaBakıdabeləbir
məktəbinaçılmasını“ağlasığmaz
möcüzə”adlandırmışdı.

H.Z.Tağıyevxalqınmaarifçi
likənənələriningenişlənməsində
mətbuatınxüsusiyeriolduğunu
deyirdi:“Mənmətbuatıxalqınmə
nəvimaarifvəiqtisadicəhətdən
yüksəlişiningüclüvasitələrindən
birikimigörürəm,bunagörədə
qəzetlərəmaddiyardımgöstər
məyiözmənəviborcumsayıram”.
Dediklərinintəsdiqikimiböyük
birdönəmdə“Kaspi”qəzeti(re
daktoruƏlimərdanbəyTopçuba
şov),“Həyat”qəzeti(redaktorları
ƏhmədbəyAğayevvəƏlibəy
Hüseynzadə),“Füyuzat”jurnalı
(redaktoruƏlibəyHüseynzadə)

onunmaddiköməkliyiilənəşr
olundu.
1873cüildəAzərbaycantarixin

dəbaşqabirəlamətdarhadisəbaş
verdi,ilkmilliteatrınəsasıqoyuldu
ki,onuntəşəkkültapmasındada
H.Z.Tağıyevindanılmazroluol
muşdur.Xalqınmaarifənməsində,
mədənisəviyyəsininvədoğmadili
nininkişafındateatrınəhəmiyyətini
yüksəkqiymətləndirənxeyriyyəçi
1883cüildəAzərbaycandaözvəsaiti

hesabınailkteatrbinasınıtikdirir.
Bakınınmərkəzindəyerləşənbina
gözəltərtibatlaqurulurvəyüksək
səviyyədətəchizolunur.Teatrda
qadıntamaşaçılarüçünayrıcaloja
nəzərdətutulur.Azərbaycantruppa
larınınçoxdangözlədikləribusəh
nəniəldəetməsimillimədəniyyət
tarixindəmühümhadisəyəçevrilir.
Azərbaycanklassikmusiqisininba
nisi,böyükbəstəkarÜzeyirHacı
bəylinin“LeylivəMəcnun”operası
ilkdəfə1908ciilyanvarın25dəbu
teatrınsəhnəsindəoynanılır.
AzərbaycanMusiqiliKomediya

Teatrınınyerləşdiyihəminbinabu

HacıZeynalabdinTağıyevailəsiilə,1923cüil

H.Z.TağıyevhəyatyoldaşıSonaxanımvəövladlarıilə

HacıZeynalabdinTağıyevvəuşaqlarımədənərazisində
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sanlarınyaddaşındadahaçoxözü
nünmaarifçilik,xeyriyyəçilikəməl
ləriiləqalıb.H.Z.TağıyevBakıya
içməlisuyunçəkilməsilayihəsinin
hazırlanıbhəyatakeçirilməsindədə
yaxındaniştiraketmişdir.Tanın
mışingilismühəndisiV.Lindleyə
bulayihəninhazırlanmasıüçün
böyükvəsaitayırırvə1917ciildə
Bakıyaiçməlisugətirənilkkəmər
istifadəyəverilir.“Şollarsuyu”adı
ilətanınankəmərbugünəqədərdə
fəaliyyətdədir,hələdəBakıvəSum
qayıtşəhərlərininböyükbirqismini
təmiziçməlisuilətəminedir.
H.Z.Tağıyevinictimaifəaliy

yətindəmaarifçilikideyalarının
güclənməsi,millətinsavadlanması
problemlərininhəlligenişyertutur

du.O,özünəməxsussəxavətləehti
yacıolanşagirdlərəmaddiyardım
göstərir,alitəhsilmüəssisələrində
oxuyanonlarlatələbəyətəqaüd
verirdi.Həmintələbələrarasında
sonralargörkəmliictimaivədövlət
xadimləri,alim,həkim,mühən
diskimiadsanqazananHəsən
bəyAğayev,NərimanNərimanov,
MəşədiƏzizbəyov,Əlimərdanbəy
Topçubaşov,NəsibbəyYusif əyli,
ƏzizƏliyev,AğaAxundov,Qara
Axundov,QarabəyQarabəyov,Xu
dadatbəyMəlikAslanov,Şahbaz
Rüstəmbəyovvəbaşqalarıvaridi.
Təsadüfideyildirki,Azərbay

canPrezidentiİlhamƏliyevcariil
yanvarın18dəBakıda“İçərişəhər”
metrostansiyasınınönündəH.Z.Ta
ğıyevinabidəsininaçılışındabuba
rədəfikirlərinibeləifadəetmişdir:
“...Otələbələrinarasındamənim
babamƏzizƏliyevdəolmuşdur.
ƏzizƏliyevqədimAzərbaycantor
pağıolanİrəvanxanlığıərazisində
doğulmuşdur.OdaTağıyevkimi
kasıbailədənidi,oxumaqistəyirdi.
Tağıyevəməktubyazmışdı,xa
hişetmişdiki,onamaddikömək
göstərilsin.Tağıyevdəonu,təbiiki,
tanımırdı,sadəcəolaraq,birgəncin
təhsiləolanbeləmarağınınəzərə
alaraqonapulgöndərmişvəƏziz

Əliyevbupulunhesabınaovaxt
SanktPeterburqHərbiTibbAka
demiyasındaoxumuşdur.Hesab
edirəmki,buhadisəonungələcək
taleyindəhəllediciroloynamışdır.
Çünkio,həmgözəlhəkim,eyni
zamanda,böyükdövlətxadimi
olmuşdur....BirneçəilDağıstanın
rəhbərivəzifəsindəişləmişdirvə
dağıstanlılarısürgündənxilaset
mişdir.ÇünkiovaxtbaşqaQafqaz
xalqlarıiləbərabərdağıstanlıları
daQazaxıstanasürgünetməkis
təyirdilər,sovethökumətininbelə
planlarıvaridi.MəhzƏzizƏliyevin
qətiyyətlimövqeyinəgörəbu,baş
vermədi”.
H.Z.TağıyevtəkcəBakıdadeyil,

Gəncədə,Şamaxıda,Naxçıvanda,
Tifisdə,Dərbənddə,İrəvanda,Rusi
yanınbirsırabölgələrindədəmək
təblərintikintisivəfəaliyyətiüçün
böyükvəsaitsərfedirdi.Onun
təşəbbüsüvəmaliyyəsihesabına
müqəddəskitabımızolan“Qurani
Kərim”ilkdəfəAzərbaycandilinə
tərcüməedilərəknəşrolunur.
HacıZeynalabdinTağıyevin

heçzamanxalqımızınyaddaşın
dansilinməyəcəkizlərindənbiri
dəBakıdadünyəvimüsəlmanqız
məktəbininŞərqdəmüsəlmanqız
larüçünilkdünyəvitədrismüəs
sisəsininbanisiolmasıdır.Məhz
“Tağıyevinqızməktəbi”adıilə
tanınanbutəhsilocağınınməzun
larıazərbaycanlıqadınlarınpeşə
təhsilininformalaşmasının,qadınla
rınsavadlanmasınınəsasınıqoyub
ki,budaTağıyevinzəmanəsinin
ənmütərəqqifikirliinsanlarından
olmasıhəqiqətinibirdahaay
dınlığaqovuşdurur.Çünkiodövr
üçünbeləbiraddımıatmaqböyük
cəsarəttələbedirdi.Çarüsulidarə
siməktəbinaçılmasınamaneolur,
cahilruhanilər,qoçularqızların
oxumasıiləheçcürrazılaşmırdılar.
Məktəbinaçılmasınaicazəalmaq
üçünTağıyevçariçaAleksandra
Fyodorovnayamüraciətedir,ona
qiymətlihədiyyəbağışlayırvəmək
təbəonunadınınverilməsinitəklif

edir.Nəhayət,məqsədinəçatır.Bö
yükmaarifçiHəsənbəyZərdabinin
xanımıHənifəMəlikovaməktəbə
direktortəyinolunur.Məktəbəqə
buledilən58qızın35iyoxsulailə
dənolanuşaqlaridi.Onlarıntəhsil
haqqını,yeməkvəgeyimxərclərini
Tağıyevözüzərinəgötürür.DaBay
adlıbirfransızyazıçısıParisdənəşr
olunmuşkitabındaBakıdabeləbir
məktəbinaçılmasını“ağlasığmaz
möcüzə”adlandırmışdı.

H.Z.Tağıyevxalqınmaarifçi
likənənələriningenişlənməsində
mətbuatınxüsusiyeriolduğunu
deyirdi:“Mənmətbuatıxalqınmə
nəvimaarifvəiqtisadicəhətdən
yüksəlişiningüclüvasitələrindən
birikimigörürəm,bunagörədə
qəzetlərəmaddiyardımgöstər
məyiözmənəviborcumsayıram”.
Dediklərinintəsdiqikimiböyük
birdönəmdə“Kaspi”qəzeti(re
daktoruƏlimərdanbəyTopçuba
şov),“Həyat”qəzeti(redaktorları
ƏhmədbəyAğayevvəƏlibəy
Hüseynzadə),“Füyuzat”jurnalı
(redaktoruƏlibəyHüseynzadə)

onunmaddiköməkliyiilənəşr
olundu.
1873cüildəAzərbaycantarixin

dəbaşqabirəlamətdarhadisəbaş
verdi,ilkmilliteatrınəsasıqoyuldu
ki,onuntəşəkkültapmasındada
H.Z.Tağıyevindanılmazroluol
muşdur.Xalqınmaarifənməsində,
mədənisəviyyəsininvədoğmadili
nininkişafındateatrınəhəmiyyətini
yüksəkqiymətləndirənxeyriyyəçi
1883cüildəAzərbaycandaözvəsaiti

hesabınailkteatrbinasınıtikdirir.
Bakınınmərkəzindəyerləşənbina
gözəltərtibatlaqurulurvəyüksək
səviyyədətəchizolunur.Teatrda
qadıntamaşaçılarüçünayrıcaloja
nəzərdətutulur.Azərbaycantruppa
larınınçoxdangözlədikləribusəh
nəniəldəetməsimillimədəniyyət
tarixindəmühümhadisəyəçevrilir.
Azərbaycanklassikmusiqisininba
nisi,böyükbəstəkarÜzeyirHacı
bəylinin“LeylivəMəcnun”operası
ilkdəfə1908ciilyanvarın25dəbu
teatrınsəhnəsindəoynanılır.
AzərbaycanMusiqiliKomediya

Teatrınınyerləşdiyihəminbinabu

HacıZeynalabdinTağıyevailəsiilə,1923cüil

H.Z.TağıyevhəyatyoldaşıSonaxanımvəövladlarıilə
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gündəBakınınarxitekturasında
önəmliyerlərdənbirinitutur.
Kasıbbirailədədoğulmasına,

dövrünvəhəyatınbütünacıməh
rumiyyətlərinigörməsinəbaxma
yaraq,Bakınıngözəlliyinərəng
qatmaqüçünxaricdənmemarlar
dəvətedəcəkqədərmütərəqqivə
novatorfikirlibuinsanıntikdirdiyi
xüsusiornamentlibinalarmillime
marlıqüslububaxımındanbugün
dəpaytaxtımızınyaraşığıdır.
İncəsənətvurğunuolanHacı

Zeynalabdinhəmtək,həmdəailə
üzvləriiləbirlikdəteztezteatra
gəlir,nümayişolunantamaşalara
böyükmaraqlabaxırdı.Busahədə
istedadıolangənclərixaricdətəhsil
almağagöndərir,incəsənətnüma
yəndələrinəsponsorluqedirdi.
Hacınınməşhurrəssamların

əsərlərindənibarətolanzəngin
rəsmkolleksiyasıRüstəmMusta
fayevadınaİncəsənətMuzeyinin
fondlarındahələdəqorunur.
H.Z.Tağıyevhəmdə1918ciildə

AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
ninyaradılmasını,müstəqilmilli
dövlətçilikmaraqlarınıngüclən
məsinidəstəkləyənlərdənbiri
olub.Cümhuriyyətinyaradılması
iləbağlıbütüntədbirlərdəiştirak

edib,yüksəksəviyyəliqonaqları
yaşayışmülkündəqarşılayıb,yola
salıb.MəhzhəmindövrdəH.Z.Ta
ğıyevözböyükarzularındanbirinə
çatırBakıdailkalitəhsilocağının
açılmasınınşahidiolur.Azərbaycan
DövlətUniversitetiaçılırvəHacıda

onunaçılışınadəvətedilir.Tədbir
dəböyükxeyriyyəçiuniversitetin
saxlanmasıüçünticarətevininTa
ğıyevpassajınıngəlirlərindənistifa
dəolunmasınıtəklifedir.1919cu
ildəAzərbaycanXalqCümhuriyyəti
hökuməti100nəfərgəncialitəhsil
almaqüçünxariciölkələrəgöndə
rərkəndəbuxeyirxahinsanonlara
maddiköməyiniəsirgəmir.
HacıZeynalabdinTağıyevxüsu

sənyetimvəkimsəsizuşaqlarıheç
vaxtdiqqətdənkənardaqoymur,
onlarınsavadlıolmasıvəmədəni

inkişafdangeriqalmamasıüçün
əlindəngələniedirdi.O,Azərbay
canınmüxtəlifyerlərindəfəaliyyət
göstərəndördməktəbidəözhima
yəsinəgötürmüşdüvəusanmadan
oradakasıbbalalarınıntəhsilxərc
ləriniödəyirdi.1895ciildəMərdə
kandabağçılıqlabağlıxüsusisənət
məktəbiaçdırmışdıki,bu,odövrdə
xalqımızaqiymətlibirərməğanidi.
Busadaladıqlarımızböyük

mesenatıngördüyüişlərinheçdə
tamolmayansiyahısıdır.Ozamankı
nəşrlərinyazdığınagörə,H.Z.Tağı
yevinvəsaitiilətəhsilalmışNəri
manNərimanovhesablayıbmışki,
mesenatxeyriyyəişlərinəqızılpulla
1milyonrublxərcləyib.Bugünkü
meyarlarlaölçülsə,həminməbləğ
yüzmilyonlarladollarabərabərdir.
İmkanlıinsanlardaimondan

ibrətgötürməlidirlər.Xalqımız
qədirbilənxalqdır,azqalaikiəsrə
yaxınvaxtkeçsədə,HacıZeynalab
dinTağıyevinxidmətlərihələdə
dillərdədir.Onunlabağlıibrətamiz
hadisələrteztezqələməalınır.Belə
deyirlərki,birgünBakıvarlıları

Hacıyaşikayətedirlərki,
ermənilərşəhərinaşağı
məhəllələrindəböyük
mülklərtikdirirlər,tədbir
görməklazımdır.Hacıisə
deyir:“Qoytikdirsinlər.
Qarşısınıalmaqlazımde
yil.Mənözümdəonları
şirnikləndirirəmki,tikdir
sinlər.Gedəndəheçkəs
binalarıdalınaşələləyib

aparmayacaq.Onlargedəcək,bina
larisəburadaqalacaq”...
Beləbirəhvalatdadanışılırki,

birgünHacıyaxəbərçatdırırlarki,
şəhərbazarlarındatəzəbalıqyoxa
çıxıb.Hacıdeyir:“Arxayınolun,bu
günlərdəşəhərəbalıqgətirəcəklər”.
Ertəsigünfaytonaminibvətəgələr
dənbirinəgedir.BalıqçılarHacını
görənkimiəlayağadüşürlər.O,
təzətutulmuş,çapalayanbirbalıq
gətizdirir,barmağındakıbrilyant
üzüyüçıxarıbməftilləbalığınquy
ruğunabağlayırvəbalığıdənizə

atır.Buxəbərbütünvətəgələrəyayı
lır.Balıqçılarquyruğundabrilyant
üzükolanbalığıneşqiiləçoxlu
balıqovlayırlar.İkigündənsonra
şəhərbazarlarındabalıqəlindən
tərpənməkolmur...
H.Z.Tağıyevikidəfəevliolub.

BirincidəfəözyaxınqohumuZey
nəbxanımlaevlənibvəbunikahdan
üçövladıdünyayagəlib:İsmayıl,
SadıxvəXanım.1896cıildəisə
o,generalmayorB.Ərəblinskinin
qızıSonaxanımlaikincidəfəailə
qurub.Bunikahdanisəbeşövladı
doğulub:Leyla,Sara,Məmmədtağı,
MəmmədkazımvəSürəyya.
Əfsuslarolsunki,bugörkəmli

şəxsiyyətinhəyatınınsonilləriar
zuolunmazkeçib.Azərbaycanda
sovethakimiyyətiqurulduqdan
sonraHacıZeynalabdinTağıyevə
məxsusbütünyaşayışvəictimai
binalar,sənayemüəssisələrimüsa
dirəolunur,ailəüzvləritəqiblərə,
repressiyalaraməruzqalır.Höku
mətXalqKomissarlarıSovetinin
sədriNərimanNərimanovuntə
kidiiləonaailəsiiləbirgəMərdə
kandabağmülkündəyaşamağa
icazəverir.
H.Z.Tağıyev1924cüilsentyab

rın1dəeləhəminevdəvəfatedir.
O,özvəsiyyətinəəsasənböyük
hörmətbəslədiyiAxundMirzə
Abuturabınqəbrininayaqtərəfin
dədəfnedilir.Bunundamaraqlı
birtarixçəsivar.Deyirlərbirgün
AxundHacıTurabTağıyevüçün
“QuraniKərim”dənYasinsurəsi
nioxuyubtərcüməedirmiş.82ci
ayəyəçatandaHacısoruşur:“Bu
rasınıanlamadım.Yənimənim
buqədərvardövlətimvar.Allah
istəsə,biranıniçindəəlimdən
alar?”Axunddacavabverirki:
“Əlbətə,dərhalalar”.Çoxkeçmə
dənAzərbaycandasovethakimiy
yətiqurulur.Hacının,deməkolar,
bütünsərvətibirandaəlindənçıxır.
Axundunvaxtilədediklərinixatır
layanHacıZeynalabdinvəsiyyət
edirki,“məniHacıTurabınayağı
altındabasdırarsınız,onunayağı

nınbildiyinimənimbaşımbilmir”.
Onunvəsiyyətinəəməledilir.
NərimanNərimanovAzər

baycandakıfəaliyyətidövründə
H.Z.Tağıyevinailəsinimümkün
qədərbütüntəzyiqlərdənqoruyur.
Ammao,Moskvayagetdikdənson
rabaşsızqalmışailəİçərişəhərdə
Hacınıntikdirdiyikiçikevlərdən
birindəyaşamağaməcburedilir.
Tağıyevinailəüzvlərindənyal

nızbirnəticəsininqızıLeylanın
nəvəsininABŞdayaşadığıməlum
dur.O,birneçəiləvvəlAzərbay
candaqonaqoldu,babasınınirsiilə
maraqlandı,məzarınıziyarətetdi.
HacıZeynalabdinTağıyevin

fəaliyyətiözlayiqliqiymətiniyalnız
1980ciillərinsonundaaldı.
AzərbaycanPrezidentiİlham

Əliyevböyükşəxsiyyətinabidə
sininaçılışmərasimindəonun
xalqımızqarşısındaxidmətlərini
sadalayaraqbildirdiki:“MənZey
nalabdinTağıyevinşəxsiyyətinə
həmişəböyükhörmətləyanaşmı
şam....Bugünmənçoxşadamki,
HacıZeynalabdinTağıyevinabidə
siBakıdaucaldılıb.O,bunalayiq
idi.Azərbaycanxalqıqarşısında,
tarixqarşısında,millətqarşısında
xidmətiolanhərbirinsanıxal
qımızözqəlbindəyaşadır”.

“MilliMəclis”jurnalı

Şollarsukəmərininçəkilişi(Rəssam: Çingiz Mehbalıyev)

Bakıdamüsəlmanqızvəqadınlarüçünilkdünyəviqadınməktəbi

Ka  sıb bir ailə  də do  ğul  ma  sı  na, döv  rün  və hə  ya  tın 
bü  tün acı məh  ru  miy  yət  lə  ri  ni gör  mə  si  nə bax  ma -
ya  raq, Ba  kı  nın gö  zəl  li  yi  nə rəng qat  maq  üçün 
xa  ric  dən me  mar  lar də  vət edə  cək qə  dər mü  tə  rəq  qi 
və no  va  tor fi  kir  li bu in  sa  nın tik  dir  di  yi xü  su  si or  na -
ment  li bi  na  lar mil  li me  mar  lıq  üs  lu  bu ba  xı  mın  dan 
bu gün də pay  tax  tı  mı  zın ya  ra  şı  ğı  dır.
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gündəBakınınarxitekturasında
önəmliyerlərdənbirinitutur.
Kasıbbirailədədoğulmasına,

dövrünvəhəyatınbütünacıməh
rumiyyətlərinigörməsinəbaxma
yaraq,Bakınıngözəlliyinərəng
qatmaqüçünxaricdənmemarlar
dəvətedəcəkqədərmütərəqqivə
novatorfikirlibuinsanıntikdirdiyi
xüsusiornamentlibinalarmillime
marlıqüslububaxımındanbugün
dəpaytaxtımızınyaraşığıdır.
İncəsənətvurğunuolanHacı

Zeynalabdinhəmtək,həmdəailə
üzvləriiləbirlikdəteztezteatra
gəlir,nümayişolunantamaşalara
böyükmaraqlabaxırdı.Busahədə
istedadıolangənclərixaricdətəhsil
almağagöndərir,incəsənətnüma
yəndələrinəsponsorluqedirdi.
Hacınınməşhurrəssamların

əsərlərindənibarətolanzəngin
rəsmkolleksiyasıRüstəmMusta
fayevadınaİncəsənətMuzeyinin
fondlarındahələdəqorunur.
H.Z.Tağıyevhəmdə1918ciildə

AzərbaycanXalqCümhuriyyəti
ninyaradılmasını,müstəqilmilli
dövlətçilikmaraqlarınıngüclən
məsinidəstəkləyənlərdənbiri
olub.Cümhuriyyətinyaradılması
iləbağlıbütüntədbirlərdəiştirak

edib,yüksəksəviyyəliqonaqları
yaşayışmülkündəqarşılayıb,yola
salıb.MəhzhəmindövrdəH.Z.Ta
ğıyevözböyükarzularındanbirinə
çatırBakıdailkalitəhsilocağının
açılmasınınşahidiolur.Azərbaycan
DövlətUniversitetiaçılırvəHacıda

onunaçılışınadəvətedilir.Tədbir
dəböyükxeyriyyəçiuniversitetin
saxlanmasıüçünticarətevininTa
ğıyevpassajınıngəlirlərindənistifa
dəolunmasınıtəklifedir.1919cu
ildəAzərbaycanXalqCümhuriyyəti
hökuməti100nəfərgəncialitəhsil
almaqüçünxariciölkələrəgöndə
rərkəndəbuxeyirxahinsanonlara
maddiköməyiniəsirgəmir.
HacıZeynalabdinTağıyevxüsu

sənyetimvəkimsəsizuşaqlarıheç
vaxtdiqqətdənkənardaqoymur,
onlarınsavadlıolmasıvəmədəni

inkişafdangeriqalmamasıüçün
əlindəngələniedirdi.O,Azərbay
canınmüxtəlifyerlərindəfəaliyyət
göstərəndördməktəbidəözhima
yəsinəgötürmüşdüvəusanmadan
oradakasıbbalalarınıntəhsilxərc
ləriniödəyirdi.1895ciildəMərdə
kandabağçılıqlabağlıxüsusisənət
məktəbiaçdırmışdıki,bu,odövrdə
xalqımızaqiymətlibirərməğanidi.
Busadaladıqlarımızböyük

mesenatıngördüyüişlərinheçdə
tamolmayansiyahısıdır.Ozamankı
nəşrlərinyazdığınagörə,H.Z.Tağı
yevinvəsaitiilətəhsilalmışNəri
manNərimanovhesablayıbmışki,
mesenatxeyriyyəişlərinəqızılpulla
1milyonrublxərcləyib.Bugünkü
meyarlarlaölçülsə,həminməbləğ
yüzmilyonlarladollarabərabərdir.
İmkanlıinsanlardaimondan

ibrətgötürməlidirlər.Xalqımız
qədirbilənxalqdır,azqalaikiəsrə
yaxınvaxtkeçsədə,HacıZeynalab
dinTağıyevinxidmətlərihələdə
dillərdədir.Onunlabağlıibrətamiz
hadisələrteztezqələməalınır.Belə
deyirlərki,birgünBakıvarlıları

Hacıyaşikayətedirlərki,
ermənilərşəhərinaşağı
məhəllələrindəböyük
mülklərtikdirirlər,tədbir
görməklazımdır.Hacıisə
deyir:“Qoytikdirsinlər.
Qarşısınıalmaqlazımde
yil.Mənözümdəonları
şirnikləndirirəmki,tikdir
sinlər.Gedəndəheçkəs
binalarıdalınaşələləyib

aparmayacaq.Onlargedəcək,bina
larisəburadaqalacaq”...
Beləbirəhvalatdadanışılırki,

birgünHacıyaxəbərçatdırırlarki,
şəhərbazarlarındatəzəbalıqyoxa
çıxıb.Hacıdeyir:“Arxayınolun,bu
günlərdəşəhərəbalıqgətirəcəklər”.
Ertəsigünfaytonaminibvətəgələr
dənbirinəgedir.BalıqçılarHacını
görənkimiəlayağadüşürlər.O,
təzətutulmuş,çapalayanbirbalıq
gətizdirir,barmağındakıbrilyant
üzüyüçıxarıbməftilləbalığınquy
ruğunabağlayırvəbalığıdənizə

atır.Buxəbərbütünvətəgələrəyayı
lır.Balıqçılarquyruğundabrilyant
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balıqovlayırlar.İkigündənsonra
şəhərbazarlarındabalıqəlindən
tərpənməkolmur...
H.Z.Tağıyevikidəfəevliolub.

BirincidəfəözyaxınqohumuZey
nəbxanımlaevlənibvəbunikahdan
üçövladıdünyayagəlib:İsmayıl,
SadıxvəXanım.1896cıildəisə
o,generalmayorB.Ərəblinskinin
qızıSonaxanımlaikincidəfəailə
qurub.Bunikahdanisəbeşövladı
doğulub:Leyla,Sara,Məmmədtağı,
MəmmədkazımvəSürəyya.
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şəxsiyyətinhəyatınınsonilləriar
zuolunmazkeçib.Azərbaycanda
sovethakimiyyətiqurulduqdan
sonraHacıZeynalabdinTağıyevə
məxsusbütünyaşayışvəictimai
binalar,sənayemüəssisələrimüsa
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repressiyalaraməruzqalır.Höku
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kidiiləonaailəsiiləbirgəMərdə
kandabağmülkündəyaşamağa
icazəverir.
H.Z.Tağıyev1924cüilsentyab

rın1dəeləhəminevdəvəfatedir.
O,özvəsiyyətinəəsasənböyük
hörmətbəslədiyiAxundMirzə
Abuturabınqəbrininayaqtərəfin
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“QuraniKərim”dənYasinsurəsi
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nınbildiyinimənimbaşımbilmir”.
Onunvəsiyyətinəəməledilir.
NərimanNərimanovAzər

baycandakıfəaliyyətidövründə
H.Z.Tağıyevinailəsinimümkün
qədərbütüntəzyiqlərdənqoruyur.
Ammao,Moskvayagetdikdənson
rabaşsızqalmışailəİçərişəhərdə
Hacınıntikdirdiyikiçikevlərdən
birindəyaşamağaməcburedilir.
Tağıyevinailəüzvlərindənyal

nızbirnəticəsininqızıLeylanın
nəvəsininABŞdayaşadığıməlum
dur.O,birneçəiləvvəlAzərbay
candaqonaqoldu,babasınınirsiilə
maraqlandı,məzarınıziyarətetdi.
HacıZeynalabdinTağıyevin

fəaliyyətiözlayiqliqiymətiniyalnız
1980ciillərinsonundaaldı.
AzərbaycanPrezidentiİlham

Əliyevböyükşəxsiyyətinabidə
sininaçılışmərasimindəonun
xalqımızqarşısındaxidmətlərini
sadalayaraqbildirdiki:“MənZey
nalabdinTağıyevinşəxsiyyətinə
həmişəböyükhörmətləyanaşmı
şam....Bugünmənçoxşadamki,
HacıZeynalabdinTağıyevinabidə
siBakıdaucaldılıb.O,bunalayiq
idi.Azərbaycanxalqıqarşısında,
tarixqarşısında,millətqarşısında
xidmətiolanhərbirinsanıxal
qımızözqəlbindəyaşadır”.

“MilliMəclis”jurnalı

Şollarsukəmərininçəkilişi(Rəssam: Çingiz Mehbalıyev)

Bakıdamüsəlmanqızvəqadınlarüçünilkdünyəviqadınməktəbi

Ka  sıb bir ailə  də do  ğul  ma  sı  na, döv  rün  və hə  ya  tın 
bü  tün acı məh  ru  miy  yət  lə  ri  ni gör  mə  si  nə bax  ma -
ya  raq, Ba  kı  nın gö  zəl  li  yi  nə rəng qat  maq  üçün 
xa  ric  dən me  mar  lar də  vət edə  cək qə  dər mü  tə  rəq  qi 
və no  va  tor fi  kir  li bu in  sa  nın tik  dir  di  yi xü  su  si or  na -
ment  li bi  na  lar mil  li me  mar  lıq  üs  lu  bu ba  xı  mın  dan 
bu gün də pay  tax  tı  mı  zın ya  ra  şı  ğı  dır.
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-Zakirmüəllimilkçağırış-
lardamüstəqilAzərbaycan
parlamentindətəmsilolunan
millətvəkillərimizdənolub.
MilliMəclisinHüquqsiyasəti
vədövlətquruculuğukomi-
təsikimiməsulbirkomitəyə,
MilliMəclisinAvropaŞurası

ParlamentAssambleyasında-
kıdaiminümayəndəheyə-
tinərəhbərlikedib.Təbiiki,
odövrlərölkəhəyatıçox
qarışıqictimai-siyasiproses-
lərinburulğanındaqayna-
yırdı.Qanunvericilikbazası
yenidənqurulurdu.Zakir

müəllimgərginişləyirdi.Bu
gərginliyievdəbiruzəverir-
dimi?

Çim  naz zey  na  lo  va:Doğ
rudur,odönəmlərMilliMəclisin
işiçoxçətinidi.Zakirmüəllim
1995ciildədeputatseçildi.Ona
qədərayrıayrıvaxtlardaZaqatala
vəBakınınSabunçurayonlarının,
SumqayıtvəGəncəşəhərlərinin
prokuroru,RespublikaProkuror
luğununÜmuminəzarətidarəsi
ninrəisi,İstintaqidarəsininrəisi,
daxiliişlərorqanlarındaQanunla
rınicrasınanəzarətidarəsininrəisi
vəzifələrindəişləmişdi.36yaşında
RespublikaProkurorununmüavi
nikimiçoxməsulvəzifədaşımış
dı.Yənideməyimodurki,Zakir
hərzamanməsuliyyətlivəxüsusi
cavabdehliyiolanişlərdəolub.Bir
dəbuqədərişinarasındaRusi
yaElmlərAkademiyasıDövlətvə
Hüquqİstitutununaspiranturasına
daxiloldu,müdafiələretdi,hüquq
elmlərinamizədi,hüquqelmləri
doktoruelmidərəcələriniqazandı.
İşiolduqcaçoxolurdu.
1995ciildəMilliMəclisədepu

tatmandatıqazanankimiHüquq
siyasətivədövlətquruculuğu
daimikomissiyasınınsədriseçildi.
Eləolurdusəhərlərhavaişıqlana
naqədəryazımasasınınarxasında
oturubyazıbpozur,birazsonra
durubişəgedirdi.Ammabuna

baxmayaraq,nəqədərgərginolsa,
çətinvəəsəbirejimdəçalışsada,
evdəkilərləmünasibətihəmişə
mehriban,təmkinliidi.Uzunillər
birlikdəyaşadıq,3övladböyüt
dük,birdəfədəondanincimədim.
Evdəhəmişəmənəqarşımədəni,
xoşrəftar,uşaqlaraqarşıdiqqət
liolub.Uşaqlarıeləöyrətmişdim
ki,Zakirişləyənvaxtınəcürvacib
sözləriolsadaatalarınayaxınlaş
mırdılar.Mənədeyirdilərki,ana,
atayasözdeməliyəm,yanınakeçə
bilərəm?Deyirdimhələyoxvəya
xudyarımsaatdansonramümkün
olar.Bundansonramənəbirömür
verilsəydi,yenəməhzZakirinxa
nımıolmağıarzulayardım.

oğ  lu na  zim zey  na  lov: Mən
dəhüquqsahəsinəmaraqatama
görəyaranıb.Düzdür,əvvəlcə
AzərbaycanPolitexnikİnstitu
tununAvtomobilnəqliyyatının
istismarıfakültəsinibitirmişdim.
Ammauşaqvaxtımdanatamın
yanındabütünqanunvericiliksis
temini,cinayətqanunvericiliyini,
araşdırmavəkriminalistikapro
sesiniöyrənmişdimdeyə,gördüm
ki,marağımancaqhüquqsahəsi
nədir.İkincitəhsilimihüquqüzrə
aldımvəatamınpeşəsinidavam
etdirdim.HazırdaRespublikaPro
kurorluğundaçalışıram.Təsəvvür
edinki,22ildiratamhəyatdayox
dur.BugündəfəxrləmənZakir
Zeynalovunoğluyamdeyəbili
rəm.Hələdəistərkollektivimizdə,
istərsədəkənardaatamıxatırla
yan,hansısaprobleminəbilavasitə
onunyardımçıolduğuinsanlarla
rastlaşıram,haqqındadeyilənxoş
sözlərieşidirəm.XüsusənTovuz
daonuuşaqlıböyüklütanıyırlar.
Rayondaadınaküçəsalınıb,qızıl
medallaməzunolduğuA.S.Puşkin
adınaTovuzşəhərortaməktəbin
də“ZakirZeynalov”guşəsiaçılıb.

-UluöndərHeydərƏliyevin
dəZakirmüəlliməxüsusi
hörmətivardı...

Çim  naz zey  na  lo  va:Doğru

dur,ZakirmüəllimHeydərƏliye
vəyüksəkehtirambəsləyirdi.Təbii
ki,Ümummilliliderdəhərkəsin
şəxsikeyfiyyətlərini,savadınıqiy
mətləndirənbirşəxsiyyətolduğu
üçünbumünasibətlərqarşılıqlı
idi.Bitərəfolmasınabaxmayaraq,
Zakir1991ciildəSumqayıtşəhə
rindəYeniAzərbaycanPartiyası
nıntəşkilatlanmasındaxüsusirolu
olanlardanidi.1995ciildənisə
Uluöndərləmünasibətləridaha
dasıxoldu.Zakirmüəllim1998ci
ildəAzərbaycanRespublikasıpre
zidentiseçkiləridövründəHeydər
Əliyevinsəlahiyyətlinümayəndə
siidi.Birbirlərinəböyükhörmət
bəsləyirdilər.Heç2000ciildəZa

kirsəhhətiiləəlaqədarparlament
seçkilərinəqatılmaqistəmirdi.Ulu
öndərinməsləhətiiləseçkiprosesi
ninsonunayaxınqatıldıvətovuz
lularınetimadınıtəkrarqazandı.

na  zim zey  na  lov:Atam36
yaşındaməhzHeydərƏliyevinqə
rarıiləRespublikaProkurorunun
müaviniolmuşdu.Odövlərdəbu
yaşhəminvəzifəüçünçoxcavan
hesabolunurdu.Bu,məhzHey
dərƏliyevinonaolanetimadının
göstəricisiidi.Atamömrüboyu
buetimadalayiqolmağaçalışdıvə
zənnimcə,bunanailoldu.

-Zakirmüəlliminvaxtsız
ölümütəkcəailəüzvlərini,

Rubrikamızda bu dəfə Milli Məclisin mərhum vitse-spikeri, millət vəkili, Hüquq siyasəti 
və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri, tanınmış hüquqşünas və ictimai-siyasi 
xadim, hüquq elmləri doktoru, baş ədliyyə müşaviri zakir zeynalovdan söz açmaq 
istədik. Qəlblərdə işıqlı xatirəsi qalan bu insan haqqında danışmaq üçün onun xanımı 
Çimnaz Zeynalova və oğlu Nazim Zeynalovla həmsöhbət olduq. 

Unudulmazlığın simvolu
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daxiloldu,müdafiələretdi,hüquq
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siyasətivədövlətquruculuğu
daimikomissiyasınınsədriseçildi.
Eləolurdusəhərlərhavaişıqlana
naqədəryazımasasınınarxasında
oturubyazıbpozur,birazsonra
durubişəgedirdi.Ammabuna

baxmayaraq,nəqədərgərginolsa,
çətinvəəsəbirejimdəçalışsada,
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birlikdəyaşadıq,3övladböyüt
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Evdəhəmişəmənəqarşımədəni,
xoşrəftar,uşaqlaraqarşıdiqqət
liolub.Uşaqlarıeləöyrətmişdim
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olar.Bundansonramənəbirömür
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oğ  lu na  zim zey  na  lov: Mən
dəhüquqsahəsinəmaraqatama
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nıntəşkilatlanmasındaxüsusirolu
olanlardanidi.1995ciildənisə
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Rubrikamızda bu dəfə Milli Məclisin mərhum vitse-spikeri, millət vəkili, Hüquq siyasəti 
və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri, tanınmış hüquqşünas və ictimai-siyasi 
xadim, hüquq elmləri doktoru, baş ədliyyə müşaviri zakir zeynalovdan söz açmaq 
istədik. Qəlblərdə işıqlı xatirəsi qalan bu insan haqqında danışmaq üçün onun xanımı 
Çimnaz Zeynalova və oğlu Nazim Zeynalovla həmsöhbət olduq. 

Unudulmazlığın simvolu
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qohumlarını,onuyaxından
tanıyanlarıyox,hərkəsidə-
rindənkədərləndirdi.Onun
şəxsindəAzərbaycanhüquq
ictimaiyyəticiddiitkiyəmə-
ruzqaldı.

na  zim zey  na  lov: Atambir
ayolardıki,MilliMəclisinvit
sespikeriseçilmişdi.Bupostda
olduğumüddətdəMilliMəclisin

cəmi3iclasıkeçirilmişdi.Heçgöz
ləmirdik.Birdəfəgizliinfarktke
çirsədə,vaxtaşırımüayinələrdən
keçirdi,vəziyyətistabilidi.Gecə
ailəlikcəbiryerdəolmuş,deyib
gülmüş,söhbətləşmişdik.
2000ciildekabrın6sısəhərişə

getdi.HəmingündəMilliMəcli
sinplenariclasıvardı.Mənəzəng
elədiki,evdəsənədlərqalıb,onları

mənəgətir.Sənədlərəqarşımənim
dədiqqətliolduğumubildiyindən
hansıkağızlarlazımolduğunu
ətrafıbaşasaldıvədediki,saat
12dəiclasbaşlayır,çalış11əkimi
gəl.Sənədləriseçibgötürdüm.
OtağıMilliMəclisininzibatibina
sınınikincimərtəbəsindəyerlə
şirdi.Məniçərigirəndəyanında
həkimbriqadasıvardı.Təzyiqini
yoxlayırdılar,rəngiavazımışdı.
Birdənbirəürəyitutub,vəziyyəti
pisləşmişdi.Həkimuzatmağıməs
ləhətgördü.Qucağımaalıbarxa
otağakeçirdim.Divanauzatdıq.
Başınıdiziminüstünəqoymağıilə
gözləriniyumdu.Sonradahabir
həkimbriqadasıgəldi.Ammaartıq
gecidi...

Çim  naz zey  na  lo  va:22ildir
itirmişikZakiri,ammaeləbilirəm
dünəndir.Hərgünacısıyenilənir,
heçunudulmur.Hərsözsöhbəti
mizonunlabaşlayır,onunlabitir.
Təkvəköməksizqoydumənidə,
balalarınıda.(Köv		rə		lir)Elədüşü
nürəmki,Zakirsağolsaydı,Adil
dəeləvaxtsızgetməzdi,oxəstəli
yəqalibgələbilərdi...(Ötən	il	ağır	
xəs		tə		lik		dən	gənc	yaş		da	və		fat	edən	oğ		lu	
Adil	Zey		na		lov)Allahdansonrakı
təkdayağımız,arxamızZakiridi.
Nəinkiözailəsinin,bütünqohum
əqrəbanın.EvdəngetmədiZakir,
eldəngetdi...

-Zakirmüəllimdoğulub-bö-
yüdüyüTovuzrayonundan
etimadgöstərilərəkparla-
mentdətəmsilolunurdu.O
el-obanı,seçicilərinidaim
diqqətdəsaxlayandeputat
kimitanınıb.Bubarədənə
deyəbilərsiniz?

Çim  naz zey  na  lo  va: Doğru
dur.Elobasınaçoxbağlıidi.Mən
özümdəZakirləeyninəsildənəm,
qohumuq.Olduqcaqohumcan
lı,dostcanlı,insansevəradamidi.
Biznadirhallardaqapınınarxası
nıncəftəsinivurardıq,çoxna
dirhallarda.Gecələrdəqapımız
bağlıolmurdı.Deməkolarki,hər

günqonağımızolurdu,əsasəndə
Tovuzdan.Zakirgünlərləonla
rıgetməyəqoymurduki,qalın.
Problemiolanhərkəsəmümkün
köməyiedirdi.HələZakirRes
publikaProkurorununmüavini
olanvaxtrayondanonunyanına
köməküçüngələninsanlardanbiri
dediki,heçinanmırdımki,belə
asanlıqlaqonağınızolabilərik.Biz
düşünürdükki,qapınızınağzında
cangüdənlərvar,biziheçsizinlə
danışmağaqoymayacaqlar,nəinki
içərikeçməyə.

-Zakirmüəlliminölümün-
dənsonraonundostlarıilə
əlaqələrinizdavamedirmi?
Sizinləmaraqlanırlarmı?

Çim  naz zey  na  lo  va: -Maraqla
nanlardasağolsun,maraqlanma
yanlarda.Zakirindostlarınında,
kolleqalarınındaçoxuindihəyat
dadeyil.AmmaMəzahirPənahov,
RamizZeynalov,ZakirFərəcov,
AsyaManafova,ZeynəbXanlaro
va,AdiləAbbasovakimibirneçə
insanlarınadınıçəkəbilərəmki,
daiməlaqəsaxlayırlar.Oğlum
uzunmüddətağırxəstəlikləmü
barizəapardı.OmüddətdəZakir
müəlliminoğluolduğunubilən
hərbirhəkim,hərbirinsanbizdən
yardımını,diqqətiniəsirgəmədi.
Sağolsunlar.

-Nəvələriiləmünasibətləri
necəidi?Onlarakifayətqə-
dərdiqqətayırabilirdimi?

Çim  naz zey  na  lo  va: -Zakir
sağolanvaxt6nəvəmizvaridi.
Deməkolarki,buuşaqlaronun
müalicəüsuluidi.Nəgərginlikdə
olurolsunnəvələrinigörənkimi
bütünyorğunluğunuunudurdu.
Çoxsevirdinəvələrini.Zakirinsağ
vaxtıyeganəqıznəvəmizrəhmət
likAdilinqızıidi.Onunlatamam
başqaidi,sankiMəryəmlənəfəs
alırdı.ƏslindəZakirqızımQəmə
rəqarşıdaeləidi.Qızlaramüna
sibətitamfərqliidi.Bəlkədəona
görəQəmərindiyəqədəratasının

yoxluğununacısınıilkgünkükimi
yaşayır.Hərsözüsöhbətiatasıilə
bağlıdır.Naziminbirincioğluna
Zakirözadınıvermişdi.Onuvə
QəmərinoğluCavididəhədsizdə
rəcədəçoxsevirdi.Ümumiyyətlə,
hamısını.
NəvələrçoxkörpəidiZakir

rəhmətəgedəndə.Hətao,rəhmə
təgedəndənsonradoğulandavar.
Ammababalarınınnecəbirinsan
olduğunubilirlər,hamısıfəxredir,
adınalayiqolmağaçalışırlar.

-Bizəməlumdurki,Zakir
müəllimbədiiyaradıcılıqla
daməşğulolub.Gözəlşeirlər

yazsada,bunumümkünqə-
dərgizlədirmiş...

Çim  naz zey  na  lo  va: -Elə
dir.Sənətə,ədəbiyyata,musiqiyə
böyükdəyərverirdi.Canındao
qədərsevgivaridiki,busahə
yə.Ədəbiyyatçıolsaidibəlkə
dahaböyükuğurlarqazanardı.
Onunşeirlərinəbəstələnmişçoxlu
mahnılarvarvəhələdətanınmış
sənətçilərinrepertuarındasəslə
nir.BiztərəfərdəZakirinsözlərinə
bəstələnmiş“Tovuzummənim”,
“Tovuzaxşamları”mahnılarıçox
populyardır.Bütünməclislərdə
oxunur.Ümumiyyətlə,Zakirçox
mütaliəedirdi,nəinkiAzərbaycan
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ədəbiyyatını,eləcədərusvəbaşqaxalqlarınnü
mayəndələrini.Birəhvalatdanışım.BirdəfəKis
lovodskdadincəlirdik.ElmlərAkademiyasında
çalışanZibeydəadındabirprofessorqadında
bizimləbiryerdəidi.Oradan4saatlıqməsafə
dəolanbaşqabirşəhərdəazərbaycanlıtələbələr
vəhəkimkollektiviiləgörüşlərədəvətliidik.
Zibeydəxanımda,sonradanerməniolduğunu
bildiyimizbirnəfərdəbizimləeynimaşında
gedirdi.Oşəxsözünüruskimitəqdimelədi.
Zakiryolboyubütünrusədəbiyyatıklassikləri
ninəsərlərindəndanışdı,həyatlarındanmaraqlı
fraqmentlərsöylədi,şeirvəpoemalardanböyük
hissələriəzbərdəndedi.Kişiningözühədəqəsin
dənçıxmışdı.DüşəndənsonraZibeydəxanım
Zakiribağrınabasdıki,qardaş,çoxsağol!Sən
ki,oerməninieləsusdurdun,birazərbaycanlı
nındərinsavadına,hafizəsinəmatqoyabildin,
eləbildimQarabağıqaytardınmənə...

ƏliHüseynli
	Mil		li	Məc		lis	Səd		ri		nin	bi		rin		ci	müavi		ni

1995ciildəUluöndərHeydərƏliyevinsədrliyi
iləAzərbaycanınyeniKonstitusiyasıümumxalqsəs
verməsiiləqəbuledildikdənsonraölkədəhüquqis
lahatlarıkeyfiyyətcəyeniistiqamətalmağabaşladı.
Hüquqictimaiyyətininvəparlamentinqarşısında
duranvəzifələrdənənbaşlıcasısovetlərdönəmin
dənmirasqalmışqanunvericiliyinyeniKonstitu
siyamızauyğunlaşdırılmasındanibarətidi.Mən
ozamanparlamentKatibliyindəçalışırdım.Yaxşı
xatırlayıramki,parlamentinHüquqsiyasətivədöv
lətquruculuğukomitəsininsədriZakirZeynalov
təcrübəlibirhüquqşünaskimibuprosesəgərgin
əməksərfedirdi.İşlərikiistiqamətdəgedirdi.Çün
ki,həmindönəmdəAzərbaycanartıqAvropaŞurası
iləqonaqqismindəəməkdaşlığadabaşlamışdı.
Tamamiləyeniməcəllələrin,cinayətqanunvericiliyi
nin,prokurorluqhaqqındayeniqanunlarınqəbulu
əsasvəzifəidi.Birsırahallardaqızğınmübahisələr
yaradan,bəzəngenişmüzakirələrəsəbəbolanbu
sənədlərinhazırlanmasındaZakirmüəllimindanıl
mazroluoldu.Buağırişinöhdəsindənuğurlagəldi.
O,yeniqanunlarınhazırlanmasındavəqəbulunda
özarqumentlərinioqədərdəqiqlikvəinandırıcılıqla
çatdırırdıki,deməyəbaşqasözqalmırdı.ÇünkiZa
kirZeynalovbusahədəməsulpraktikişlərdəuzun
illərçalışdığıüçünişiyaxşıbilirdi.
Zakirmüəllimyaddaşımızdadərinsavadı,peşə

karlığı,böyüktəcrübəsi,təmkinlivəsəbirlidavra
nışı,xeyirxahlığıiləqalıb.Həmtəmsilolunduğu
bölgənin,həmdəhüquqictimaiyyətininarasında
böyüknüfuzamalikolanbuşəxsozamanbizimki
migənchüquqşünaslarüçünəslörnəktəşkiledirdi.
Onunişıqlıxatirəsidaimqəlbimizdəqalacaq.

ZakirZeynalovyaddaşlarda
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Eldarİbrahimov
Milli	Məclisin	deputatı

ZakirZeynalovmənimyad
daşımdavətənpərvərziyalı,
gözəlhüquqşünas,təvazökar
insanvəhəqiqidostkimiqalıb.
Mehriban,istiqanlıadamidi,
güclüyumorhissivardı.Yaxşı
xatırlayıram,1995ciildəpar
lamentseçkiləriyenicəkeçiril
mişdi.Hərikimizkomitəsədri
seçildik.MilliMəclisininzibati
binasındaişotaqlarımızeyni

mərtəbədəidi.VaxtiləNaxçıvandaişləmişdi.Mənədoğma
olanbutorpağıninsanları,təbiəti,təhqiqatınıapardığıha
disələrbarədəmaraqlısöhbətləredərdi.
Ədəbiyyatıçoxsevirdi.Mənəşeirləriyazılmışikidisk

bağışlamışdı.Aradaonlaraqulaqasıbkövrəlirəm.
UluöndərHeydərƏliyevhələrespublikayailkdəfə

rəhbərliketdiyidönəmdənZakirmüəllimləsəmimimüna
sibətlərivardı.Zakirmüəllimbitərəfolmasınabaxmaya
raq,hüquqiməsələlərdəheçvaxtYeniAzərbaycanPartiya
sındandəstəyiniəsirgəməzdi.Ürəyindəproblemvaridi.
İngiltərədəəməliyyatolunmuşdu.Deyirdiki,səhhətimlə
bağlınövbətiseçkilərdənamizədliyimiverməyəcəyəm.
AmmaUluöndərinməsləhətivətövsiyəsiilə2000ciildə
yenidənparlamentseçkilərinəqatıldı.Eləilkiclasdada
MilliMəclisSədrininmüaviniseçildi.
Dəqiqyadımdadeyil,onunparlamentrəhbərliyində

təmsilolunduğuikinci,yaüçüncüiclasidi.Zaldanotur
duğumyerdəngördümki,rəngiavazıyıb.İclasbitən
kimiyanınaqalxıbdedimki,Zakir,səninrəngruhunheç
xoşumagəlmir,birözünühəkiməgöstər.Dedi,hələişim
çoxdur,birazqaydayasalım,gedəcəyəm.
Üstündən34günkeçmişsəhərişəgələndəeşitdimki,

halıpisləşib.Kabinetinəqalxdım.MilliMəclisinhəkimi
Rənaxanımmənigörənkimi“çoxgecdir!”anlamındaba
şınıyellədi.MilliMəclisinovaxtkıSədri,rəhmətlikMurtuz
Ələsgərovdediki,Eldar,sənonunənyaxındostusayılır
san,ailəsinəxəbərver.Hələdəoepizodyadımadüşəndə
ürəyimsıxılır.
ZakirmüəlliminqəfilvəfatıMilliMəclisüçündə,hüquq

ictimaiyyətiüçündə,Azərbaycancəmiyyətiüçündəbö
yükitkioldu.Dəfnmərasimindədəənyaxındostlarından
birikimihaqqındasözdeməkmənəhəvaləedildi.Beləsərt
görünməyiməbaxmayın,kövrəkinsanam.Zakirmüəllim
haqqındaçoxqısadanışabildim.Mənəverdiyidiskdən
ənçoxsevdiyimbirşeirinideməkistədim.Birincibənd
dənsonrakövrəldim,tamamlayabilmədim.
TeztezonunikinciFəxriXiyabandakıqəbriüstünə

gedirəm.Heçvaxtyadımdançıxmayan,hərzamanxatırla
nan,dostum!Allahsənərəhməteləsin!

SəfaMirzəyev
Mil		li	Məc		lis	 
Apa		ra		tı		nın	rəh		bə		ri,	 
Hə		qi		qi	döv		lət	 
mü		şa		vi		ri

Uzunillər
müxtəlifrayon
lardaprokuror
vərespublika
prokurorunun
müavinikimi
məsulvəzifələr
dəçalışmışZakir
Zeynalovbarəsindəəvvəllərçoxeşitmişdim.
Bilirdimki,o,peşəkarhüquqşünas,praktik
hüquqsahəsiningözəlbilicisi,hüquqelmi
nindəyərlialimidir.
1995ciildəMilliMəclisindeputatıvəeyni

zamanda,Hüquqsiyasətivədövlətquruculu
ğukomitəsininsədriseçildi.Məneləodövrdə
dəMilliMəclisAparatınınrəhbərivəzifəsində
çalışırdım.OnagörəZakirZeynalovubirgə
əməkdaşlıqmühitindədahayaxındantanıdım.
MüstəqilAzərbaycanınilkKonstitusiya

sıqəbuledildikdənsonradövləttərəfindən
parlamentqarşısındadamühümvəzifələr
qoyuldu.Birsıraqanunlaryenidənhazır
lanmalıvəqəbuledilməliidi.Buprosesdə
Zakirmüəllimgərginəməksərfetdi.Yüksək
peşəkarlıqvədəqiqlikləhazırlananCinayət
Məcəlləsinin,CinayətProsessualMəcəlləsinin,
MülkiMəcəllənin,MülkiProsessualMəcəllə
ninvəbirçoxvacibqanunlarınparlamentə
peşəkarlıqlatəqdimedilməsindəonundanıl
mazzəhmətivar.
2000ciilparlamentseçkilərindənsonra

MilliMəclisSədrininmüavinivəzifəsindəçalı
şarkəndəyenəhüquqsiyasətisahəsinikura
siyaedirdi,Hüquqsiyasətivədövlətqurucu
luğukomitəsinərəhbərliyidavametdirirdi.
OnuyaxındantanıdığımillərdəÜmum

milliliderHeydərƏliyevideyalarınasadiq
liyini,insanlarla,xüsusiləseçicilərləsəmimi
ünsiyyətbacarığını,xeyirxahlığını,birdostvə
yoldaşkimiqiymətlikeyfiyyətlərinimüşahidə
etmişəm.ZakirZeynalovunhəyatdanvaxtsız
vəgözlənilməzşəkildəgetməsihəmAzərbay
canparlamentinə,həmhüquqictimaiyyətinə,
həmdəonuyaxındantanıyaninsanlaraböyük
zərbəoldu.Zakirmüəlliminişıqlısimasıvə
əzizxatirəsihərzamanmənimqəlbimdəyaşa
yacaq.
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AKTUAL QALİB

-Abbas,bizəbirazözünbarə-
dədanış.Necəolduki,hərb-
çiolmaqqərarınagəldin?
QazaxrayonununAstanbəy

likəndindədoğulmuşam.Sərhəd
kəndindəyaşadığımızüçünuşaq
lıqdantoptüfəngsəsieşidərək
böyümüşəm.Məncə,odövrün
uşaqlarınınhamısındahərbçiol
maqarzusuvardı.
Mənfurqonşularımızıntorpaq

larımızaxainlikləgözdikməsinə
ticəsindərayonumuzunda7kəndi
işğaledilmişdi.Valideynlərimin,
qohumlarımınbumövzudasöh
bətləriniteztezdinləyirdim.Hələ
kiçikyaşlarımdanməndəiçimdəo
qisasqığılcımınıhissedirdim.Gec
tezmüqəddəstorpaqlarımızıngeri
qayıdacağınainanırdım.Sadəcə,
buprosesdəbirbaşaiştiraketmək
arzusundaidim.
Ailəmizçoxböyükdeyilbir

bacı,birqardaşıq.Bacımməndən
çoxböyükdür,ailəlidir,Rusiyada
yaşayır.Evdətəkoğlanövladıol

duğumüçünhərbçiolmaqistəyi
midiləgətirəndəvalideynlərimin
kəskinetirazıiləqarşılaşdım.
Atamıbirqədərtezyolagətirsəm
də,anamheçcürrazılaşmırdı.
Nəhayət,onudarazısalabildim.
2011ciildəsənədlərimiCəmşid
NaxçıvanskiadınaHərbiLiseyə
verdimvəqəbulolundum.Onda
13yaşımvardı.20142018ciillərdə
isətəhsilimidavametdirməkistə
diyimüçünHeydərƏliyevadına
AliHərbiMəktəbinkursantıol
dum.Oranıdauğurlabitirdimvə
MüdafiəNazirliyitərəfindənleyte
nantrütbəsiqazandım.Eləhəmin
vaxtdandaTərtərdəyerləşən“N”
saylıhərbihissəyətaqımkomandi
ritəyinedildim.Sonralarisəbölük
komandirivəzifəsinəkeçirildim.

-Müharibəxəbərininecə
qarşıladınız?Necəolduki,
döyüşlərəqatıldınız?
Müharibəgectezolmalıidi.

Bu30ildəheçvaxtməğlubiyyət

ləbarışmamışdıq.Mənimxidmət
göstərdiyimSuqovuşanÇaylı
istiqamətindəolanhərbihissəön
xətdəyerləşirdi.Bizdaimdöyü
şəhazırvəziyyətdəsaxlanılırdıq.

Vaxtaşırıatəşkəspozulmasıhalları
olurdu.Tovuzdöyüşlərindən,Ap
relhadisələrindən,generalPolad
Həşimovunşəhidolmasındanson
raisəhərbirəsgər,hərbirgizir,
hərbirzabitqisasvəintiqamhissi
iləyaşayırdı.Həranmüharibəxə
bərigözləyirdik.
Sentyabrın27dəsəhəraçılan

kimidüşməntəxribatabaşladı.Biz
də,təbiiki,cavabatəşiaçdıq.Dər
haldairəligetməkəmriverildi.
İnanınki,bugünüçoxdangözlə
yirdik.

-Necəyaralandığınızıxatırla-
yırsınızmı?
Əlbətə!Sentyabrın30dan

oktyabrın1nəkeçəngecəyaralan
dım.SuqovuşanTalışkəndAğdərə
istiqamətindəşiddətlidöyüşlər
gedirdi.Mənmühəndisistehkam
çıyam.Gecəsaat11radələriidi.
Tapşırıqgəldiki,önxətdədöyüş
aparanqüvvələrimizintəminat
yolukəsilib,onlaratəciliyemək,
sursatçatdırılmalıdır.Bununüçün
təminatyoluaçılsın.Dərhalqrup
təşkiledibyoladüşdük.Öndə3
nəfərgedirdik.Arxadandaşəx
siheyətgəlirdi.Birdənpartlayış
oldu.Onundalğasıhərəmizibirtə

rəfəatdı.Həminanbilmədiknəilə
vurulduq:minomyotla,snayperlə
vəyatankla.Huşumuitirməmiş
dim.Yanımdakıəsgərqarınnahi
yəsindənağıryaraalmışdı.Ayın
işığıdüşürdü.Ayaqsümüyümün
ovxalanıbtöküldüyünüaydınca
gördüm,qarnımadaqəlpələrdol
muşdu.Anladımki,minasahəsi
niniçinədüşmüşük.Dərhalgeriyə
təxliyəedildimvəNaftalandakı
hospitalayerləşdirildim.Oradabir
ayağımamputasiyaolundu.Sonra
təyyarəiləBakıyahərbihospitala
köçürüldüm.
Hələdətəəssüfənirəmki,mü

haribədəcəmi5güniştirakedə
bildim.Birdəhospitaldaolarkən
oraeləağırhaldaolanyaralılar
gətirilirdiki,onlarınarasındamən
dahayaxşıvəziyyətdəolmağım
danutanırdım.

-Hazırdasəhhətiniznecədir?
Birayağımprotezdir.Müəy

yənvaxtlardaağrılarolur.Amma
həkimnəzarətindəolduğumüçün
aradanqaldırılır.Buyaxınlarda
protezimsınmışdı.Busəbəb
dənbəzitikişlərdəsökülmüşdü.
Dərhalprotezyeniləndi,yaralar
müalicəolundu.İndiyaxşıyam.

-Şübhəsizki,dostlarınızara-
sındaşəhidolanlardaoldu,
qaziolanlarda...
Hərkəsdərkedirdiki,bu

müharibədəbirmənalıolaraqqalib
gələcəyik.Çünkiordunungücüvə
şəxsiheyətdəkipsixolojidurum
bunuaydıngöstərirdi.Buyoldaya
şəhidolmalıydıq,yaqazi.Birəsgə
rimvardı.Yaşcaçoxkiçikidi.Çəmi
1718yaşıolardı.Döyüşəgedəndə
ənçoxonuqorumağaçalışırdım.
Deyirdim,önəkeçmə,arxadangəl!
Birdəgörürdümki,yüyürübmən
dənirəlikeçib.
TaqımkomandirimNaxçıvan

danolanƏnvərƏliyevşəhidoldu.
Buxəbəriyaralıvəziyyətdəhos
pitaldaolarkənaldım.Çoxsavad
lıbirzabitidi.Türkiyədətəhsil
almışdı.Bizonunlaeyniotaqda
qalırdıq.Mənehtiyataburaxıl
dıqdansonradöyüşyoldaşlarıma
zəngediboradaqalanəşyalarımı
istədim.Dedilərki,səhvənƏnvər
giləgöndərilib.Ənvərinəşyalarını
dabizəgöndərmişdilər.Sonradan
qardaşıiləəlaqəsaxlayıbbildirdim
ki,buəşyalarıbəlkəxatirəkimi
saxlamaqistəyərsiniz,göndərim.
Dedi,qoysəndəqalsın.Anamon
larıgörsə,özünəgəlməyəcək.O

44 günlük Vətən 
müharibəsində gərgin  
döyüş  yolu  keçmiş, ağır 
yara almış, orden və  
medalla təltif olunmuş  
qazi abbas yusifov  
bir  müddətdir ki, 
həmkarımızdır. Bir neçə 
aydır Milli Məclisin İşlər 
İdarəsində çalışan qazimizlə 
müsahibəmiz keçdiyi döyüş 
yolu barədə oldu.  

“Hospitalda ağır yaralıları gördükdə daha 
yaxşı vəziyyətdə olmağımdan utanırdım...”

Sentyabrın27dəsəhəraçılan
kimidüşməntəxribatabaşla
dı.Bizdə,təbiiki,cavabatəşi
açdıq.Dərhaldairəligetmək
əmriverildi.İnanınki,bugünü
çoxdangözləyirdik.
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əşyalarıƏnvərinəzizxatirəsikimi
həmişəqoruyubsaxlayacağam.

-Yəqinki,müharibəiləbağlı
ənağırxatirəneləbudur.
Yox!Əslindəmüharibəelə

birhadisədirki,onunhərsaniyə
si,hərdəqiqəsiinsanınyaddaşına
həkkolunur,unudulmayacaqacı
xatirəyəçevrilir.

NaxçıvandanolanŞahmaradlı
birbölükkomandirivardı.Müha
ribəninilkgünləriidi.Ağırdöyüş
dənqayıtmışdıq,dəbilqələrimizi,
qoruyucugödəkçələrimiziəyni
mizdənçıxarıbdincəlirdik.Şahmar
məndənsoruşduki,sənintelefo
nunhanı?Dedim,yenicəenerji
yətaxmışam.Nəolubki?Dedi,
telefonumunbatareyasızəifəyib.

Evlədanışmaqistəyirəm.Mühari
bəbaşlamamışdanbirhəftəəvvəl
ailəmiNaxçıvandanMingəçevirə
gətirib,kirayəevtutub,yerləş
dirmişəm.Sonradaxəbərətərsiz
burayagəldim.Haradaolmağım
danxəbərləriyoxdur...Dedim,bir
beşdəqiqədöz,mənimtelefonum
ladanışarsan.Buvaxtəsgərlərdən
birigəlibbildirdiki,komandir,
düşmənbizisnayperatəşinətutur.
Ammamövqelərinimüəyyənləş
dirəbilmirik,köməkedin.Dərhal
ikimizdəyerimizdənqalxdıq.
Şahmarməniməcburetdiki,dö
yüşpaltarlarımıgeyinim.Məndə
geyindim.Səngəriniçiiləirəlilə
yirdik.Onunəlindəbinokl,məndə
isəsilahvardı.Məqsədimizoidi
ki,Şahmardüşmənmövqeyini
müəyyənləşdirsin,məndəonları
məhvedim.Qarşıdayolunorta
sındayarıyanmışdüşmənmaşını
aşmışvəziyyətdəidi.Səndemə
düşmənləronunarxasınakeçərək
bizihədəfalıblarmış.Atəşaçıldı,
məndəonlarınişanaldım.Deyə
sənhədəfədəydi,snayperinsəsi
kəsildi.Dedim,Şahmar,dahasəs
gəlmir,qayıdaq?Gördümdinmə
di.Yavaşcaəlimiayağınatoxun
durdum.Daşkimiidi.Üzüüstə
uzanmışdı.Arxasıüstəçevirdim.
Alnınınortasındansnaypergülləsi

dəymişdi.Sonradanhəyatyolda
şımənimtelefonnömrəmitapıb
zəngvurmuşduki,Şahmarınson
sözünəoldu?Dedim,vallahson
sözüdeməyəimkanolmadı.Onun
qərargahdançıxandamənəməc
burən“bronjiletinigeyin”deməsi
heçyadımdançıxmır.Bəlkədəo
əynimdəolmasaydı...

-Necəolduki,parlamentdə
işləməkləbağlıtəklifaldınız?
Mənayağımamputasiya

olunduqdansonrakəndəevimizə

qayıtdım.Birmüddətdepressiya
yadüşdüm.Daimaktividmanla
məşğulolanadamolmuşam.Ge
cələrdururdum,istəyirdimgedim
birazgəzişim.Eləbilirdimayağım
yerindədir.Dəfələrləyıxılmışdım.
Bu,məndəruhdüşgünlüyü,gə
rəksizlik,özünəqapanmayaratdı.
Həmdəanamağıronkolojixəs
tə,IIqrupəlildir.Yaralandığım
barədəxəbəreşidəndənsonraisə
vəziyyətidahadapisləşmişdi.
Apreldöyüşlərindəntanıdığım

birqazidostumvardı.Onunlaya
zışırdıq.Vəziyyətimianlatdım.O,
mənəbildirdiki,bizimqazilərdən
ibarətfutbolkomandamızvar.Gəl,

qoşulbizə.Hamımızovəziyyət
dəyik.Həmaktividmanaqayıtmış
olarsan,həmdəeynivəziyyətdə
olaninsanlarınəhatəsindəgərgin
liyinazalar.
Onlarlagörüşübbirklubyarat

dıq,qeydiyyatdankeçirdik.Mən
icraçıdirektorseçildim.Qəra
ragəldikki,bizəmənəvidəstək
olmasıüçünMilliMəclisinSədri
SahibəxanımQafarovanınadına
müraciətgöndərək.Heçgözləmir
dikki,dərhalreaksiyagələr.Milli
Məclisdəmaraqlıbirgörüşümüz

oldu.HəmingörüşdəSahibəQa
farovasoruşduki,buklubdagəlir
əldəedəbilirsinizmivəyaharadasa
işləyirsinizmi?Dedimki,heçbir
gəliryerimizyoxdur,heçbiryerdə
dəişləmirik.SonradanMilliMəclis
Aparatındanzəngvurubbildirdilər
ki,buradasizəuyğunbirvakansiya
var.Siziişədəvətedirik.Bu,mənim
üçünböyükbirsürprizoldu.
Sağolsunlar,Sahibəxanım

başdaolmaqlabütünparlament
kollektivimənəxüsusidiqqətvə
hərtərəfiqayğıgöstərir.

-Eşitdiyimizəgörə,buya-
xınlardaailəhəyatıqurmu-

sunuz.Sizibumünasibətlə
təbrikedirik.
Çoxsağolun.Mənhələmüha

ribəbaşlamamışdanəvvəl2019
cuildənnişanlıidim.Müharibə
dənsonrasadəcənikahbağladıq.
Dedimşəhidlərinilitamamolma
mıştoyedəbilmərəm.Ötənilin
sonundaisətoyumuzoldu.
BuradaMilliMəclisdəişəqəbul

edildikdənsonradövlətqulluqçu
larınınandiçməmərasimizamanı
Sahibəxanımməndənsoruşduki,
toyunolmayıbhələ?Dedim,yox.

Dedi,olandamütləqxəbərverər
sən.Onagörətoyunvaxtıbarədə
məlumatvermişdim.Təbiiki,mə
rasimrayondakeçirildiyiüçünözü
gələbilmədi,ammaMilliMəclisin
məsulişçiləritoydaiştiraketdilər.
Haqqımdagözəlsözlərsöylədi
lər...
PrezidentİlhamƏliyevinsərən

camıilə3cüdərəcə“Vətənəxid
mətəgörə”ordeni,“Suqovuşanın
azadolunmasınagörə”medalıilə
təltifolunmuşam.Çoxsevinirəm
ki,beləqədirbilənmillətin,haqq
itirməyənbirxalqınnümayəndə
siyəm.

QərənfilMansurova
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