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Xocalı
soyqırımı

Azərbaycan tarixinin
qanlı səhifəsi
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.
Sahibə Qafarova
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin  Sədri

Azərbaycan tarixinin ən dəh
şətli səhifələrindən biri olan Xocalı
soyqırımından 30 il ötür. Ermə
nistanın Azərbaycana qarşı uzun
illər həyata keçirdiyi işğalçılıq və
soyqırımı siyasətinin növbəti mər
hələsini təşkil edən, erməni mil
lətçiliyinin terrorizm və şovinizm
mahiyyətini göstərən və bəşəriy
yətə qarşı törədilmiş ən dəhşətli
cinayətlərdən biri olan Xocalı soy
qırımı Holokost, Oradur, Lidisa,
Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələr
lə bir sırada dayanmaqla, yalnız
soyqırımı kimi insanlıq tarixinə
düşmüş bu qanlı olaylarla müqayi
sə oluna bilər. XX əsrin faciəsi olan
Xocalı soyqırımı işğalçı və cinayət
kar erməni siyasətinin nəticəsidir

və bu soyqırımının törədilməsi
nə görə Ermənistanın o zamankı
siyasi-hərbi rəhbərliyi məsuliyyət
daşıyır.
Ermənistan Xocalıda
beynəlxalq konvensiyalarda
təsbit olunmuş genosid
cinayətini təşkil edən bütün
əməlləri törədib
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Ermənistan silahlı qüv
vələri beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərini kobudcasına poza
raq keçmiş sovet ordusunun Xan
kəndidə yerləşən 366-cı alayının
iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum
etmiş və dinc əhaliyə misli görün
məmiş qəddarlıqla divan tutmuş
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lar. Hücum başladıqdan sonra
şəhərdə qalan 2500-ə yaxın əhali
azərbaycanlıların nəzarətində olan
ən yaxın məkana çatmaq məqsə
di ilə şəhəri tərk etməyə cəhd etsə
də, pusquya salınmış, Naxçıvanlı
və Pircamal kəndləri yaxınlığında
erməni hərbi postları tərəfindən ya
atəşə tutularaq qətlə yetirilmiş, ya
da əsir götürülmüşdür. Xocalı soy
qırımı zamanı 106 qadın, 63 uşaq
və 70 qoca olmaqla  613 nəfər qətlə
yetirilmiş, 1275 sakin girov götü
rülmüş, 150 nəfərin taleyi isə bu
günədək naməlum qalmışdır. 487
nəfər Xocalı sakini şikəst edilmiş
və onlardan 76 nəfəri uşaqlardan
ibarət olmuşdur. 8 ailə tamamilə
məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki va

ZƏFƏR

lideynini, 130 uşaq isə bir validey
nini itirmişdir. Meyitlərin xarici
müayinəsi, məhkəmə-tibb eksper
tizalarının rəyləri, mühasirədən
çıxmağa müvəffəq olmuş Xocalı
sakinlərinin ifadələri ilə ermənilə
rin azərbaycanlılara qarşı törətdik
ləri ağlasığmaz işgəncə, vəhşilik
faktları müəyyən edilmişdir.
O dövrdə bir sıra xarici nəşrlər
də yer almış təkzibolunmaz faktlar
da Xocalıda ermənilərin törətdikləri
dəhşətləri bütün çılpaqlığı ilə göz
lər önünə sərmişdir. Fransada nəşr
olunan “Valer aktuel” jurnalının 14
mart 1992-ci il tarixli sayında, “Le
Mond” qəzetinin 1992-ci il 14 mart
tarixli sayında, İngiltərənin “The
Sunday Times” qəzetinin 1992-ci

il 1 mart tarixli sayında, 1992-ci il
fevralın 28-də “Washington Post”
(ABŞ), martın 8-də “The Sunday
Times” (London) qəzetlərinin və
martın 25-də “Krua l`Eveneman”
(Paris) jurnalında, Rusiyanın  “İz
vestiya” qəzetinin 1992-ci il 13 mart
tarixli sayında və bir sıra xarici döv
ri nəşrlərin səhifələrində yer alan
məlumatlarda şahidlərə istinadən
bildirilmişdir ki, ermənilər Xocalıda
yüzlərlə ailəni qətlə yetirmiş, qa
dınlar və uşaqlar arasında başının
dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarıl
mış meyitlər aşkarlanmış, insanlar
diri-diri yandırılmışdır.
Bu faktlar bir daha ermənilərin
tarix boyu azərbaycanlılara qarşı
yürütdüyü mənfur siyasətin, Xoca

lıda baş verənlərin soyqırımı siya
sətinin mühüm tərkib hissəsi oldu
ğunu təsdiqləyir. Həm bu, həm də
sadalanan digər faktlar sübut edir
ki, erməni qəsbkarları tərəfindən
törədilən və qəddarlığı, amansız
lığı ilə xüsusi fərqlənən bu kütləvi
insan qırğını genosid faktıdır və
insanlığa qarşı ən ağır cinayətlər
dəndir. Belə ki, BMT Baş Məclisi
nin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96
(I) saylı qətnaməsində göstərilir ki,
genosid insan qruplarının yaşa
maq hüququnu pozmaqla yanaşı,
BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə,
ümumbəşəri dəyərlərə tamamilə
ziddir və dünya birliyi tərəfindən
pislənir. Genosid cinayətinin əla
mətləri BMT Baş Məclisinin 1948-ci
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il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qət
naməsi ilə qəbul olunmuş “Geno
sid cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması haqqında”
Konvensiyada müəyyən edilmiş
dir. Xocalı soyqırımı zamanı baş
vermiş cinayət əməllərinin qabaq
cadan düşünülmüş qaydada, milli
əlamətinə görə insanların kütləvi
şəkildə məhv edilməsi niyyəti ilə
törədilməsi onu genosid aktı kimi
qiymətləndirməyə tam əsas verir.
Azərbaycana qarşı təcavüz zamanı
bu Konvensiyada təsbit olunmuş
genosid cinayətini təşkil edən bü
tün əməllər tətbiq olunmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyev
bu dəhşətli soyqırımının
əsl mahiyyətini açıqlayıb
Təəssüf ki, bütün dünyanın
gözü qarşısında baş verən Xocalı

soyqırımı faktına həmin dövrdə
ölkəmizə rəhbərlik edən siyasi
qüvvələr layiqli qiymət verməmiş,
bu faciənin dünya ictimaiyyətinə
dolğun və obyektiv çatdırılması
üçün heç bir iş görməmişlər. Yalnız
Ümummilli lider Heydər Əliyev
1993-cü ildə ölkəmizdə siyasi ha
kimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu
dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyə
tini açıqlamış, 1994-cü ilin fevra
lında Ulu öndərin təşəbbüsü ilə
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi Xocalı soyqırımına siyasihüquqi qiymət vermişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliye
vin 1998-ci il martın 26-da imzala
dığı fərmanla 31 mart - Azərbay
canlıların Soyqırımı Günü elan
edilmişdir. 2002-ci il fevralın 25-də
Ulu öndər Heydər Əliyev Xoca
lı soyqırımının 10-cu ildönümü
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ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına
müraciətində bu amansız kütləvi
qırğının tarixi-siyasi mahiyyətini
göstərərək bildirmişdir ki, Xocalı
faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə
erməni şovinist-millətçiləri tərəfin
dən azərbaycanlılara qarşı müntə
zəm olaraq həyata keçirilən etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
davamı və ən qanlı səhifəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Xoca
lı soyqırımı haqqında danışarkən
demişdir ki, bu amansız və qəddar
soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən
qorxulu kütləvi terror aktlarından
biri kimi daxil oldu.
Əgər Ulu öndər Heydər Əliyev
Xocalı soyqırımına layiqli hüquqisiyasi qiymətin verilməsini təmin
etmişdirsə, möhtərəm Prezident
İlham Əliyev bu dəhşətli faciənin
dünya ictimaiyyətə çatdırılması

ANIM
vəonasoyqırımıaktıkimibeynəl
xalqhüquqiqiymətinverilməsi,
tanınmasıistiqamətindəardı
cılvəsistemlifəaliyyətgöstərir.
Busoyqırımınıtörədənlərinifşa
olunmasıvəbeynəlxalqictimaiy
yətingenişməlumatlandırılması
Azərbaycanınxaricisiyasətinin
əsasistiqamətlərindənbirikimi
müəyyənləşdirilmişdir.Azərbay
canPrezidentiningöstərişiiləhər
ilXocalısoyqırımınınildönümüilə
bağlıgenişmiqyaslıtədbirlərhəya
takeçirilir.
ümumxalq yürüşü bir daha
göstərdi ki, azərbaycan xalqı
bu faciəni heç vaxt unutmur
və unutmayacaq
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!” kampaniyasını xüsusi qeyd
edə bilərik. Xatırladaq ki, “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq maarifləndirmə
kampaniyasına Leyla xanım Əli
yevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə
start verilmişdir. Kampaniya bir çox
ölkələrdə səmərəli şəkildə fəaliyyət
göstərir və indiyədək 100 minlərlə
şəxs və 115 təşkilat onun fəaliyyəti
ni dəstəkləyir.
Milli Məclisin beynəlxalq
fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biri bu
faciəyə dünya ictimaiyyəti
tərəfindən layiqli hüquqi
qiymətin verilməsidir
Xocalı həqiqətlərinin beynəl
xalq ictimaiyyətə çatdırılması və
bu soyqırımının dünyada tanın
ması işinə Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisi də özünəməx
sus töhfələr vermişdir. Prezident
İlham Əliyev Xocalı soyqırımı
haqqında danışarkən qanunverici
orqan qarşısında duran vəzifələrlə
bağlı tövsiyələrini səsləndirərək
qeyd etmişdir  ki, azərbaycanlı

lara qarşı erməni şovinist dairə
lərinin   XIX–XX əsrlərdə mərhə
lə-mərhələ həyata keçirdiyi etnik
təmizləmə siyasətinin tərkib hissə
si olan Xocalı soyqırımı haqqında
həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə,
xarici ölkələrin parlamentlərinə
çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının
və ümumən insanlığın əleyhinə
yönəldilmiş bu son dərəcə ağır
hərbi cinayət beynəlxalq miqyas
da öz hüquqi-siyasi qiymətini
almalıdır. Hazırda bu faciəyə bey
nəlxalq miqyasda layiqli hüquqi
qiymətin verilməsi istiqamətində
tədbirlərin həyata keçirilməsi al
tıncı çağırış Azərbaycan Respub
likası Milli Məclisinin beynəlxalq
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərin
dən birini təşkil edir. Bu məsələ
xarici səfərlər zamanı keçirilən
görüşlərdə mütəmadi olaraq diq
qət mərkəzində saxlanılır.
Ötən 2 il ərzində Milli Məcli
sin Sədri olaraq mən həm Bakıda
keçirdiyim görüşlərdə, həm də
xarici ölkələrə 15 rəsmi və işgü
zar səfərlərim zamanı bu ölkələrin
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prezidentlərinə, baş nazirlərinə,
xarici işlər nazirlərinə, parlament
sədrlərinə və deputatlara Xocalı
soyqırımının 30-cu ildönümünün
tamam olduğunu xatırladaraq, be
lə bir müraciət etmişəm ki, təmsil
etdikləri dövlətlər və parlamentlər
tərəfindən Xocalı soyqırımına dair
müvafiq qərarların qəbul olun
masına kömək göstərsinlər. Bu
günlərdə isə 75 ölkənin parlament
sədrlərinə və 10 beynəlxalq par
lament təşkilatının rəhbərlərinə
117 məktub göndərərək, insanlığa
qarşı ən qəddar cinayətlərdən biri
olan Xocalı faciəsinin soyqırımı
aktı kimi tanınması üçün zəruri
tədbirlər görülməsini xahiş etmi
şəm. Eyni zamanda, Milli Məclisdə
fəaliyyət göstərən parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının
rəhbərləri və üzvləri xarici ölkə
lərdəki həmkarlarına 65 məktub
ünvanlayıblar. Bununla yanaşı,
fevralın 25-də Xocalı soyqırımının
30 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Bə
yanatı qəbul olunmuşdur.

ANIM
Azərbaycan xalqı Xocalı
soyqırımı qurbanlarının
xatirəsini qalib ölkə,
qalib xalq kimi yad edir
Xocalı soyqırımının dünya
miqyasında tanıdılması istiqamə
tində möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan
sistemli işin nəticəsidir ki, Xoca
lı faciəsi bir çox ölkələrdə qəbul
olunan parlament aktlarında
tanınmış və xatırlanmışdır. Bu
vaxtadək Bosniya və Herseqovi
na, Kolumbiya, Çex Respublikası,
Honduras, İordaniya, Meksika,
Pakistan, Panama, Peru, Sudan,
Cibuti, Qvatemala, Paraqvay, Slo
veniya, Şotlandiya, İndoneziya və
Əfqanıstanın qanunverici orqan
ları tərəfindən müvafiq parlament
qətnamələri qəbul edilmişdir.
Xocalı soyqırımı bu günə qədər
ABŞ-ın 30-dan çox ştatının par
lamentləri və qubernator prokla
masiyaları səviyyəsində tanınıb.
2013-cü ilin fevral ayında Qahirə
də keçirilən İƏT İslam Zirvə Konf
ransının 12-ci sessiyasında qəbul

olunan Yekun Kommünikedə
üzv dövlətlər Xocalı soyqırımının
tanınması istiqamətində zəruri
səylər göstərməyə çağırılıblar. Av
ropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
22 aprel 2010-cu il tarixli qərarın
da Xocalının azərbaycanlılardan
ibarət mülki əhalisinin qırılma
sını “müharibə cinayətləri və ya
insanlığa qarşı cinayətlər kimi
qiymətləndirilə bilən xüsusilə ağır
əməllər” kimi müəyyən etmişdir.
Xocalı soyqırımı ermənilər
tərəfindən uzun müddət plan
laşdırılaraq ən qəddar üsullarla
həyata keçirilən, konkret məqsəd
lərə xidmət edən böyük cinayətdir.
Ermənilər bununla Azərbaycan
xalqını sarsıdaraq onun suverenlik
əzmini qırmaq, ərazi bütövlüyü
uğrunda apardığı mübarizədən
çəkindirmək və torpaqlarımızı
zorla ələ keçirərək bədnam “böyük
Ermənistan” ideyasını reallaşdır
maq niyyəti güdmüşlər. Həmin
soyqırımına rəhbərlik edən, sonra
dan Ermənistanda hakimiyyəti ələ
keçirmiş kriminal ünsürlər də bir

çox media orqanlarına müsahibə
lərində və çıxışlarında bunu etiraf
etmişlər.
Lakin 2020-ci il Vətən mühari
bəsində Azərbaycan Ordusu 30 il
işğal altında qalan torpaqlarımızı
azad etməklə yeni reallıq yarat
dı. Müzəff ər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44
günlük Vətən müharibəsində
misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərən
şanlı Azərbaycan Ordusu Xocalı
faciəsi qurbanlarının da qisasını
aldı, şəhidlərimizin qanı yerdə
qalmadı. Azərbaycan öz torpaq
larını işğaldan azad edərək həm
tarixi ədaləti bərpa etdi, həm də
beynəlxalq  hüququn prinsiplərini
yerinə yetirdi. Bu gün Azərbaycan
xalqı Xocalı soyqırımı qurbanları
nın xatirəsini qalib ölkə, qalib xalq
kimi yad edir. Xalqımızın obyek
tiv və haqlı tələbi bundan ibarət
dir ki, Xocalı soyqırımına hüquqi
qiymət verilməli və bu dəhşətli
faciəni törədənlər öz layiqli cəza
larını almalıdırlar.
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Milli Məclis Sədrinin Baltikyanı ölkələrə
mühüm siyasi-diplomatik səfəri
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi parlament
nümayəndə heyəti cari ilin fevralın 1-dən 7-dək Baltikyanı ölkələrdə rəsmi səfərdə oldu.
Latviyadan başlayan səfər
MilliMəclisSədrininLatviya
Respublikasındanbaşlayansəfə
rindəilkgörüşölkəninpaytaxtı
RiqadaLatviyaSeymininSədrixa
nımİnaraMurniyetseiləkeçirildi.
Azərbaycanlıhəmkarınısəmimi
salamlayanxanımİnaraMurniyet
seBakıyasəfərinixatırlatdı,Sahibə
QafarovailəAvstriyanınpaytaxtı
Vyanadakeçirdiyigörüşdənsöz
açdı.LatviyaSeymininSədriöz
ölkəsininAzərbaycanlamünasi
bətlərininkişafınaxüsusiönəm
verdiyinivədövlətlərimizarasın
damünasibətlərindinamikinkişaf
etdiyinidiqqətəçatdırdı.
Səfərədəvətəvəgöstərilən
qonaqpərvərliyəgörəminnətdar

8 | MİLLİ MƏCLİS YANVAR-FEVRAL, 2022

SƏFƏR

lığını bildirən Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova Azərbaycan və
Latviyanın dost və strateji tərəf
daş ölkələr olduğunu və ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında dövlət
başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin
böyük rol oynadığını vurğuladı.
Milli Məclisin Sədri ölkələri
miz arasında ikitərəfli və çoxtə
rəfli münasibətlərə müsbət təsir
göstərən amillərdən biri kimi
parlamentlərimizin qarşılıqlı
əməkdaşlığından danışdı. Spiker
bildirdi ki, qanunverici orqanları
mız arasında çox səmərəli əlaqələr
qurulub. Sahibə Qafarova həm
karına fevralın 26-da Azərbaycan
xalqının Xocalı faciəsinin 30-cu
ildönümünü yad edəcəyini bildi
rərək, Ermənistan tərəfindən törə
dilən bu soyqırım haqqında geniş
məlumat verdi.
44 günlük Vətən müharibəsin
də Azərbaycanın qazandığı tarixi
qələbə haqqında, münaqişə bitdik
dən sonra regionda yaranan yeni
reallıqlar barədə söz açan Milli
Məclisin Sədri söylədi ki, Azərbay
can müharibə yox, sülh və gələcək

haqqında düşünür. O, ümid etdiyi
ni bildirdi ki, Ermənistan regionda
yaranan yeni reallığı dərk edəcək,
sülh və sabitliyin bərqərar olması
istiqamətində dövlətimizin yanaş
masını dəstəkləyəcək.
Sonra Milli Məclisin Sədri Sahi
bə Qafarova Latviya Respublika
sının Baş naziri Arturs Krişyanis
Karinş ilə görüşdü.

Latviyanın Azərbaycanla müna
sibətlərə böyük əhəmiyyət verdi
yini bildirən Baş nazir 15 il əvvəl
iqtisadiyyat naziri kimi Azərbayca
na səfərini xatırlatdı. O, ötən dövr
ərzində Azərbaycanın böyük in
kişaf yolu keçdiyini və artıq geniş
iqtisadi potensiala malik olduğunu
bildirdi. Latviyanın Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü hər zaman dəs
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təklədiyini, bundan sonra da möv
qeyinə sadiq qalacağını qeyd edən
Baş nazir Azərbaycanın Avropa İt
tifaqı ilə əməkdaşlığını, Avropanın
enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töh
fələri dilə gətirdi. Arturs Krişyanis
Karinş ölkəmizin COVID-19 qlobal
pandemiyasına qarşı mübarizədə
ki rolunu yüksək qiymətləndirdi,
Azərbaycan ilə Latviya arasında
iqtisadi əlaqələrin daha da dərin
ləşdirilməsi üçün yaxşı imkanların
olduğunu söylədi.

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova Azərbaycanın parlament
Sədri kimi Latviyaya ilk səfərindən
məmnunluğunu bildirərək, bu səfə
rin ölkələrimiz arasında əlaqələrin
daha da möhkəmlənməsinə töhfə
verəcəyinə inandığını qeyd etdi.
Spiker dost Latviyanın ölkəmizin
ərazi bütövlüyünə dəstəyini yüksək
qiymətləndirdi.
Bu gün Azərbaycanda Latviya
investisiyaları üçün yaxşı imkanla
rın olduğunu bildirən Milli Məclisin
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Sədri ölkəmizdə həyata keçirilən
layihələr, o cümlədən Ələt İqtisa
di Zonası, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə yaradılan “yaşıl enerji”
zonası, sənaye, aqroparklar haqqın
da məlumat verərək Latviya şirkət
lərini bu layihələrdə iştirak etməyə
dəvət etdi.
Sahibə Qafarova Latviyanın Av
ropa İttifaqına üzvlüyünü nəzərə
alaraq, Azərbaycan ilə Aİ arasın
da əlaqələr haqqında da məlumat
verdi.
Görüşdə 44 günlük Vətən mü
haribəsində Azərbaycanın qazan
dığı tarixi qələbə haqqında danışan
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
Azərbaycan bu qələbə sayəsində öz
ərazilərini 30 il davam edən erməni
işğalından azad edərək ərazi bütöv
lüyünü bərpa etdi, BMT Təhlükə
sizlik Şurasının dörd qətnaməsini,
beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini öz gücü hesabına yeri
nə yetirdi.
Sahibə Qafarova 44 günlük
Vətən müharibəsindən və Azərbay
canın parlaq qələbəsindən sonra
regionda yaranmış yeni reallıqlar

SƏFƏR
dan söz açdı, aparılan quruculuq və
bərpa işləri, sülh və sabitliyin təmin
edilməsi istiqamətində ölkəmizin
həyata keçirdiyi siyasət barədə ət
raflı məlumat verdi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rova Latviyaya rəsmi səfəri çərçivə
sində bu ölkənin Prezidenti Eqils
Levits ilə görüşdü.
Prezident Eqils Levits Azər
baycanın Latviya üçün dost ölkə
olduğunu, Latviyanın hər zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyini və bundan sonra da
bu dəstəyin davam edəcəyini bil
dirdi.
İqtisadi sahədə əməkdaşlığın
daha da dərinləşdirilməsinin va
cibliyindən danışan Eqils Levits
COVID-19 pandemiyasına qarşı
mübarizə istiqamətində Latviya
da görülən işlər və pandemiya ilə
bağlı cari vəziyyət barədə Milli
Məclisin Sədrinə məlumat verdi.
Azərbaycanın COVID-19 pande
miyasına qarşı mübarizəyə dair
təşəbbüslərini yüksək qiymətlən
dirdi. Azərbaycan və Latviyanın
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
BMT çərçivəsində yaxşı əməkdaş
lıq etdiyini vurğuladı.
Öz növbəsində Sahibə Qafaro
va Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin salamlarını Latviya
Prezidentinə çatdırdı, Azərbaycan
və Latviya xalqları arasındakı dost
luq münasibətlərinin tarixinə nəzər
saldı.
İki ölkənin parlamentlərarası
münasibətlərinə toxunan Milli Məc
lisin Sədri qeyd etdi ki, bu sahədə
səmərəli əməkdaşlıq qurulub. Bu
rada qarşılıqlı səfərlərin və parla
ment dostluq qruplarının xüsusi
rolu var. Spiker parlamentlərimizin
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki
qarşılıqlı əməkdaşlığından məm
nunluğunu da vurğuladı.
2021-ci ilin iyun ayında Latvi
ya parlament dostluq qrupunun
nümayəndə heyətinin Azərbaycana
səfərini xatırladan Sahibə Qafarova
latviyalı deputatların İkinci Qarabağ

müharibəsi zamanı Ermənistanın
Gəncəyə raket hücumları nəticə
sində dağıdılmış əraziləri və işğal
dan azad edilmiş Ağdam və Füzuli
şəhərlərindəki qəsbkarlığı öz gözləri
ilə gördüklərini dedi. Milli Məcli
sin Sədri dostluq qrupunun Xocalı
soyqırımı haqqında, həmçinin Er
mənistanın sərhədimizdə törətdiyi
təxribatlarla bağlı bəyanatlarının,
Vətən müharibəsi nəticəsində tor
paqlarımızın işğaldan azad edilməsi
münasibətiilə onların dəstək və
təbrik məktublarının Azərbaycanda
yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə
çatdırdı.
Söhbət zamanı Sahibə Qafarova
30-cu ildönümü yaxınlaşan Xocalı
soyqırımı barədə ətraflı məlumat
verdi, Azərbaycanın 44 günlük Və

tən müharibəsi nəticəsində qazan
dığı qələbədən danışdı. Qeyd etdi
ki, Azərbaycan Ermənistana sülh
sazişinin imzalanması ilə bağlı bir
sıra təkliflər verib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq do
ğuran digər məsələlər ətrafında da
fikir mübadiləsi aparıldı.
Latviya Respublikasına rəsmi
səfəri çərçivəsində Milli Məcli
sin Sədri Sahibə Qafarova Riqada
Latviya Milli İncəsənət Muzeyinə,
Latviya Milli Kitabxanasına baş çək
di. Spiker “Qonaqlar” kitabına ürək
sözlərini yazdı, Azərbaycan tarixi,
mədəniyyəti haqqında, həmçinin öl
kəmizin böyük ədəbi xadimlərinin
müəllifi olduqları qiymətli kitabları
Latviya Milli Kitabxanasına hədiyyə
etdi.

YANVAR-FEVRAL, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 11

SƏFƏR

Litva Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığı,
ölkəmizin Şərq tərəfdaşlığında iştirakını dəstəkləyir
Baltikyanı ölkələrə rəsmi səfə
rinin davamı olaraq fevralın 4-də
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rovanın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti Litva Respublikasına gəldi.
Bu ölkədə Milli Məclis Sədri
nin ilk görüşü Litvanın parlament
(Seym) Sədri Viktoriya Çmilite
Nielsenlə keçirildi. Litvalı spiker
ölkələrimiz arasında münasibət
lərin yüksək inkişafından məm
nunluğunu ifadə edərək, bildirdi
ki, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları, qida, aqrar, təhsil
sahələrində əməkdaşlığın daha da
inkişafı üçün geniş imkanlar var.
Azərbaycan Litvanın “Twinning”
proqramı çərçivəsində ən sıx əmək
daşlıq etdiyi ölkələrdən biridir.
Seym Sədri öz ölkəsinin hər
zaman Azərbaycanın ərazi bü
tövlüyünü dəstəklədiyini diqqətə
çatdırdı, regionda sülh və təhlükə
sizliyin təmin olunmasının vacib
liyini vurğuladı. O, Azərbaycanın
Avropa İtt ifaqı üçün mühüm tərəf

daş olduğunu xüsusi qeyd etdi.
İki ölkənin qanunverici orqan
ları arasında əməkdaşlığın hazırkı
yüksək səviyyəsindən məmnun
luğunu söyləyən Viktoriya Niel
sen qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfl i
əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə
verdiyini bildirdi.
Yüksək qonaqpərvərliyə görə
minnətdarlıq edən Sahibə Qafa
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rova Azərbaycan Milli Məclisinin
Sədri kimi Litvaya ilk rəsmi səfəri
olduğunu söylədi.
İkitərəfl i və çoxtərəfl i münasi
bətlərin inkişafında Azərbaycan və
Litva prezidentlərinin müstəsna
rolunu vurğulayan parlament Səd
ri parlamentlərarası münasibətlərə
də toxundu. Litva parlamentində
dostluq qrupunun Xocalı soyqırı

SƏFƏR
mı ilə bağlı bəyanatlarını yüksək
qiymətləndirdi. Spiker həmkarına
Ermənistan tərəfindən törədilən bu
soyqırım haqqında geniş məlumat
verdi.
Daha sonra Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova bu ölkənin xarici
işlər naziri Gabrielius Landsbergis
lə görüşdü. Litvanın XİN rəhbə
ri ölkəsinin Azərbaycanla birgə
uğurlu layihələrə imza atdığını
söylədi, öz ölkəsinin hər zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyini qeyd etdi.
Öz növbəsində Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova qarşılıqlı
əlaqələrdən söz açaraq, bu müna
sibətlərin əhəmiyyətini vurğuladı.
Litvanın Avropa İttifaqına üzv
lüyünü nəzərə alaraq, Azərbay
can ilə qurum arasında əlaqələr
haqqında danışdı, ölkəmizin bu
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət ver
diyini dedi.
Milli Məclisin Sədri 44 günlük
Vətən müharibəsində Azərbay
canın tarixi qələbəsindən sonra
regionda yeni yaranmış reallıqlar
barədə Litvanın xarici işlər naziri
nə ətrafl ı məlumat verdi.
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Sonra Sahibə Qafarova ölkəmi
zin həyata keçirdiyi layihələr və
mövcud olan investisiya imkan
ları barədə danışaraq, Ələt Azad
İqtisadi Zonasına, işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə yaradılan
Araz Vadisi İqtisadi Zonasına, Ağ
dam Sənaye Parkına, aqroparklara,
informasiya kommunikasiya tex
nologiyaları və bərpa olunan enerji
sahələrinə investisiya qoyuluşu
üçün gözəl imkanların mövcudlu
ğunu nəzərə çatdırdı, Litva şirkət
lərini ölkəmizdə həyata keçirilən
layihələrə investisiya yatırmağa
dəvət etdi. Spiker Zəngəzur dəh
lizinin strateji əhəmiyyətindən də
danışaraq bildirdi ki, bu dəhlizin
açılması nəinki region üçün, o
cümlədən Avropa İttifaqına üzv
olan ölkələr üçün də yeni imkanlar
yaradacaq.
Spiker Sahibə Qafarova Litva
Prezidenti Gitanas Nauseda ilə
görüşündə də Azərbaycanın Vətən
müharibəsində qazandığı qələ
bədən geniş söhbət açdı. O, qeyd
etdi ki, artıq Ermənistanla Azər
baycan arasında münaqişə möv
cud deyil. Ölkəmiz Ermənistana

suverenliyin və ərazi bütövlüyü
nün qarşılıqlı tanınması, sərhədlə
rin delimitasiyası və demarkasiya
sı prosesinə başlanması, regionda
bütün kommunikasiyaların
bərpası və münasibətlərin normal
laşmasına gətirib çıxaracaq sülh
sazişinin imzalanması ilə bağlı
bir sıra təkliflər verib. Ermənis
tan regionda yaranan yeni reallığı
düzgün qiymətləndirməli, sülh və
sabitliyin bərqərar olması istiqa
mətində üzərinə düşən öhdəlikləri
yerinə yetirməlidir.
Söhbət zamanı Sahibə Qafaro
va Azərbaycanın Avropa İttifaqı
ilə əlaqələri, ölkəmizin Avropanın
enerji təhlükəsizliyində rolu barə
də danışdı.
Milli Məclisin Sədri Azərbaycan
və Litva arasında münasibətlərin
inkişafında iki ölkə prezidentlə
rinin qarşılıqlı səfərlərinin xüsusi
önəm daşıdığını bildirərək səfər
lər zamanı imzalanmış sənədlərin
ölkələrimiz arasında əlaqələri yeni
səviyyəyə yüksəltdiyini vurğuladı.
Görüşdə Litva Prezidenti Gita
nas Nauseda ölkələrimiz arasın
da münasibətlərin inkişafından,
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“Twinning” layihələri çərçivəsində
və təhsil sahəsində uğurlu əmək
daşlıqdan məmnunluğunu bildir
di, qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin
artırılması və iqtisadi əməkdaşlı
ğın daha da gücləndirilməsi üçün
yaxşı imkanların olduğunu qeyd
etdi.
Gitanas Nauseda Litvanın
Azərbaycan və Avropa İttifaqı
arasında əməkdaşlığını, ölkəmi
zin Şərq tərəfdaşlığında iştirakını
dəstəklədiyini, həmçinin Azərbay
can Prezidenti cənab İlham Əliye
vin dekabrda Brüsseldə Avropa
İttifaqının 6-cı Şərq Tərəfdaşlığı
Sammitində iştirakını alqışladığını
diqqətə çatdırdı.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu
ran məsələlər ətrafında fikir müba
diləsi aparıldı.
Litvaya rəsmi səfəri çərçivəsin
də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farovanın başçılıq etdiyi parlament
nümayəndə heyəti Vilnüs şəhə
rindəki “Antakalnio” məzarlığına
gedərək 1991-ci il 13 yanvar qur
banlarının xatirəsini yad etdilər,
onların şərəfinə ucaldılmış abidə
nin önünə gül çələngi qoydular.

SƏFƏR
Estoniya Azərbaycanla
münasibətlərin
dərinləşməsində
maraqlıdır
Fevralın 6-da Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarovanın başçı
lıq etdiyi parlament nümayəndə
heyətinin Estoniya Respublikasına
rəsmi səfəri başladı.
Bu ölkədə Sahibə Qafarova
əvvəlcə Estoniya parlamentinin
(Riigikoqu) Sədri Yüri Ratas ilə
görüşdü.
Riigikoqun Sədri xalqlarımız
arasında gözəl dostluq münasibət
lərinin olduğunu, Estoniyanın hər
zaman Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünü dəstəklədiyini vurğuladı.
Yüri Ratas Estoniyada yaşayan
azərbaycanlıların ölkə cəmiyyətinə
fəal inteqrasiyasından məmnun
luğunu bildirərək, bunun xalqla
rımız arasında əlaqələrə müsbət
təsir etdiyini diqqətə çatdırdı.
Qeyd olundu ki, Estoniya şirkətlə
ri Azərbaycanda həyata keçirilən
layihələrdə, o cümlədən işğaldan
azad olunmuş ərazilərin bərpasın
da iştirak etməkdə maraqlıdırlar.
Öz növbəsində Sahibə Qafaro
va dəvətə və nümayəndə heyətinə
göstərilən qonaqpərvərliyə görə
minnətdarlığını ifadə etdi. Esto
niyanın müstəqilliyinin 104-cü
ildönümü münasibətilə təbrikləri
ni çatdıran Milli Məclisin Sədri bu
il həm də Azərbaycan ilə Estoniya
arasında diplomatik münasibətlə
rin qurulmasının 30 iliyinin tamam
olduğunu vurğuladı.
Parlamentin Sədri ölkələrimiz
arasında ikitərəfli və çoxtərəfl i mü
nasibətlərə müsbət təsir göstərən
amillərdən, parlamentlər arasında
mövcud olan uğurlu əməkdaşlıq
dan söz açdı. Estoniya parlamenti
nin Azərbaycanla dostluq qrupu
nun nümayəndə heyətinin 2021-ci
ilin noyabrında ölkəmizə səfəri
çərçivəsində Ağdam şəhərinə get
mələrini, Ermənistanın törətdiyi

vandallıqları gözləri ilə gördüklə
rini bildirdi.
Spiker Estoniya-Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qru
punun Xocalı soyqırımı, həmçi
nin ərazilərimizin işğaldan azad
edilməsinin birinci ildönümü
münasibətilə bəyanatlarının ölkə
mizdə yüksək qiymətləndirildiyini
vurğuladı.
Daha sonra Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova Estoniyanın xarici
işlər naziri Eva-Maria Liimets ilə
görüşdü. Xanım nazir Azərbay
can-Estoniya münasibətlərindən
məmnunluğunu bildirərək, təhsil,
elektron idarəetmə və digər istiqa
mətlərdə uğurlu layihələrin həyata
keçirildiyini qeyd etdi.
Ölkəsinin Azərbaycanla mü
nasibətlərin daha da dərinləşmə
sində maraqlı olduğunu söyləyən
Eva-Maria Liimets bu istiqamətdə

qanunverici orqanların rolunu
yüksək qiymətləndirdi. O, Esto
niyanın hər zaman Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə dəstək verdi
yini bildirərək, regionda sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunmasının
vacibliyini qeyd etdi.
Öz növbəsində Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova dövlət baş
çılarının qarşılıqlı səfərlərindən və
bu səfərlər zamanı prezidentlər tə
rəfindən imzalanmış birgə bəyan
namələrdən söz açdı. Vurğulandı
ki, bu sənədlər ölkələrimiz arasın
da ikitərəfli münasibətlərin daha
da inkişafı üçün əsaslar yaradıb.
Bu gün Azərbaycan və Estoniya
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq
üçün geniş imkanlara malikdir. Şi
mal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizləri Azərbaycandan keçir.
Azərbaycan nəqliyyat infrastruk
turuna çox böyük maliyyə resurs
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ları ayırıb. Zəngəzur dəhlizinin və
regionda bütün kommunikasiya
ların açılması bölgənin nəqliyyat
potensialını xeyli artıracaq.
Sahibə Qafarova Estoniyanın
Avropa İtt ifaqına üzvlüyünü nə

zərə alaraq, Azərbaycan ilə qu
rum arasında əlaqələr haqqında
da məlumat verdi. Bildirildi ki,
Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə yeni
tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqların
son mərhələsindədir və onun 90
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faizdən çoxu artıq razılaşdırılıb.
Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində
əməkdaşlıq da böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycan neftlə ya
naşı, Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə
Avropanın etibarlı qaz tədarükçü
sünə çevrilib. Bu, Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə mühüm töhfədir.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farovanın Estoniya Prezidenti Alar
Karis ilə görüşündə tərəfl ər ölkələ
rimiz və xalqlarımız arasında mü
nasibətlərin tarixindən söz açdılar.
Qeyd olundu ki, Azərbaycanla
Estoniya arasında əlaqələr bir sıra
sahələr üzrə uğurla davam etdiri
lir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında mövcud olan münasibət
lər təqdirəlayiqdir və Estoniya hər
zaman Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünü dəstəkləyir.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyevin
salamlarını Estoniya Prezidentinə
çatdırdı.
Milli Məclisin Sədri kimi Esto
niyaya ilk dəfə rəsmi səfər etdiyini
söyləyən Sahibə Qafarova səfər
zamanı keçirilən görüşlər barədə
məlumat verdi, parlamentlərarası
əlaqələrin hazırkı səviyyəsindən

SƏFƏR

razılığını bildirdi. Qeyd edildi ki,
mövcud qanunvericilik bazası
ikitərəfli gündəliyin müxtəlif sa
hələrini əhatə edəcək yeni sənəd
lərlə daha da zənginləşdirilə bilər.
COVID-19 pandemiyasının mənfi
təsirlərinə baxmayaraq, iqtisadi,
ticarət, investisiya, kənd təsərrüfatı
və digər sahələrdə əməkdaşlığı
mızı dərinləşdirmək üçün əlverişli
şərait var.
Görüşdə Sahibə Qafarova
Azərbaycanla Avropa İtt ifaqı ara
sında əlaqələr haqqında da geniş
məlumat verdi, ölkəmizlə qurum
arasında yeni tərəfdaşlıq sazişi
üzrə danışıqların son mərhələdə
olduğunu, Azərbaycanın Avro
pa İttifaqının 9 üzvü ilə strateji
tərəfdaşlıq sənədləri imzaladığını
diqqətə çatdırdı. Milli Məclisin
Sədri Avropa İtt ifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişelin 2021-ci ilin
iyulunda Azərbaycana səfərini və
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin Avropa İtt ifa
qının Brüsseldə keçirilən 6-cı Şərq
Tərəfdaşlığı Sammitində iştirakını
xatırladaraq, bu səfərlərin Azər
baycan ilə Avropa İtt ifaqı arasında
münasibətlərin xarakterini nüma
yiş etdirdiyini vurğuladı.
Parlamentin Sədri Baltikyanı
ölkələrdə keçirdiyi bütün görüşlər

də olduğu kimi Azərbaycanın 44
günlük Vətən müharibəsində əldə
etdiyi möhtəşəm qələbə haqqın
da Estoniya Prezidentinə də ətrafl ı
məlumat verdi. Azərbaycan ərazi
lərinin Ermənistan tərəfindən 30 il
davam edən işğalına son qoyaraq
ərazi bütövlüyünü bərpa etməsin
dən, ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik
Şurasının kağız üzərində qalan
qətnamələrini, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərini öz gücü he
sabına təmin etməsindən danışdı.
Spiker diqqətə çatdırdı ki, hazırda
Azərbaycan işğaldan azad olunmuş
ərazilərində genişmiqyaslı qurucu
luq və bərpa işləri həyata keçirir.
Qısa vaxt ərzində xeyli işlər görü
lüb, yeni nəqliyyat infrastrukturu
yaradılıb, Füzuli Beynəlxalq Hava

Limanı fəaliyyətə başlayıb. Zəngə
zur dəhlizinin və yeni kommunika
siyaların açılması regionun nəqliy
yat potensialını xeyli artıracaq.
Sahibə Qafarova vurğuladı ki,
Ermənistan regionda yeni yaran
mış reallıqları düzgün dəyərlən
dirməli, üzərinə düşən öhdəlikləri
yerinə yetirməlidir.
Görüşdə dövlətlərimiz arasında
qarşılıqlı əlaqələrin gələcək inki
şafına dair geniş fikir mübadiləsi
aparıldı.
Estoniya Respublikasına rəsmi
səfəri çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarovanın rəhbər
lik etdiyi Azərbaycan nümayəndə
heyəti Tallində Elektron Estoniya
Brifinq Mərkəzinə baş çəkdi və
mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış oldu.
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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
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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

RƏSMİ QƏBULLAR
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
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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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Milli Məclis yaz sessiyasının ilk iclasında
Şuşa Bəyannaməsini təsdiq etdi
Fevralın 1-də Milli Məclisin
2022-ci ilin yaz sessiyasında ilk
plenar iclası keçirildi. Parlamentin
Sədri Sahibə Qafarova yaz sessiya
nı açıq elan etdikdən sonra Azər
baycan Respublikasının Dövlət
himni səsləndirildi.
Spiker iclasda çıxış edərək 2021ci ilin yekunları barədə deputatla
ra ətrafl ı məlumat verdi. O, qeyd  
etdi ki, ötən il ərzində Milli Məcli
sin 38 iclası keçirilib, 222 qanun və
qərar qəbul olunub. Parlamentin
fəaliyyəti qanunvericilik səviyyə
sində Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü uzaqgörən daxili və xa
rici siyasəti dəstəkləməyə yönəlib,
Milli Məclisdə ölkənin ictimai-si
yasi həyatının mühüm məsələləri
nə münasibət bildirilib.
Sədr  vurğuladı ki, Milli Məcli
sin beynəlxalq fəaliyyəti sessiyalar
arasındakı dövrdə də davam etdi
rilib. Yanvarın 17-də Monteneqro
parlamentinin Sədri Aleksa Beçiçin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti

Milli Məclisdə olub. Görüş zamanı
bir sıra məsələlər müzakirə edilib.
Sahibə Qafarova Milli Məclisin
nümayəndə heyətinin yanvar ayın
da Avropa Şurası Parlament As
sambleyasının qış sessiyasında işti
rak etməsini, nümayəndə heyətinin
rəhbəri Səməd Seyidovun AŞPAnın Monitorinq Komitəsi sədrinin
birinci müavini seçilməsini diqqətə
çatdırıb, bu münasibətlə həmkarını
ürəkdən təbrik edib, fəaliyyətində
ona uğurlar arzulayıb.
Sədr yaz sessiyasında parla
menti gərgin iş gözlədiyini bildi
rib, deputatların bir sıra qanun la
yihələri ilə yanaşı, Konstitusiyanın
və qanunların tələbinə uyğun ola
raq, Nazirlər Kabinetinin hesaba
tını  dinləyəcəklərini deyib. Spiker
Milli Məclisin iclaslarından birində
2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası
haqqında məsələnin müzakirəyə
təqdim ediləcəyini vurğulayıb.
Yaz  sessiyası müddətində  həmçi
nin Hesablama Palatasının, İnsan
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alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli
Koordinatorun, İnsan hüquqları
üzrə müvəkkilin (ombudsmanın)
və bələdiyyələrin fəaliyyətinə
inzibati nəzarəti həyata keçirən
müvafiq qurumun illik hesabat və
məruzələrinin də dinləniləcəyi nə
zərə çatdırılıb.
Sahibə Qafarova  bildirib ki,
sessiya ərzində Milli Məclisin bey
nəlxalq əlaqələrini daha da möh
kəmləndirmək və inkişaf etdirmək
üçün lazımi tədbirlər görüləcək.
Bu məqsədlə beynəlxalq təşki
latlarda ardıcıl fəaliyyət davam
etdiriləcək, bir sıra xarici səfərlər
həyata keçiriləcək, xarici ölkələrin
parlament sədrləri və nümayəndə
heyətləri Bakıda qəbul ediləcək.
Həm Bakıda, həm də xarici ölkə
lərdə beynəlxalq tədbirlərin keçi
rilməsi nəzərdə tutulur.
Sədr Milli Məclisin yaz sessiya
sının yüksək səviyyədə keçəcəyinə
əminliyini ifadə edib və sessiyada
hamıya uğurlar arzulayıb.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
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.

ÇinXalqRespublikasıÜmumçinXalqNümayəndələriYığıncağıDaimiKomitəsininSədriLiCanşuMilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovanınadınatəbrikməktubuünvanlayıb.
MəktubdaÇinparlamentininSədriötənilnoyabrın28dəİspani
yanınpaytaxtıMadridşəhərindəkeçirilmişQoşulmamaHərəkatı
nınParlamentŞəbəkəsinintəsisiclasıbarədəözfikirləriniaçıqlayıb,
toplantınınmüvəfəqiyyətləkeçirildiyinivəuğurlunəticələrəldə
edildiyinibildirib.
LiCanşuAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisivəonun
SədriSahibəQafarovanınQoşulmamaHərəkatınaüzvölkələrin
parlamentləriarasındaəməkdaşlığıngenişləndirilməsindəsəylərini
yüksəkqiymətləndirib.ÇininQoşulmamaHərəkatınınParlamentŞə
bəkəsiningələcəkfəaliyyətindəAzərbaycanıdəstəklədiyinibildirib.
Ölkəsininyeniyaradılmışqurumaüzvölkələrinparlamentləriilə
dəsıxmünasibətlərqurmağahazırolduğunudeyib.O,Qoşulmama
HərəkatınınParlamentŞəbəkəsiçərçivəsindədünyadamultilatera
lizmininkişafıvəsülhünbərqərarolmasıüçünüzvölkələrinbirgə
səylərininvacibliyinivurğulayıb.
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Milli Məclisdə Xocalı soyqırımının
ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edildi
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
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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.

Xocalısoyqırımının30illiyiiləəlaqədar
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
Bəyanatı

1992ci il fevralın 25dən 26na keçən gecə Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində tö
rədilmiş soyqırımı aktının 30 ili tamam olur. Bu kədərli günlərdə Azərbaycan xalqı erməni şovi
nizminin vəhşiliyinin qurbanı olmuş günahsız insanların əziz xatirəsini dərin hüznlə bir daha yad
edir.
Azərbaycanın əzəli və tarixi ərazisi olan Qarabağ bölgəsini qəsb etmək üçün Ermənistan Res
publikasının Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi silahlı təcavüz gedişində dinc əhaliyə qarşı on
larca soyqırımı cinayəti törədilmiş, azərbaycanlı yaşayış məntəqələri əhalisinin bir hissəsi qa
baqcadan hazırlanmış plan əsasında xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Miqyasına və ağırlıq
dərəcəsinə görə bu cinayətlərin ən dəhşətlisi Xocalı soyqırımıdır.
Xocalı şəhərində əhalinin vəhşicəsinə kütləvi qırğını doğma torpağının müdafiəsinə qalxmış
xalqımızın mübarizə əzmini sarsıtmaq və Azərbaycan torpaqlarının işğalını sürətləndirmək niy
yəti ilə törədilmişdir. Bu soyqırımı aktının təşkilatçıları Ermənistan Respublikasının siyasi və dövlət
rəhbərliyi, birbaşa icraçıları isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri, erməni terrorçu dəstə
ləri və keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366cı motoatıcı alayının şəxsi heyə
tinin üzvləridir.
Xocalıya hücum əməliyyatına 366cı alayın ikinci taqımının komandiri Seyran Ohanyan, üçün
cü taqımının komandiri Yevgeni Nabokix, birinci taqımının qərargah rəisi Valeri Çitçyan rəhbərlik
etmişlər. Əməliyyata alayın 90dan çox tankı, piyada döyüş maşını və digər hərbi texnikası cəlb
edilmişdir. Dinc əhaliyə qarşı soyqırımı cinayətinin iştirakçılarından 39 nəfərin adları Azərbay
can Respublikasının istintaq orqanlarına məlumdur, digər iştirakçıların müəyyənləşdirilməsi üçün
başlanmış cinayət işinin təhqiqi hələ də davam edir.
Təkcə bizim xalqımıza qarşı deyil, həm də bütün insanlığa qarşı yönəlmiş bu müdhiş cinayət
əməli nəticəsində 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri qoca olmaqla, ümumilikdə 613 nəfər
dinc azərbaycanlı milli mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şikəst edilmiş,
1275 sakin girov götürülərək amansız işgəncələrə məruz qalmışdır. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş,
25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir. Girov götürülənlərdən 150
nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyildir.
Xocalı şəhərində törədilmiş cinayətin xarakteri və miqyası bu soyqırımı aktının BMT Baş Məc
lisinin 1948ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətinin
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada ifadə olunmuş tərifə tam uyğun
gəldiyini sübut edir. Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı həmin ərazidə
yaşayan insanları məhz azərbaycanlı olduqlarına görə tamamilə məhv etmək niyyəti ilə törə
dilmişdir. Azğınlaşmış cəlladlar insanların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif əzalarını kəsmiş,
körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını yarmış, adamları diridiri tor
pağa basdırmış və ya yandırmış, cəsədlərin bir qismini minalamışlar. Yanan şəhərdən qaçıb xilas
olmaq istəyən insanlara aman verilməmiş, dinc sakinləri yollarda, meşələrdə pusqu quran erməni
hərbçiləri xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirmişlər. Məlum olduğu kimi, məhdud coğrafi zonada oxşar
əməllərin törədilməsi keçmiş Yuqoslaviya üçün Beynəlxalq Cinayət Tribunalı tərəfindən soyqırımı
aktı kimi tövsif edilmişdir.
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Xocalı faciəsi erməni şovinistlərinin Cənubi Qafqazda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri
qəsbkarlıq və etnik təmizləmə siyasətinin yeni qanlı səhifəsi olmuşdur. Son iki yüz ilə yaxın dövr
də mərhələmərhələ həyata keçirilən bu siyasət on minlərcə günahsız azərbaycanlının və digər
xalqların nümayəndələrinin etnik və dini mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinə, çar
Rusiyasının süqutundan sonra Azərbaycanın əzəli torpaqlarında, yəni keçmiş İrəvan xanlığının
ərazisində Ermənistan Respublikasının yaradılmasına, azərbaycanlılara məxsus olan əlavə 20,2
min kvadratkilometr ərazinin də bu süni dövlət qurumuna qatılmasına, sovet dövründə Azərbay
can ərazisində ermənilər üçün qondarma “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti”nin təşkil edilməsinə,
1948–1953cü və 1988–1993cü illərdə 1,5 milyon nəfərə qədər azərbaycanlının doğma yurdla
rından deportasiya edilməsinə və ya qovulmasına, Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizinin
30 ilə yaxın dövrdə işğal altında saxlanmasına gətirib çıxarmışdır.
Azərbaycanlıların məruz qaldıqları bu fəlakətlərin əsas səbəblərindən biri məlum geosiyasi güc
mərkəzlərinin öz məqsədləri üçün davakar erməni millətçiliyinə rəvac verməsi və ondan bir alət ki
mi istifadə etməsi olmuşdur. Çirkin geosiyasi oyunlarda onlar üçün ayrılan rolu uyğun görən erməni
şovinistlərinin qonşu xalqların torpaqları hesabına “böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasına düşməsi
bölgədə onilliklər boyu davam edən faciələrin əsasını qoymuşdur. Son yüz əlli ildən artıq dövrdə ermə
ni xalqının bir neçə nəsli milli müstəsnalıq, Azərbaycan və türk xalqlarına qarşı düşmənçilik ruhunda
tərbiyə edilmişdir. Cənubi Qafqazda erməni diniideoloji ekspansiyasına rəvac verilməsi isə Qarabağ
dakı alban xristian kilsəsinin erməni kilsəsinə tabe edilməsi, albanların etnikmədəni irsinin, alban
ədəbiyyatının və tarixinin Eçmiədzin erməni kilsəsi tərəfindən mənimsənilməsi, bölgənin tarixinin sax
talaşdırılması, ermənilərin tarixinin şişirdilərək qədimləşdirilməsi, qonşu xalqlara qarşı kəskin mənə
vi təcavüz kampaniyası aparılması ilə nəticələnmişdir. Bölgədə baş verən hadisələr bilərəkdən təhrif
edilmiş, dünya ictimaiyyətinin nəzərində “əzabkeş və məzlum” erməni xalqı obrazı yaradılmışdır.
Erməni şovinizminə qarşı mütəşəkkil müqavimət cəbhəsi Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri
Heydər Əliyev ali hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra yaradılmışdır. “Azərbaycanlıların soyqırımı haq
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998ci il 26 mart tarixli Fərmanı tarixi həqiqətlə
rin üzə çıxmasına və öz yerini tutmasına təkan vermişdir. Bu mühüm sənəddə tariximizdə ilk dəfə
olaraq azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi qırğınların – soyqırımlarının rəsmən adı çəkilmiş,
Cənubi Qafqaz miqyasında xalqımıza qarşı aparılan etnik düşmənçilik siyasətinin kökləri açıl
mışdır. “Böyük Ermənistan” xülyasını həyata keçirməyin əsas yolunu tarix boyu bu ərazilərin yerli
sakinləri olmuş azərbaycanlıların məhv edilməsində, qovulmasında, onların tarix və mədəniyyət
abidələrinin dağıdılmasında, yer adlarının dəyişdirilməsində görən erməni şovinistlərinin mənfur
fəaliyyətinə siyasi qiymət verilmişdir. Fərmana əsasən 31 mart günü son yüz ildən artıq dövrdə
erməni şovinistlərinin xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklərin qurbanı olmuş günahsız insanların
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilmişdir. Xocalı faciəsi
nə dəqiq siyasihüquqi qiymət verilmiş, Xocalıda törədilmiş soyqırımı cinayəti barədə həqiqətləri
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlərə təkan verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev azərbaycanlıların soyqırımı ilə əla
qədar dəfələrlə xalqa müraciət etmiş, Xocalı faciəsini insanlığa qarşı ən qəddar və amansız küt
ləvi terror hadisələrindən biri kimi qiymətləndirmişdir. Dövlət başçısının sərəncamı ilə bu il Xocalı
soyqırımının 30cu ildönümü qeyd edilir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1994cü il 24 fevral tarixli qərarına əsasən 26 fevral
Xocalı soyqırımı günü elan edilmiş və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir. Bu
məsələ ilə əlaqədar parlamentin xüsusi bəyanat və müraciətləri qəbul edilmiş, beynəlxalq təşki
latlardan, dünya ölkələrinin parlamentlərindən və hökumətlərindən Xocalı soyqırımının tanınma
sı və pislənməsi, gələcəkdə bu cür cinayətlərin cəzasız qalmasının qarşısını almaqdan ötrü təsirli
beynəlxalq hüquq mexanizmlərinin yaradılması işinin tezliklə başa çatdırılması xahiş edilmişdir.
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Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası ilə bağlı görülən iş
lər ildənilə daha da genişlənir. Bu kampaniya çərçivəsində soydaşlarımızı təmsil edən çoxsaylı
vətəndaş cəmiyyəti institutları, gənclər təşkilatları və diaspor qurumları hakimiyyət orqanları ilə
birgə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması sahəsində aparılan sistemli işin nəticəsidir
ki, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya,
Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xocalıda
törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilmişdir. Rumıniya, Bosniya və Herseqo
vina, Serbiya, İordaniya, Sloveniya parlamentləri, Böyük Britaniyanın tərkibindəki Şotlandiya par
lamenti, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 22 ştatının icra və qanunvericilik orqanları Xocalı
faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləmişlər.
Xocalı şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər görül
müşdür. Bakı şəhərində, ölkəmizin digər şəhər və rayonlarında Xocalı qurbanlarına abidələr ucal
dılmış, Xocalı faciəsi haqqında məlumatlar orta məktəb proqramlarına daxil edilmişdir.
2020ci ilin sentyabr–noyabr aylarında 44 günlük Vətən müharibəsinin gedişində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, müzəfər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin əldə etdiyi möhtəşəm zəfər sayəsində ölkəmizin beynəlxalq miqyasda tanın
mış torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyulmuş, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün
bərpası təmin edilmişdir. Son iki yüz ilə yaxın dövrdə Azərbaycan xalqına çoxsaylı milli fəlakətlər
gətirən erməni şovinizminə və ekspansionizminə sarsıdıcı zərbə endirilmişdir. Xocalı soyqırımını,
dinc əhaliyə qarşı digər cinayətləri törədənlərin cavabı döyüş meydanında verilmişdir.
Uzun sürən münaqişə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respub
likası arasında daimi sülhün bərqərar edilməsi, sivil dövlətlərarası münasibətlər qurulması, bu
dövlətlərin ərazisində Azərbaycan və erməni xalqlarının nümayəndələrinin dinc yanaşı həyatının
təmin edilməsi üçün tarixi imkan yaranmışdır. Təəssüf ki, Ermənistan Respublikasında yenə də
Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü hədəf alan qisasçı ritorikaya və hərəkətlərə yol
verilir. Ermənistanın dövlət siyasətinin təməllərindən birini təşkil edən və Xocalı soyqırımının, dinc
əhaliyə qarşı digər cinayətlərin törədilməsinə gətirib çıxarmış Azərbaycan xalqına qarşı nifrət və
düşmənçilik ideologiyasından hələ də imtina edilməmişdir.
Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hesab edir ki, Xocalı soyqırımına
dünya miqyasında lazımi siyasihüquqi qiymət verilməsi gələcəkdə belə cinayətlərə şərait yarada
biləcək etnik dözümsüzlük əhvalruhiyyəsini aradan qaldırmağa kömək göstərə bilər. Xocalı soy
qırımı unudulmamalı, faciənin ideoloqları, təşkilatçıları və icraçıları yaxalanaraq layiq olduqları
cəzalara çatdırılmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropada Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa İttifaqına, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, digər
beynəlxalq təşkilatlara, dünya ölkələrinin parlamentlərinə və hökumətlərinə müraciət edir ki, er
məni şovinistləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımını tanısınlar və
pisləsinlər, gələcəkdə dünya ölkələrindən hər hansı birinin ərazisində bu cür cinayətlərin baş ver
məsinin qarşısını almaq üçün təsirli tədbirlər görsünlər.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Ermənistan tərəfini Azərbaycan Respublikasının əra
zi bütövlüyünü tanımağa, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və normalarına uyğun olaraq, suve
renliyin, ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və
bunlara hörmət edilməsi əsasında Azərbaycan Respublikası ilə normal qonşuluq münasibətləri
qurmağa, bölgənin bütün etnik qrupların nümayəndələrinin firavanlıq şəraitində yaşadıqları sülh,
sabitlik və inkişaf məkanına çevrilməsi üçün özündən asılı olan tədbirləri görməyə çağırır.
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Şuşa və Bakı bəyannamələri əməkdaşlığımızın
möhkəmlənməsində hələ ilkin sənədlərdir
Bu sayımızda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri prof. dr. Mustafa Şentopun AzərbaycanTürkiyə münasibətləri haqqında “Milli Məclis” jurnalına verdiyi geniş müsahibəsini təqdim edirik.
-TürkiyəBöyükMillətMəclisininTürkiyəiləAzərbaycan
arasındamünasibətlərinmüttəfiqliksəviyyəsinəyüksəlməsininəzərdətutanŞuşa
Bəyannaməsiqəbuledilib.
Bəyannaməikiqardaşölkə
arasındaimzalansada,əslində
sənəddəəksinitapanməsə-

lələrinregionaltarazlığatəsir
edən,sabitliyidəstəkləyən
vəbütüntürkdünyasıiləsıx
bağlıolansondərəcəönəmli
manifestolmasışübhədoğurmur.Bununlabağlıfikirlərinizi
bölüşməyixahişedirik.
Türkiyənintürkcümhuriyyət
ləriilədərintarixi,mədəni,etnik
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vədiniqardaşlıqbağlarıvar.Təbii
ki,Azərbaycanlaaramızdaolan
tarixi,dilvəmədənibirliyəgörə
dahasıxəlaqələrimizmövcuddur.
PrezidentRəcəbTayyibƏrdoğan
ötənilAzərbaycanaikidəfəsəfər
etdi.Busəfərlərinbirincisində
2021ciiliyunun15dəişğaldan
azadolunmuşŞuşayagetdivə

BİRLİK
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
dərhalsonraverdiyiaçıqlamada:“ŞuşaBəyannaməsiilə

Azərbaycanlaəlaqələrimizin
yenidövrüçünyolxəritəsinimüəyyənetdik”-dedi.Siz
buyolxəritəsiniaddım-addımnecətəsviredəbilərsiniz?
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.
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Digər tərəfdən onu da qeyd etmə
liyəm ki, qardaş türk cümhuriyyət
lərinin yerləşdiyi coğrafiyalar da
uzunmüddətli perspektivdə dünya
siyasətinin diqqətini çəkəcək özəl
liklərə malikdir. Yeraltı və yerüstü
sərvətlərin zənginliyini, region
ətrafında yeni yaranan gücləri,
Çin, Rusiya, Hindistan kimi döv
lətlərin mövcudluğunu və ABŞ-ın
bu ölkələri açıq şəkildə öz dövləti
üçün təhlükə kimi qiymətləndirmə
sini nəzərə alsaq, türk dünyasının
bu yeni durumu dəyərləndirərək,
müvafiq qarşılıq verməsini zəruri
edir. Ona görə də möhtərəm Prezi
dentimizin dediyi məqam Türkiyə
ilə qardaş  türk dövlətləri arasın
da əməkdaşlığı inkişaf etdirmək,
sülhə və sabitliyə əsaslanan siyasət
yürütmək və təbii ki, bu ölkələrin
ərazi bütövlüyünü, suverenliyini
qorumaqdır. Uzunmüddətli pers
pektivdə istərdik ki, Türkiyə ilə
türk cümhuriyyətləri arasında hər
sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirə
rək, beynəlxalq hüquqa uyğun şə
kildə təşkilatlandırma işləri həyata
keçirək. Bu kontekstdə Azərbayca
nın işğal olunmuş torpaqlarını geri

alması Cənubi Qafqazın bütün re
gionlarını əhatə edəcək daimi sülh
və sabitliyin bərqərar olması üçün
mühüm imkanlar açır.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdo
ğan Şuşa Bəyannaməsinin imza
lanması münasibəti ilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə birgə
keçirdiyi mətbuat konfransında
bildirdi ki, biz Cənubi Qafqazda
yaranmış yeni vəziyyətdən ya
rarlanaraq,  regionda əməkdaşlıq
üçün yeni təşəbbüslərə liderlik
edirik. Cənab Ərdoğan Ermənis
tanla başladığımız münasibətlərin
normallaşması prosesini, həmçinin
3+3 formatında regional əməkdaş
lıq platformasını da vurğuladı və
qeyd etdi ki, bu yolla region sülh
zonasına çevriləcək. Amma bu tari
xi fürsət əldən verilməməli, sülh və
əməkdaşlıq davamlı təşviq edilmə
lidir. Bu çərçivədə Ermənistanın
atacağı səmimi və müsbət addım
lardan asılı olaraq, mərhələli və
qardaşAzərbaycanla koordinasiyalı
şəkildə normallaşma prosesinə baş
lamışıq. Bu məqsədlə təyin edilmiş
xüsusi nümayəndələr yanvarın
14-də Moskvada araşdırma, təhqi
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qat xarakteri daşıyan ilk iclaslarını
keçiriblər. Fevralın 24-də isə Vya
nada ikinci görüş olacaq. Türkiyə
olaraq bölgədə davamlı sülh və
əməkdaşlıq üçün Azərbaycanla bir
likdə səylərimizi davam etdirmək
əzmindəyik.
- Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan
əlaqələrinin daha da geniş
ləndirilməsi perspektivlərinin
mühüm aspektlərini əhatə
edən Bakı Bəyannaməsi çər
çivəsində parlamentlərarası
əməkdaşlığı daha da zəngin
ləşdirəcək hansı layihələrin
həyata  keçirilməsini hədəflə
yirsiniz?
- Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan
xalqları arasında tarixən mövcud
olan qardaşlıq və mehribanlığın bu
dövrdə konkret layihələrə, qarşılıq
lı faydaya əsaslanan müqavilələrə
çevrilməsi son dərəcə sevindiri
ci haldır. Bildiyiniz kimi, iqtisadi
əlaqələrimizin inkişafı ilə yanaşı,
müdafiə sənayesi sahəsindəki birgə
layihələrimizdə də ciddi irəliləyiş
var. Hər  bir  dövlət  qurumu  öz
fəaliyyəti çərçivəsində bu əlaqələ

ZƏFƏR

rin daha da möhkəmlənməsi üçün
böyük səy göstərir. Təbii ki, bu
baxımdan xalqı təmsil edən parla
mentlərin də müstəsna  xidmətləri
var.  Mən Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Sədri kimi bir neçə dəfə  
Azərbaycana rəsmi səfər etmişəm.
Eləcə də Azərbaycan Milli Məclisi
nin Sədri hörmətli Sahibə Qafaro
va və onun rəhbərlik etdiyi rəsmi
nümayəndə heyətləri ölkəmizdə
səfərlərdə olublar. Pakistanla da
aramızda analoji diplomatik müna
sibətlər var. Biz bu səfərləri davam
etdirəcəyik və inanıram ki, bu üç
ölkənin parlamentləri beynəlxalq
platformalarda bundan sonra da
birgə fəaliyyət göstərəcəklər.
Üçtərəfli əməkdaşlıq çərçivə
sində 2021-ci il iyulun 27-də əziz
dostum Sahibə xanım Qafarovanın
ev sahibliyi ilə  Türkiyə-Azərbay
can-Pakistan parlament rəhbər
lərinin Birinci Üçtərəfli Görüşü
keçirildi. Biz Bakı Bəyannaməsini
qəbul etdik. Ümid edirik ki, Bakı
da üç ölkənin parlament rəhbər
lərinin iştirakı ilə başladığımız bu
yeni təşəbbüs bizim birgə səyləri
mizlə genişlənəcək və bu, 3 dövlət

arasında parlamentlərarası əmək
daşlığı daha da zənginləşdirəcək,
konkret layihələri həyata keçirmək
üçün hüquqi zəmin yaranacaq.
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
olaraq, bizim tarixi, siyasi, bəşəri
və mədəni komponentlərdən ibarət
ortaq köklərimiz var. Bu zəmində

- Türkiyə, Azərbaycan və Pa
kistan arasında əməkdaşlı
ğın təməl daşları nədir və bu
üçtərəfli mexanizmi tez bir
zamanda institusionallaşmaq
üçün yollar hansılardır?
- Bu üç ölkə tarix boyu qardaş
sayılmış və çətin anlar
da həmişə bir-birinin
Yaxın vaxtlarda aramızda əmək
yanında olmuşdur. Bu
qardaşlığın ifadəsini əks  
daşlığın institusionallaşması kon
etdirən milli mücadilə
tekstində yeni konkret addımların
dövrümüzdə Pakistan
atıldığına da şahid olacaqsınız.
xalqının Türkiyəyə etdiyi
yardım və dəstək, Azər
Şuşa və Bakı bəyannamələri bu is
baycandan köməyə gələn
tiqamətdə ilkin sənədlərdir.
qardaşlarımız, Osman
lının Birinci Dünya mü
haribəsində Azərbaycana yardımı
inkişaf etdirdiyimiz münasibətlər
kimi çoxsaylı misallar çəkmək olar.
çətin zamanlarda, milli məsələlərdə
Elə 44 günlük Vətən müharibəsin
özünü doğruldub. Bu kontekstdə
də Azərbaycanın işğal olunmuş
parlamentlərimiz arasında üçtərəf
ərazilərinin azad edilməsində
li dostluq qruplarının yaradılması
Türkiyə və Pakistanın dəstəyi bu
istiqamətində işimizi yekunlaşdır
qardaşlığın bariz sübutu oldu.
maq üzrəyik. Beləliklə, ölkələrimi
Bu üçlü əməkdaşlığın ən mühüm
zin ümumi maraqlarına aid hüquqi
təməl daşı məhz qardaşlığımızın
tənzimləmələrin təcili şəkildə həll
tarixidir, xalqlarımızın bu yaxın
edilməsi və həyata keçirilməsi tə
laşmanı ürəkdən istəməsidir.
min olunacaqdır.
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Təbii ki, hər sahədə münasibət
lər maraqlara deyil, mütləq etimada
əsaslandıqda, əməkdaşlığı inkişaf et
dirmək daha asandır. Bundan öncə
dediyim kimi, hazırda bunun konk
ret nümunələrini görə bilərik. Ölkə
miz Azərbaycanla yanaşı, Pakistanın
da iştirakı ilə regional rifahın və
sabitliyin təmin edilməsi məqsədi ilə
üçtərəfli və dördtərəfli kommunika
siya mexanizmlərinin yaradılması
na liderlik edir. 2021-ci il  yanvarın
13-də İslamabadda üç ölkənin xarici
işlər nazirləri tərəfindən imzalanan
İslamabad Bəyannaməsi ilə bir çox
sahələrdə, xüsusilə siyasi, iqtisadi,
sülh və təhlükəsizlik məsələlərində
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, sa
bitlik və rifahın yüksəldilməsi üçün
mühüm addımların atılması qərara
alındı. Yaxın vaxtlarda aramızda
əməkdaşlığın institusionallaşması
kontekstində yeni konkret addımla
rın atıldığına da şahid olacaqsınız.
Şuşa və Bakı bəyannamələri bu isti
qamətdə ilkin sənədlərdir.

Xüsusilə parlamentlərimiz ara
sında üçtərəfli dostluq qrupları
yaradıldıqdan sonra əməkdaşlığı
mız hər sahədə möhkəmlənəcək.
Bu kontekstdə parlamentlər olaraq
bizim vəzifəmiz birgə əməkdaşlığa
dair hüquqi tənzimləmələri ən qısa
zamanda həyata keçirməkdir.
- Dünyada Türkiyə və Azərbay
can qədər bir-birinə yaxın iki
ölkə yoxdur. Mövcud müna
sibətlərin daha da möhkəm
ləndirilməsi məqsədi ilə həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
səviyyədə parlamentlərara
sı dialoqun və əməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fi
kirlərinizi öyrənmək istərdik.
- İkitərəfli münasibətlərdə Azər
baycanın bizim üçün yeri həmişə
özəldir. Eynilə qardaş Azərbay
canın da nəzərində Türkiyə digər
ölkələrdən çox fərqli mövqedədir.
Hamınız şahidsiniz ki, son illər
dövlətlərarası əlaqələrimiz prezi
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dentlər  Rəcəb Tayyib Ərdoğan  və
İlham Əliyevin birgə iradəsinin
gücü ilə ən yüksək səviyyəyə çatıb.
Parlamentin Sədri kimi mən həm
müharibə zamanı, həm də mühari
bədən sonra dəfələrlə qardaş ölkə
yə səfərlər etmişəm və hər dəfə də
Türkiyə  dövlətinin Azərbaycana
siyasi dəstəyini vurğulamışam.
Təbii ki, öz aralarında tarixi,
mədəni, etnik və dini bağlılığı olan
başqa ölkələr də var. Amma bizim
bu ölkələrdən fərqimiz odur ki,
bir-birimizə öz tariximiz, mədə
niyyətimiz və dəyərlərimiz kon
tekstində yanaşırıq, əlaqələrimizi
də bu meyarlara uyğun qiymətlən
diririk. Bizim qardaşlıq hissimizi
və məsuliyyətimizi özəl edən də
budur.
Digər dövlətlər münasibətlərə
maddi maraqlar baxımından yana
şırlar, biz isə həmişə mənəvi bağlı
lığı ön plana çəkirik. Qəlblərimizi
birləşdirən türk coğrafiyasının hər
hansı bölgəsində kiminsə ayağına

BİRLİK

daş dəysə, xalqlarımız bu ağrını o
qədər aydın hiss edir ki...
Bu qardaşlıq parlamentlərimiz
arasında əməkdaşlıqda da özünü
göstərir və ümid edirəm ki, biz
bunu bütün institusional platfor
malara daşıya biləcəyik.
- Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə böyük nü
fuz qazanması və necə sürətli
iqtisadi tərəqqiyə nail olması
göz qabağındadır. Artıq  ölkə
mizin dünya  dövlətləri  ara
sında özünəməxsus  yeri var.
Bu barədə nə deyə  bilərsiniz?
- Azərbaycan uzun illər Sovet
İttifaqının avtoritar quruluşu al
tında qaldıqdan sonra tam müstə
qilliyini əldə etdi. Türkiyə Azər
baycanın müstəqilliyini tanıyan və
diplomatik əlaqələr quran ilk ölkə
olub. Biz bunu həmişə fəxrlə bildi
ririk. Müstəqilliyini yeni qazandığı
illərdə Ermənistanın hücumuna

məruz qalıb və ərazisinin əhəmiy
yətli hissəsi işğal olunub. Bu vəziy
yət Azərbaycanda siyasi sabitliyə
mənfi təsir göstərdi. Siyasi sabitlik
mərhum Heydər Əliyev, sonra
isə cənab İlham Əliyev dövründə
bərqərar oldu. Hazırda Azərbay
canda hər bir sahədə gözəçarpan
inkişafın olması heç kəsdə şübhə
doğurmur. Türkiyə də bu proses
də qardaş xalqın yanında oldu və  
imkanları daxilində kömək etməyə
çalışdı.
Onu da  qeyd  etmək yerinə
düşər ki, cənab İlham Əliyevlə Pre
zidentimizin şəxsi dostluğu da iki
ölkə arasında münasibətlərin inkişa
fına mühüm töhfə verməkdədir.
Soyuq müharibə bitdikdən sonra
yeni dünya nizamının necə olacağı
ilə bağlı Samuel Hantinqtonun “si
vilizasiyaların toqquşması” tezisin
dən Frensis Fukuyamanın “tarixin
sonu” tezisinə qədər bir çox iddialar
irəli sürülüb. Amma bugünkü siyasi
proseslər göstərir ki, beynəlxalq

siyasətin dinamikası daim dəyişir
və onu qəlibə sığdırmaq mümkün
deyil. Yeni dünya nizamı ağrılı şə
kildə formalaşır. Amma bu inkişaf
bir neçə ölkənin maraqlarının toq
quşmasına sərf edilməməli və hərbi
münaqişələrdən uzaq, sivil şəkildə
formalaşmalıdır.
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, türk
dünyasının coğrafiyası beynəlxalq
maraqların toqquşmalarının mər
kəzində dayanır və təəssüf ki, bu
bölgəni XX əsrin Yaxın Şərqinə çe
virmək istəyənlər var. Qazaxıstanda
baş verən son hadisələr bununla
bağlı həyəcan təbilidir. Daha əvvəl
Türkiyədə də oxşar əməliyyatla
ra cəhd edildiyini görmüşük. Bu
baxımdan bildirmək istəyirəm ki,
Türkiyə Azərbaycana yönələn təx
ribat və hücumlara qarşı hər zaman
qardaşının yanında olub və olacaq.
Azərbaycan isə gələcəkdə bir çox
aspektlər üzrə daha güclü ölkəyə
çevriləcək və regionda siyasi, iqtisa
di və hərbi çəkisi artacaq.
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Azərbaycanın müttəfiqlik
münasibətləri genişlənir

Əli Hüseynli
Milli Məclis Sədrinin birinci 
müavini, Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin sədri,
Milli Məclis və Rusiya Federasiyası
Federal Məclisinin ikitərəfli
əməkdaşlığı üzrə parlamentlərarası
komissiyasının həmsədri

Moskva bəyannaməsi ilə
Azərbaycan özünün ərazi
bütövlüyünə, müstəqilliyinə
və təhlükəsizliyinə əlavə
zəmanət əldə etmiş olur
- Əli müəllim, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev bu
yaxınlarda Rusiya  Federasi
yasında  rəsmi  səfərdə oldu.
İki ölkə arasında rəsmi diplo
matik əlaqələrin 30 illiyinin
tamam olduğu ərəfədə belə
bir səfərin  baş tutması mü
nasibətlərimizin inkişafında  
nə kimi əhəmiyyətə malik
dir?
- Azərbaycanın beynəlxalq miq
yasda və digər ölkələrlə qarşılıqlı

münasibətləri özünün milli maraq
larına uyğun çoxşaxəli müstəqil
xarici siyasət çərçivəsində forma
laşır. Multilateralizmə, qlobal həm
rəyliyə və beynəlxalq əməkdaşlığa
mühüm əhəmiyyət verən rəsmi
Bakının BMT-dən sonra ikinci ən
böyük siyasi təsisat olan Qoşul
mama Hərəkatına hazırkı sədrliyi
dövründə irəli sürdüyü təşəbbüs
lər və atdığı praktiki addımlar
bunu təsdiq edir. Qonşu ölkələrlə
yüksək səviyyəli münasibətlərin
qurulması Prezident İlham Əli
yevin prioritet hesab etdiyi sahə
lərdəndir. Vətən müharibəsində
tarixi zəfər qazanılmasında da  bu
amil böyük rol oynayıb.
44 günlük Vətən müharibəsin
dən sonra regionda yaranmış yeni
reallıqlar fonunda Azərbaycan və
Rusiya münasibətləri yeni səviyyə
yə yüksəlmişdir. Bakı Moskvanın
postsovet məkanında əsas strate
ji tərəfdaşlarından biridir. Şimal
qonşumuz ilə ölkəmizin yüksək
səviyyəli əlaqələri var. İki ölkə
prezidentləri arasında qarşılıqlı
hörmət və etimada əsaslanan dost
luq münasibəti formalaşıb. Rusiya
dünyanın ən güclü ölkələrindən
və BMT Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvlərindən biridir. Ölkələ
rimiz arasında tarixən dərin mə
dəni, humanitar, iqtisadi əlaqələr
mövcuddur. Rusiyada milyonlarla
azərbaycanlı yaşayır və işləyir.
- Rusiya ilə ölkəmiz  arasın
da  olan prioritet məsələ
Azərbaycan-Ermənistan
sərhədlərinin delimitasiyası
və demarkasiyası prosesinin
işə salınmasıdır. Azərbaycan  
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Prezidenti sərhəd məsələləri
nin nizamlanmasında möv
cud olan kəskin problemlərin
həllində Rusiya tərəfinin  
dəstəyinə  ümid  etdiyini
vurğuladı.  Bu barədə fikirlə
rinizi bilmək maraqlıdır.
- Türkiyə ilə imzalanmış Şuşa
bəyannaməsi kimi, son Moskva
bəyannaməsi ilə  də Azərbaycan
özünün ərazi bütövlüyünə, müstə
qilliyinə və təhlükəsizliyinə əlavə
zəmanət əldə etmiş olur. Türkiyə
və Rusiya ilə mütt əfiqlik münasi
bətləri Avropa İttifaqı ilə ikitərəfl i
sazişin imzalanması perspektivi
fonunda Azərbaycanı yeni güc,
bacarıq, məharətli diplomatiya ilə
silahlandırır.
Azərbaycanla Rusiya arasında
mütt əfiqlik Ermənistana böyük
zərbədir. Artıq Ermənistan müt
təfiqlik əlaqələri, üçüncü tərəfin
mübahisələrə cəlb edilməsi kimi
məsələlərdən sui-istifadə edə
bilməyəcək. Çünki sözügedən
bəyannamədə Azərbaycan-Ermə
nistan sərhədinin delimitasiyası
və demarkasiyası prosesinin işə
salınması prioritet məsələ kimi
müddəalar sırasına daxil olub.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin
öz ölkəsinin sənəddə əksini tap
mış bütün hədəf və məsələlərə
nail olmaq üçün lazım olan hər
şeyi edəcəyi barədə əminliklə fikir
söyləyib.
- Səfər çərçivəsində Rusiya ilə
Azərbaycanın müttəfiqliyi
və qarşılıqlı fəaliyyəti haq
qında birgə bəyannamənin
imzalanması dövlətlərarası
münasibətlərimizin keyfiy

ƏMƏKDAŞLIQ
yətcə yeni səviyyəyə keçidi
ilə bağlı yekun strateji sənəd  
sayılır. Bu sənədin əhəmiyyə
ti barədə nə deyə  bilərsiniz?
- Bu gün Cənubi Qafqaz re
gionunda Azərbaycan-Rusiya
münasibətlərinin statusundan çox
şey asılıdır. Rusiya və Azərbay
can prezidentlərinin müttəfiqlik
münasibətləri haqqında imzala
dıqları bəyannamə iki ölkə ara
sında əməkdaşlığı prinsipcə yeni
səviyyəyə çıxaracaq. Bəyannamədə
BMT Nizamnaməsinə, Helsinki Ye
kun Aktına, beynəlxalq hüququn
hamılıqla qəbul olunmuş norma və
prinsiplərinə riayət olunmasının
vacibliyi vurğulanır, beynəlxalq
sülhün və təhlükəsizliyin qorun
masında BMT-nin aparıcı rolu
qabardılır.
Moskva bəyannaməsinin ana
qayəsi ondan ibarətdir ki, hər
iki ölkə müttəfiqlik fəaliyyətini
bir-birinin müstəqilliyinə, dövlət
suverenliyinə, ərazi bütövlüyü
nə,  sərhədlərin toxunulmazlığına
qarşılıqlı hörmət, bir-birinin daxili
işlərinə qarışmamaq, qarşılıqlı fay
da, güc tətbiq etməmək və güclə
hədələməmək prinsipləri üzərində
qurulmasına dair öhdəlik götürür.
Sənəddə hər iki ölkənin müstəqil
xarici siyasət yürütdüyü və müttə
fiqlik münasibətlərinə xələl gətirən
hərəkətlərdən, eləcə də bir-birinə
qarşı yönəlmiş hərəkətlərdən çə
kinmələri xüsusi olaraq vurğula
nır.
Burada əsas məqamlar kimi
keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinə son qoymuş 10 noyabr 2020-ci
il tarixli üçtərəfli bəyanatın, eləcə
də 11 yanvar 2021-ci il tarixli və 26
noyabr 2021-ci il tarixli üçtərəfli
bəyanatların müddəalarının həyata
keçirilməsinin vacibliyi vurğulanır,
hər iki ölkə öz ərazisində hər hansı
bir təşkilat və şəxslərin digər tərə
fin suverenliyinə, müstəqilliyinə
və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəl
miş fəaliyyətinin qarşısını alacağı
barədə öhdəlik götürür.

Bəyannamədə Qafqaz regionu
və Xəzərdə sabitliyin və təhlü
kəsizliyin təmin edilməsində
qarşılıqlı fəaliyyətin zəruriliyi
qeyd olunur və bu xüsusda Xəzər
dənizinin hüquqi statusu haqqında
Konvensiyada nəzərdə tutulmuş
bütün fəaliyyət prinsiplərinin va
cibliyi təsdiq edilir və beynəlxalq
terrorçuluq, ekstremizm, separatçı
lıq, transmilli mütəşəkkil cinayət
karlıq və digər bu tipli təhdidlərin
qarşısının alınması üçün səylərin
birləşdirilməsi vurğulanır.
Bəyannamədə mühüm müd
dəalardan biri də iki ölkə arasında
qarşılıqlı faydalı ticarət-iqtisadi,
sərmayə və elmi-texniki əməkdaş
lığın dərinləşdirilməsi və onların
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəl
dilməsidir.

İki ölkə arasında
parlament
diplomatiyası
sürətlə inkişaf edir
- Nizami müəllim, Azərbay
can və Rusiya prezidentləri
“Azərbaycan Respublikası ilə
Rusiya Federasiyası arasında
qarşılıqlı müttəfiqlik fəaliy
yəti haqqında” Bəyannamə
imzaladılar. Bəyannamənin
38-ci  bəndi  özündə par
lamentlərarası əməkdaşlı
ğın  möhkəmləndirilməsini  
ehtiva  edir. Sənəddəki bu
bənd Azərbaycan  parlamen
ti ilə Rusiya  Dövlət  Duması  
arasında əlaqələrin gələcək
inkişafına nə kimi  təsir  gös
tərəcək?     
- Cari ilin fevral ayının 22-də
“Azərbaycan Respublikası və Rusi
ya Federasiyası arasında qarşılıqlı
müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında” iki
ölkənin dövlət başçıları tərəfindən
imzalanmış bəyannamə qarşılıqlı
münasibətlərin mövcud vəziyyəti
ni əks etdirərək, gələcəkdə müxtə
lif sahələrdə dinamik inkişaf üçün

əsaslı zəmin yaratmışdır. Bəyanna
mənin 38-ci bəndini özündə ehtiva  
edən parlamentlərarası əməkdaş
lıq da bu sahələrdən biridir. Ən
yüksək səviyyədə qəbul edilən
sənəddə bu əhəmiyyətli müd
dəanın əks olunması hər iki tərəfin
ali qanunverici orqanları arasında

Nizami Səfərov
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan-Rusiya
parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun rəhbəri

münasibətlərin inkişafına mühüm
əhəmiyyət verməsinə işarə edir.
Fəaliyyətə başladığı gündən
altıncı çağırış Milli Məclis parla
mentlərarası diplomatiyanın inki
şafına xüsusi diqqət yetirir və bu
sahədə bir çox uğurlu addımlara
imza atmışdır.  
Ümumiyyətlə, parlament dip
lomatiyasının qarşısında duran
əsas vəzifələr dövlət başçısı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən və ölkəmizin milli
maraqlarının qorunmasını təmin
edən siyasətin parlamentlərarası
müstəvidə dəstəklənməsi və təşviq
edilməsindən ibarətdir. Nəzərə
alsaq ki, parlament hakimiyyətin
bölgüsü sistemində özünəməxsus
yer tutur, ali qanunverici orqan
tərəfindən həyata keçirilən parla
ment diplomatiyası Azərbaycanın
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xarici siyasət kursu çərçivəsində
mühüm rol oynayır. 2022-ci il  fev
ralın 22-də imzalanmış bəyanna
mədə Azərbaycanla Rusiya ara
sında parlamentlərarası əlaqələrin
və əməkdaşlığın təşviqinə diqqət
yetirilməsi önəmli məqamlardan
biridir.  Məsələ burasındadır ki, öl
kələrimiz arasında siyasi, iqtisadi,
humanitar sahələrdə mövcud olan
əlaqələr çərçivəsində parlament
lərarası əməkdaşlıq çeşidli məsələ
lərin həlli müstəvisində ciddi əhə
miyyətə malikdir və şübhəsiz ki,
bəyannamədə bu məsələnin əksini
tapması qeyd edilən əməkdaşlığın
inkişafına təkan verəcək.  
Bütün sahələrdə olduğu ki
mi, iki ölkənin ali qanunvericilik
orqanları arasında əlaqələr də

möhkəm hüquqi bazaya - 16 aprel
2001-ci il tarixli “Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisi və Rusi
ya Federasiyası Federal Məclisi
arasında əməkdaşlıq haqqında”
Sazişin müddəalarına əsaslanır və
müxtəlif istiqamətləri əhatə edir.
- Ümumilikdə bu sənədin
dövlətlərimiz arasında  qa
nunvericilik bazasının forma
laşmasına dair rolunu necə
dəyərləndirirsiniz?
- Şübhəsiz ki, bu sənəddə nə
zərdə tutulan sahələr üzrə əmək
daşlığın həyata keçirilməsi  milli
qanunvericiliyin inkişafına ciddi
zəmin yaradır. Müvafiq normativ
hüquqi baza yaradılmadan qar
şılıqlı fəaliyyətin həyata keçiril
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məsinin səmərəlilik əmsalı lazımi
səviyyədə ola bilməz. Məsələn,
bəyannamənin 21-ci bəndində
nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan
Respublikası və Rusiya Federasi
yası beynəlxalq öhdəliklərinə və
milli qanunvericiliklərinə uyğun
olaraq bir Tərəfin fiziki və hüqu
qi şəxslərinin qanuni hüquq və
maraqlarının digər Tərəfin ərazi
sində təmin edilməsi üzrə səmərəli
tədbirlər həyata keçirir. Belə olan
halda həmin bəndin icrası istiqa
mətində müxtəlif hüquq sahələrini
əhatə edən qanunların qəbuluna
və qüvvədə olan qanunvericilik
aktlarının təkmilləşdirilməsinə eh
tiyac olmayacaq.
Başqa bir nümünə bəyanna
mənin 18-ci bəndi ilə əlaqədardır.

ƏMƏKDAŞLIQ
Bu müddəa nəzərdə tutur ki, hər
iki Tərəf beynəlxalq terrorçuluq,
estremizm və separatçılıq təh
didlərinə, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa, silahların, narkotik
vasitələrin və onların prekursorla
rının qanunsuz dövriyyəsinə, in
san alveri və informasiya-kommu
nikasiya texnologiyaları sahəsində
cinayətlərə, eləcə də digər yeni
təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı
mübarizədə və onların neytrallaş

- Azərbaycan-Rusiya parla
mentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri kimi
parlamentlərimiz arasında
mövcud  münasibətlər barə
də nə deyə bilərsiniz?
- Azərbaycan-Rusiya parla
mentlərarası münasibətlər kifa
yət qədər yüksək səviyyədədir.
2020-ci il sentyabrın 21-23-də Milli
Məclisin Sədri hörmətli Sahibə
xanım Qafarovanın başçılıq etdiyi

yaddaqalan hadisələrdən biridir.
Azərbaycan-Rusiya parlament
lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu
üzvlərinin 2021-ci il sentyabrın
19-da keçirilən Rusiya Dövlət
Dumasına seçkilərdə beynəlxalq
müşahidə missiyasını fəal formada
həyata keçirməsini də xüsusi qeyd
etmək lazımdır.  
Ümumiyyətlə, parlamentlərara
sı işçi qrupunun üzvləri daim
işgüzar təmasda olurlar, qanun

dırılmasında səylərini birləşdirir.
Bunun üçün daxili qanunverici
likdə müvafiq hüquqi bünövrənin
yaradılması  ən vacib şərtdir.
Ümumiyyətlə, milli qanunveri
ciliyə istinadlar bəyannamənin bir
neçə bəndində (məsələn, 26, 27,
40) yer almışdır və bunun məntiqi
nəticəsi qanunyaradıcılığı prosesi
nin sürətlənməsi olacaq.

parlament nümayəndə heyəti Ru
siyada rəsmi səfərdə olmuşdur və
bütün rəsmi görüşlərdə birmənalı
olaraq vurğulanmışdır ki, iki ölkə
arasında parlament diplomatiya
sı sürətlə inkişaf edir. Parlament
Sədrinin ilk dəfə olaraq Rusiya
Federasiyası Federal Məclisinin
Federasiya Şurasının payız sessi
yasının açılışında çıxış etməsi ən

yaradıcılığı prosesində qarşılıqlı
təcrübəni öyrənirlər, ikitərəfli ma
rağa səbəb olan müxtəlif məsələlə
rin müzakirəsini həyata keçirirlər.
Həmçinin işçi qrupu üzvlərinin  
parlamentlərarası platformalarda
və MDB Parlamentlərarası As
sambleyası çərçivəsində fəal iştira
kı da təqdirəlayiq haldır.
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QƏLƏBƏ

Azərbaycanın zəfərini
möhkəmləndirən tarixi dönəm:

“Şuşa İlİ”

Fəzail İbrahimli
Milli Məclis  Sədrinin  müavini

Uzun illər əvvəl Ulu öndər
Heydər Əliyev Qarabağın tacı olan
Şuşa şəhərinin hər bir azərbaycanlı
üçün dəyərini belə ifadə etmişdi:
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə,
ümumiyyətlə, Azərbaycan yox
dur”. Şuşa Azərbaycanın mənəvi
paytaxtı, mədəniyyətimizin, incə
sənətimizin beşiyi, xalqımızın milli
abidəsidir. Hər birimizə əziz olan
bu yurdun 28 il erməni işğalı altın
da qalması Azərbaycanın mədəni
irs tarixində qara bir səhifə idi.
Uzunillik erməni işğalına baxma
yaraq, Şuşa yenə də hər daşında,
hər çiçəyində, hər ağacında Azər
baycan ruhunu saxlayıb, həsrətlə
bizi gözləmişdir. Hətta işğal döv
ründə hər cür vandalizmə, hər növ
erməni barbarlığına məruz qalsa

da, darmadağın olsa da, əyilməyib,
sınmayıb, öz məğrur qamətini qo
rumuşdur. İşğaldan sonra Şuşada
olan hər kəs bunu gördü, adi gözlə
də müşahidə etdi.
28 illik həsrətdən sonra Şuşa
azadlığına qovuşanda isə İlham
Əliyev dedi: “Şuşa təkcə şuşalılar
üçün yox, bütün azərbaycanlılar
üçün, vətənini, millətini sevən hər
bir vətəndaşımız üçün əziz bir şə
hərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir
qaladır, əziz bir abidədir”.
Mən bunu müsahibələrimdən
birində də demişəm ki, Azərbayca
nın son 200 illik tarixində iki dəfə
itirilmiş torpaqların qaytarılması
məsələsi baş verib. Bir Səfəvilər za
manı Şah Abbasın rəhbərliyi ilə, bir
də müstəqil Azərbaycan dövlətinin
Prezidenti İlham Əliyevin koman
danlığı ilə. İlham Əliyev millə
tin ruhunu, başı önünə əyilmiş
Azərbaycan kişisinin şəxsiyyətini,
ləyaqətini özünə qaytaran şəxsdir.
O zaman Şah Abbasla bağlı nağıl
lar yaranmışdı. Bu böyük zəfər də
məhz İlham Əliyevin adı ilə bağlı
olduğu üçün əminəm ki, gələcək
nəsillər İlham Əliyev haqqında
müasir qorxmazlıq, cəngavərlik
dastanları yaradacaqlar. Bir gün
gələcək Şuşanın ən möhtəşəm ye
rində Azərbaycan Prezidentinin
əlində məşəl tutan heykəli ucala
caq.
Hələ 15 il bundan əvvəl dost
larıma demişdim ki, Şuşa nə vaxt
işğaldan azad edilsə, ad günümü
həmin tarixdə keçirəcəyəm. Şuşa
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alınan gün həmin insanlar mənə
zəng edib dedilər ki, ad günün mü
barək!
Dediyim odur ki, Şuşa mənim
üçün də müqəddəs bir ocaqdır.
Düşməndən mühafizə qalasıdır,
qeyrət qapısıdır.
Bu gün Azərbaycan Prezidenti
nin xüsusi qayğısı ilə Şuşa yenidən
qurulur, daş-daş, kərpic-kərpic ye
nidən bərpa olunur. Özü də daha
möhtəşəm, daha əzəmətli. Şəhərin
əsl tarixi simasının bərpası yönün
də nəhəng layihələr gerçəkləşdi
rilir. Qısa müddətdə Şuşanın Baş
planının hazırlanması, mütəfəkkir
şair Molla Pənah Vaqifin büstünün
və muzey-məqbərə kompleksinin
öz əvvəlki görkəminə qaytarılması,
Bülbülün ev-muzeyinin və Üzeyir
bəy Hacıbəylinin heykəlinin açı
lışları, habelə buradakı tarixi, dini
və memarlıq abidələrinin bərpası,
Şuşada keçirilən silsilə tədbirlər,
o cümlədən “Xarıbülbül” musiqi
festivalı, Üzeyir Hacıbəyli musiqi
günləri ölkəmizin mədəniyyət pay
taxtındakı kompleks işlərin tərkib
hissəsidir. Həm də Şuşanın hələ də
minalardan tam təmizlənməməsi
şəraitində keçirilən bu işlər dün
yaya bir görk, erməni yalanlarının
ifşasına, Azərbaycan həqiqətlərinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıl
masına yönəlik məğrur və mətin
addımlar idi. Çünki Şuşa Azərbay
can xalqı tərəfindən əsası qoyulan
yaşayış məskənidir, eyni zamanda,
Qarabağın inzibati, iqtisadi mərkə
zidir.

ZƏFƏR

2022-ci il Şuşanın həyatında ən
yaddaqalan illərdən biri olacaq.
Çünki bu il 1752-ci ildə Pənahəli
xan tərəfindən təməli qoyulan Şuşa
şəhərinin 270 illiyi böyük təntənə
ilə qeyd ediləcək. Bu münasibətlə
şəhərdə bir sıra maraqlı tədbirlər - 
festivallar, konsertlər, müsabiqələr,
sərgilər, poeziya gecələri, yubiley
lər keçiriləcək, hər bir azərbaycanlı
üçün müqəddəs olan bu şəhərə
səfərlər təşkil ediləcək, gələn qo
naqlara qədim mədəniyyətimizin
və incəsənətimizin yaddaqalan
nümunələri təqdim olunacaq. Bu
tədbirlərin hər birində 270 il öncə
inşa edilən Şuşanın yaranması,
onun paytaxt və əsas şəhər olaraq
Qarabağın və bütövlükdə Azərbay
canın iqtisadi, mədəni həyatında
oynadığı rol, bəşər mədəniyyətinə
verdiyi töhfələr, işğal dövründə
məruz qaldığı vandallıq, Azərbay
can Ordusunun şəhəri işğaldan
azad edərkən göstərdiyi misilsiz
qəhrəmanlıq və digər vacib məsə
lələr haqqında ətraflı məlumat ve
riləcək. Biz çox xoşbəxt nəsilik ki,

5-də bu qərarı sərən
camla təsdiqlədi. Sənədə
“Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün
əsasən Nazirlər Kabine
azərbaycanlılar üçün, vətənini, millə
tinə “Şuşa İli” ilə bağlı
tini sevən hər bir vətəndaşımız üçün
tədbirlər planı hazırlayıb
hə
yata keçirmək tapşırıl
əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır,
dı. Böyük siyasi, tarixi və
əziz bir qaladır, əziz bir abidədir”.
hüquqi əhəmiyyətə malik
İlham Əliyev
olan belə bir qərar bütün
dünya azərbaycanlıların
yenidən Şuşanın əvvəlki çal-çağırlı
da böyük ruh yüksəkliyi
günlərinin, keçmiş əzəmətinin geri
yaratdı, ölkə Prezidentinə min
qaytarılmasının şahidi olacağıq.
nətdarlıq hissi və məmnunluqla
Yubiley ili çərçivəsində keçiriləcək
qarşılandı.
təbliğat işləri yenidən dünyaya səs
Bu qərar bir daha Qarabağın əsl
salacaq, erməni diasporunun illərlə
sahibinin kim olduğunu dünyaya
Qarabağın, eləcə də Şuşanın ermə
daha geniş şəkildə təqdim etmək
ni torpağı olması haqda dünyada
dir.
apardığı təbliğatın iflasına çevrilə
Sərəncamda qeyd olunur ki,
cək.
Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız
Bu mənada Azərbaycan Prezi
üçün müqəddəs və əziz məkandır.
dentinin atdığı digər bir tarixi ad
Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının
dımı xüsusi qeyd etmək istərdim.
mənəvi varlığının ayrılmaz parça
İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlı
sıdır. Zəngin inkişaf yolu keçmiş
larının Həmrəyliyi Günü və Yeni il
bu şəhər Azərbaycanın və bütün
münasibəti ilə xalqa müraciətində
Cənubi Qafqazın mədəni və icti
2022-ci ili “Şuşa İli” elan etməsi
mai-siyasi həyatında müstəsna rol
ilə bağlı qərar verdi və yanvarın
oynayıb. Bənzərsiz tarixi görkəmini
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QƏLƏBƏ
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.
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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

QƏLƏBƏ
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

Gənclər siyasəti:
nailiyyətlər və perspektivlər

Adil Əliyev
Milli Məclis  Sədrinin müavini,
Gənclər və idman komitəsinin sədri

1997-ci ildə Ulu öndər Heydər
Əliyev fevralın 2-nin Azərbaycanda
Gənclər Günü kimi qeyd edilməsi
barədə sərəncam verdi. Ümummilli
liderin bu qərarı postsovet dövrün
də MDB ölkələri arasında, eləcə də
Şərqi Avropada ilk hesab olunur
du və belə bir günün təsis edilməsi
müstəqil Azərbaycan Respublika
sının gənclər siyasətində yeni bir
epoxanın başlanğıcı oldu.
Ötən 25 il ərzində Azərbaycan
gəncliyi ilə bağlı dövlət proqramları
qəbul edildi, 2007-ci il “Gənclər İli”
elan olundu, 2011-ci ildə Gənclər
Fondu yaradıldı, 2013-cü ildə ölkə
də ilk dəfə Gənclər üçün Prezident
Mükafatı təsis edildi, Azərbaycan
gənclərinin İnkişaf Strategiyası təs
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diqləndi. Nəticədə ölkədə gənclərlə
iş sahəsində ciddi keyfiyyət dəyişik
likləri əldə olundu, gənclərin ictimai
həyatda və dövlət işlərində rolu
önəmli dərəcədə artdı.
Heydər Əliyev daim ölkənin
gələcəyinin gənclərdən asılı ol
duğunu vurğulayırdı. Bu günün
Azərbaycan gəncliyi Ulu öndərin
onlara ünvanlanmış bu etimadını
doğrultdu. Prezident, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə 44 günlük Vətən mühari
bəsində gənclər əsas hərəkətverici
qüvvəyə çevrildilər. Azərbaycanın
əsgər və zabit heyətini tam olaraq
gənclər əhatə edirdi. Bu qələbə on
ların güclü vətənpərvərlik hisslə
rini, qorxmazlıqlarını, əqidələrini,
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yüksək fiziki, psixoloji və mənəvi
hazırlıqlarını əməli cəhətdən sübuta
yetirdi. Əminliklə deyə bilərəm ki,
Azərbaycanın Vətən müharibəsində
qazandığı möhtəşəm zəfər gənclərlə
bağlı bir qərinəlik etimad dövrünün
məntiqi yekunu idi.
Gənclərimizin yüksək texnologi
yalara yiyələnməsi, süni intellektə
əsaslanan döyüş vasitələrindən is
tifadə bacarıqları XXI əsrin müha
ribəsi adlandırılan İkinci Qarabağ
müharibəsinin qələbəsini şərtlən
dirdi. Belə gənc nəslin yetişməsi
Azərbaycan həqiqətlərinin, Qaraba
ğın taleyi ilə bağlı reallıqların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, ölkəmi
zin beynəlxalq səviyyədə yumşaq
gücünün formalaşması üçün də
olduqca zəruri idi.
Ölkədə təhsil siyasətinin əsas hə
dəfl ərindən biri gənc nəslin savadlı
və vətənpərvər ruhda yetişməsidir.
Azərbaycan müasir, qlobal alə
mə uğurla inteqrasiya etdiyi üçün
beynəlxalq təhsil konsepsiyasının
həyata keçirilməsi istiqamətində

əhəmiyyətli işlər görülür. Gənc
lərimizin dünyanın qabaqcıl ali
məktəblərində təhsil alması, eyni
zamanda, Azərbaycanda təhsilin
keyfiyyətinin beynəlxalq standart
lara uyğunlaşdırılması üçün dövlət
tərəfindən müxtəlif layihələr həyata
keçirilir. Bu isə Prezident İlham
Əliyevin neft kapitalının insan ka
pitalına çevrilməsi kimi xarakterizə
etdiyi proses çərçivəsində baş verir.
Bu tipli layihələrin maliyyələşdiril
məsində Dövlət Neft Fondu aparıcı
rol oynayır. Fond tərəfindən maliy
yələşdirilən Azərbaycanın ali təhsil
sistemində beynəlxalq rəqabətliliyin
artırılmasını və xaricdə təhsil üzrə
dövlət proqramlarını xüsusi vur
ğulamaq olar. Ali təhsilin bazasını
təşkil edən orta məktəblərin inkişafı
baxımından Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə fond tərə
findən 2005-ci ildən etibarən həyata
keçirilən “Yeniləşən Azərbaycana
yeni məktəb” layihəsi çərçivəsin
də mühüm addımlar atıldı. Layihə

çərçivəsində ölkə miqyasında yeni
məktəblər inşa edildi və ya əsaslı
şəkildə bərpa olundu. Bu iş hazırda
da davam etdirilir. Bir neçə gün əv
vəl Prezident İlham Əliyev və Birin
ci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın iştirakı ilə Binə qəsəbə
sində Tədris və Xidmət Komplek
sinin açılışı keçirildi. Kompleksdə
müasir standartlara uyğun təchiz
edilmiş 1400 yerlik orta məktəb və
192 yerlik körpələr evi - uşaq bağça
sı inşa olunub.
Ölkədə aparılan gənclər siya
sətindən danışarkən könüllülər
hərəkatının geniş vüsət almasını da
diqqətdən qaçırmaq olmaz. Gənc
lər arasında bu fəaliyyətin təbliği
onlarda əsas mənəvi keyfiyyətləri
və humanizmi gücləndirir. Könül
lülük fəaliyyəti əmək bazarına yeni
çıxan gənclərə çox vacib bir təcrübə
də qazandırmış olur, eyni zaman
da, ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq
tədbirlərə, idman və musiqi yarış
malarına mühüm töhfə verir. Bu iş
belə tədbirlərdə iştirak edən gənclə
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təsis edilməsi ilə başlayan 25 illik
rə bir tərəfdən fərqli mədəniyyətlə
epoxası ideoloji baxımdan azər
rə mənsub olan insanlarla ünsiyyət
baycançılıq məfkurəsinə əsas
vərdişləri aşılayır, digər tərəfdən
lanmışdır. Belə bir ideoloji təməl
isə multikulturalizmin əsasını təşkil
üzərində qurulmuş dövlət siyasəti
edən Azərbaycan xalqının çoxəsrlik
nin qarşıdakı dövrdə əsas vəzifələ
tolerantlıq xüsusiyyətlərini nüma
rindən biri Azərbaycan dövlətinin
yiş etdirir. Bu gün ölkənin bütün
beynəlxalq münasibətlər sistemin
ali məktəblərində multikulturalizm
də gücünün artmasında gəncləri
fənn kimi tədris olunur. Bu sahə
mizin rolunun genişləndirilməsinə
ilə bağlı beynəlxalq yay məktəb
xidmət etməkdir. Azərbaycan
ləri təşkil edilir, müxtəlif tədbirlər
gənclərinin öz üzərlərinə düşən bu
keçirilir.
vəzifənin öhdəsindən nə dərəcədə
Məhz multikultural dəyərlərin
uğurla gələcəkləri onların hazır
aşılanmasının nəticəsidir ki, əsgər
da Dördüncü Sənaye İnqilabının
və zabitlərimiz Vətən müharibə
tələblərinə cavab vermək qabiliy
si dövründə ermənilərə məxsus
yətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə
qəbir və dini abidələrlə ləyaqətli
asılıdır. Prezident İlham Əliyev
davrandılar. Bunu öz çıxışların
da ölkə Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev də
“Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, Azərbaycan
dəfələrlə vurğuladı: “Ermənis
vətəndaşlarıyıq və gənclər həm öz gələcək
tandan fərqli olaraq Azərbay
can Ordusu bütün müharibə
həyatını düzgün müəyyən etmək üçün və eyni
dövründə müharibə qanun
zamanda, dövlətə maksimum xeyir vermək
larına əməl etdi, müharibəni
üçün fəal olmalıdırlar. Mən bu sözləri deməklə,
ləyaqətlə apardı”. Bildirdi ki,
eyni zamanda, Azərbaycan gənclərinə həm ürək
gənclərimiz başqa cür davra
sözlərimi deyirəm, həm də təşəkkür sözümü
na da bilməzdilər, çünki “bu,
deyirəm. Çünki bir çox hallarda, xüsusilə Vətən
ümumiyyətlə, Azərbaycan
müharibəsində gənclərin rolu həlledici olmuşdur
xalqının xarakterinə ziddir”.
Azərbaycan xalqının xarakte
və biz haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edə bilərik”.
ri ölkədə yürüdülən gənclər
İlham Əliyev
siyasətinin ideoloji təməlində
duran, ümumbəşəri dəyərlərə
Dördüncü Sənaye İnqilabının hə
hörmət bəsləyən azərbaycançılıq
yata keçməsində gənclərə inanır.
məfkurəsi ilə bağlıdır. Multikultu
Dövlət başçısı 2 fevral - Gənc
ralizm ənənələri də öz növbəsində
lər Günü münasibətilə keçirilmiş
bu məfkurəyə xidmət göstərir və
Gənclər Forumundakı çıxışında
dinindən, dilindən, etnik mən
ötən 25 illik dövrə əhatəli nəzər sal
subiyyətindən asılı olmayaraq,
dı,  bu illərdə əldə olunan uğurlar
burada yaşayan hər kəsin ümumi
dan bəhs etdi, qloballaşma, müasir
vətəni olan Azərbaycan dövlətinə
ləşmə, Dördüncü Sənaye İnqilabı,
bağlılığını özündə ehtiva edir. Ona
milli-mənəvi dəyərlər, 44 günlük
görə də azərbaycançılıq ideyası və
Vətən müharibəsinin nəticələri ilə
tənpərvərliyin milli nümunəsi kimi
bağlı aktual mövzulara toxundu,
də səciyyələndirilə bilər. Bu örnək
faydalı məsləhətlərini verdi. Onun
Vətən müharibəsində, xüsusən də
Dördüncü Sənaye İnqilabı ilə bağlı
Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə öz
fikirləri Azərbaycanın gələcəyə ba
parlaq təcəssümünü tapdı.
xışı baxımından xüsusilə önəmlidir.
Bu qeydlər ona dəlalət edir ki,
İlk növbədə qeyd edilməlidir
Azərbaycanda gənclər siyasətinin
ki, Prezident Dördüncü Sənaye
Heydər Əliyev tərəfindən 1997-ci
İnqilabından bəhs edərkən Da
il fevralın 2-də Gənclər Gününün
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vos Dünya İqtisadi Forumunu və
Azərbaycanın foruma münasibə
tini xüsusi qeyd etdi. Bu, təsadüfi
deyildir, çünki Dünya İqtisadi Fo
rumu Dördüncü Sənaye İnqilabı
nın intellektual mərkəzi kimi çıxış
edir. Dünya İqtisadi Forumunun
təsisçisi və rəhbəri, professor Klaus
Şvab Dördüncü Sənaye İnqilabı sa
həsində ixtisaslaşmış, dünyada bö
yük nüfuza malik alimdir. 2020-ci
il yanvarın 21-də İsveçrənin Davos
şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi
Forumunda dövlət başçısı İlham

Əliyev və forumun prezidenti
Borge Brende niyyət protokolu
imzalamışdılar. Həmin protokola
uyğun olaraq 2021-ci il yanvarın
6-da Prezident İlham Əliyevin
fərmanı ilə Azərbaycanda Dör
düncü Sənaye İnqilabının Təhlil və
Koordinasiya Mərkəzi yaradıldı.
Bu, MDB məkanında yaradılan ilk
mərkəzdir.
Belə bir mərkəzin ölkəmizdə
mövcud olması isə Dünya İqtisadi
Forumunun Azərbaycana verdiyi
dəyəri göstərir. Onun açılmasında
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bizim əsas hədəfimiz Dördüncü
Sənaye İnqilabına eff ektli surətdə
uyğunlaşmaq və ondan tam fayda
lanmaqdır. Bu Sənaye İnqilabının
ölkəmizə böyük faydalar gətirəcə
yi, ciddi çağırışlara səbəb olacağı
gözlənilir. Azərbaycanın məqsədi
Dördüncü Sənaye İnqilabından
qazanan qabaqcıl ölkələr sırasında
olmaqdır.
Azərbaycanın Dördüncü Səna
ye İnqilabından qazanması böyük
ölçüdə iki əsas amildən asılı olacaq.
Birincisi, hökumətin bu prosesə

ranmasını zəruri edəcək. Ayrı-ayrı
ölkələrin nə dərəcədə bu prosesdən
udub-uduzması isə gənclərin yeni
peşələrə yiyələnməsindən, yeni əhə
miyyətli bacarıqlar əldə etməsindən
asılı olacaq. Prezident vurğuladı ki:
“Bu, təkcə işsizliyin normal səviy
yədə saxlanması deyil, bu, inkişaf
deməkdir.” Əks təqdirdə biz nəinki
işsizliklə üzləşərik, ümumiyyətlə,
inkişafdan geri qalarıq.
Hazırkı durum onu deməyə
əsas verir ki, Azərbaycan bu isti
qamətdə düzgün siyasət aparır. 44

olunur. Bu ərazilər həmin texnolo
giyaların sınaq meydanına çevril
mişdir. Buna parlaq misal kimi,
Zəngilanda inşası tamamlanmaq
üzrə olan “ağıllı kənd”, erməni
qəsbkarları tərəfindən bütövlüklə
viran qoyulmuş Ağdamda “ağıllı
şəhər” konsepsiyasının tətbiqini,
eləcə də işğaldan azad olunmuş
torpaqların “yaşıl enerji” zonası
elan edilməsini göstərmək olar.
Həmin layihələrin icrasında da əsas
hərəkətverici qüvvə gənclərdir. Bər
pa edilmiş ərazi bütövlüyümüzün

vaxtında qoşulması, eff ektiv yanaş
masıdır ki, bu amil artıq ölkəmizdə
mövcuddur və həmin istiqamətdə
sürətli iş gedir. Digər amil isə gənc
lərin hazırlıq səviyyəsi və prosesdə
fəal iştirak etməsidir. Prezident İl
ham Əliyevin Gənclər Forumunda
bu mövzuya xüsusi diqqət ayırması
da bununla əlaqədardır.
Danılmaz faktdır ki, Dördün
cü Sənaye İnqilabının baş verməsi
bir çox peşələri sıradan çıxaracaq,
işsizliyi artıracaq, eyni zamanda,
yeni peşələrin, yeni bacarıqların ya

günlük Vətən müharibəsində Dör
düncü Sənaye İnqilabının məhsul
ları sayılan yüksək texnologiyalara
əsaslanan dronlardan və elektron
müharibə vasitələrindən geniş
istifadə edildi. Həmin texnika və
avadanlıqları əsasən azərbaycanlı
mütəxəssislər - gənclər işlədirdilər.
Fəxr hissi ilə deyə bilərəm ki, Dör
düncü Sənaye İnqilabının gətirdiyi
yeniliklər hazırda işğaldan azad
edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzu
run yenidən qurulması, bərpası və
reinteqrasiyası işində geniş tətbiq

qorunması, müstəqilliyimizin əbədi
olması, vətəndaşlarımızın rifahının
yüksəlməsi və ölkəmizin davamlı
surətdə müasirləşməsi üçün gənc
lərimizin Dördüncü Sənaye İnqi
labının tələblərinə uyğunlaşması
qaçılmazdır.
Prezident İlham Əliyevin gənc
lərin diqqətini Dördüncü Sənaye
İnqilabı mövzusuna yönəltməsi
məhz bu kontekstdə nəzərdən ke
çirilməli, Azərbaycanda gənclər si
yasətinin perspektivlərinə bu fonda
baxılmalıdır.
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azərbaycan dünya miqyasında enerji
təhlükəsizliyi kursunun unikallığı
baxımından qabaqcıl ölkələrdəndir

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının
energetika naziri Pərviz Şahbazovdur.
-Cənabnazir,ölkəmizdəhəyatakeçirilənenerjisiyasətinin
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
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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

ZƏFƏR

Qaz Dəhlizinin Qərbi Balkanlara və
yeni bazarlara doğru genişlənməsinə
olan böyük maraq da məhz bununla
izah olunur.
Azərbaycanın enerji siyasətində
qlobal proseslərlə vəhdətdə izlənilən
digər bir xətt isə dünyada enerji ilə
bağlı böhranlı situasiyaların nizam
lanmasına dəstək verməkdir. Bunun
bariz nümunəsi Azərbaycan Prezi
dentinin təşəbbüsü olan OPEC və
qeyri-OPEC ölkələrinin əməkdaşlıq
formatının qlobal neft bazarının ba
lanslaşdırılmasındakı təsirli roludur.
Bərpa olunan enerji mənbələrinin
prioritet sahə kimi müəyyənləşdiril
məsi də Azərbaycanın enerji siyasə
tinin dünyada təmiz enerji mənbələ
rinə keçid prosesinə uyğun müasir
inkişaf istiqamətidir. Biz həm enerji
təhlükəsizliyimizi möhkəmləndir
mək, həm də ətraf mühiti qorumaq
üçün yeni bərpa olunan enerji gücləri
yaratmağı hədəfləyirik.
- Neft və qaz istehsalçısı olan
bir ölkə kimi Azərbaycan qlo
bal əhəmiyyət kəsb edən və
ekoloji kataklizmləri qabaq

lamaq məqsədi daşıyan “yaşıl
enerji”yə keçidin həllini necə
görür?
- Hazırda qlobal enerji sektorun
da “iqlim neytrallığı”ndan qaynaqla
nan transformasiya prosesi baş verir.
Paris İqlim Sazişinin məqsədlərinə
nail olmaq üçün müxtəlif iqtisadi
inkişaf səviyyəsinə malik ölkələr
tərəfindən müxtəlif hədəflər və bu
hədəflərə çatmaq üçün zaman çərçi
vələri elan olunur.
Azərbaycan Paris İqlim Sazişini
ratifikasiya etmiş, 2030-cu ilə qə
dər istilik effekti yaradan qazların
emissiyalarının 35 faiz azaldılması ilə
bağlı üzərinə öhdəlik götürmüşdür.
Hazırda qlobal istixana qazları emis
siyalarının cəmi 0,15 faizi Azərbayca
nın payına düşür. Ötən ilin sonunda
Qlazqo şəhərində keçirilmiş BMTnin 26-cı İqlim Konfransı zamanı
Azərbaycan öhdəliklərini yeniləyə
rək 2050-ci ilə qədər istixana qazları
emissiyalarını 40 faiz azaltmaq və
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
“xalis sıfır emissiya” zonası yarat
maq məqsədini açıqladı. Dövlət
başçısının da söylədiyi kimi, Azər

baycan burada transformasiyanın
nadir təcrübəsini nümayiş etdirəcək
və Lüksemburqun ərazisindən dörd
dəfə böyük olan dağıdılmış ərazini
yüksək yaşayış standartlarına malik
firavanlıq məkanına çevirəcək. Bu
isə, əlbəttə ki, Azərbaycanın dünyada
istiləşməyə qarşı qlobal mübarizə
yə milli səviyyədə töhfəsini təmin
edəcək.
Bununla yanaşı, bərpa olunan
enerji mənbələrinin inkişafı, ener
ji səmərəliliyi, hidrogen istehsalı,
elektromobillər, enerji sisteminin
çevikliyinin artırılması və investisi
yaların cəlbi məqsədi ilə qanunverici
və tənzimləyici mühitin təkmilləş
dirilməsi kimi enerji keçidini təmin
edən bütün bu istiqamətlər ölkəmi
zin Milli Prioritetləri və sosial-iqi
sadi inkişaf strategiyasının mühüm
tərkib hissələridir. Bu onillikdə “yaşıl
artım” ölkəsinə və “yaşıl enerji”
məkanlarına nail olmaq məqsədi
ilə ölkəmizin ümumi enerji istehsalı
gücündə bərpa olunan enerjinin pa
yını 17 faizdən 2025-ci ildə 24 faizə,
2030-cu ildə isə 30 faizə çatdırmağı
planlaşdırırıq.
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Azərbaycan ədalətli enerji keçidi
ilə bağlı bütün çağırış və məqsəd
ləri bölüşür, “yaşıl enerji” texnolo
giyalarını, enerji balansında bərpa
olunan enerji mövqeyinin möhkəm
lənməsi ilə bağlı səyləri dəstəkləyir.
Ölkəmiz enerji böhranlarına yol
açan şoklara qarşı dayanıqlı enerji
təchizatı üçün resursların şaxə
ləndirilməsinin həyati vacibliyini
düşünür. İqlim dəyişikliyinə qarşı
mübarizə mühümdür, lakin enerji
daşıyıcılarının dəyəri və onun təc
hizatının təhlükəsizliyi də zəruridir.
Enerji keçidi inqilabi addımlar, sərt
siyasi qərarlarla deyil, təkamüllə
baş verən bir prosesdir, günəş və
külək enerjisinin, yaxud hidrogenin
istehsalı və istifadəsi heç də bu pro
sesin sonu deyil, onun növbəti mər
hələsidir. Bu proses ənənəvi enerji
mənbələrinin istifadədən çıxarılma
sı ilə deyil, onunla birgə mümkün
ola bilər. Bu mərhələdə isə təbii qaz
bərpa olunan enerji mənbələrinin
istehsalındakı dəyişkənliyi, qeyrisabitliyi kompensasiya etmək üçün
lazımdır. Enerji resurslarının müx

təlifliyi enerji bazarında gələcək
sabitliyin təminatıdır.
- Bərpa olunan enerjiyə ke
çid dövlət tərəfindən iradə
nümayişi ilə bərabər, həm də
böyük maddi və texniki tələb
lər irəli sürür. Bu sahənin in
kişaf perspektivləri və qarşıda
duran vəzifələr barədə fikirlə
rinizi bilmək istərdik.
- Biz bərpa olunan enerji sahə
sinin inkişafına bir çox ölkələrdə
olduğu kimi neft və qazı əvəz et
mək məqsədi ilə diqqət yetirmirik.
Neft-qaz hələ bir müddət nəinki
ölkəmizin, qlobal enerji balansı
nın da əsas enerji mənbələri kimi
qalacaqdır. Bununla belə biz bərpa
olunan enerjinin ətraf mühit və
enerji təhlükəsizliyi arasındakı ba
lanslaşdırıcı rolunu qəbul edirik.
Bu sahənin inkişafını bərpa olunan
enerji üzrə zəngin potensialımız da
zəruri edir.
Bərpa olunan enerjinin ənənə
vi enerjini böyük qisimdə əvəz edə
bilməsi üçün bu sahə texnologiyanın
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inkişafına davamlı maliyyə axını, ix
tisaslaşmış kadr potensialı tələb edir.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatları
na əsasən hər il bərpa olunan enerji
sahəsinə təxminən 300 milyard ABŞ
dolları investisiya yatırılır. Son on
ildə isə bu sahəyə sərmayə qoyuluşu
3 trilyon ABŞ dolları həcmindədir.
Ekspertlərin qiymətləndirmələrinə
görə, bərpa olunan enerjiyə yatırılan
investisiyanın hər dolları 3-8 dollar
əlavə gəlir qazandıra bilər. Bu ba
xımdan bərpa olunan enerji iqtisadi
inkişafı təşviq edən sahə kimi qəbul
edilir.  
Bu sahənin inkişafı ilə bağlı bizim
siyasətimiz yeni istehsal güclərinin
yaradılmasında dövləti maliyyə yü
kündən mümkün qədər azad etmək,
layihələri özəl və xarici investisi
ya hesabına reallaşdırmaqla əlavə
büdcə xərclərinin qarşısını almaqdır.
2030-cu ilədək bərpa olunan enerji
mənbələri hesabına 1500 MVt yeni
generasiya güclərinin yaradılması
planlaşdırılır. Bu plan çərçivəsin
də artıq icrasına başlanan “ACWA
Power” şirkəti ilə 240 MVt gücündə

NAZİR
külək, BƏƏ-nin “Masdar” şirkəti
ilə 230 MVt gücündə günəş elektrik
stansiyaları vasitəsilə bərpa olunan
enerji sahəsinə təxminən 500 milyon
ABŞ dollarına yaxın xarici investisiya
qoyulacaq.
Hazırda bərpa olunan enerjiyə
investisiyaların yatırılması ilə bağlı
aparıcı beynəlxalq enerji şirkətləri ilə
fəal danışıqlar aparılır. Beynəlxalq
enerji şirkətlərindən yeni layihələr
ilə bağlı təkliflər almışıq. Ölkəmizin
bərpa olunan enerji mənbələri üzrə
yüksək günəş və külək resurslarına
malik olması, müvafiq sahədə qəbul
olunmuş qanunvericilik sənədləri, in
vestorların fəaliyyətini dəstəkləyən,
onlar üçün güzəşt və imtiyaz yara
dan iqtisadi alətlərin tətbiq edilməsi
bu sahəyə investorların cəlbi üçün
əlverişli mühit yaradıb. Hesab edirik
ki, həyata keçirilən bərpa olunan
enerji layihələri Azərbaycanda ixrac
dan əldə edilən gəlirlər üçün əlavə
mənbə ola bilər.
- İşğaldan azad edilən əraziləri
mizin enerji potensialını necə
dəyərləndirirsiniz?
- İşğaldan azad edilən ərazilər
bərpa olunan enerji mənbələri ilə
zəngindir və bu ərazilərin yerləş
diyi əlverişli coğrafi mövqe bu
potensialdan kifayət qədər istifadə
etməyə şərait yaradır. İlkin qiy
mətləndirmələrə əsasən bu əra
zilərdə 7200 MVt-dan çox günəş,
2000 MVt-a qədər külək enerjisi
üzrə texniki potensial mövcuddur.
Günəş enerjisi potensialı ilə Füzuli,
Cəbrayıl, Zəngilan rayonları, külək
enerjisi ilə əsasən Laçın, Kəlbəcər
rayonları zəngindir. Cəbrayıl ra
yonu ərazisində 240 MVt gücündə
günəş elektrik stansiyasının tikintisi
layihəsinin qiymətləndirilməsi və
həyata keçirilməsi üzrə icra mü
qaviləsi imzalanıb. Bu layihənin
reallaşdırılması hesabına təxminən
illik 500 milyon kilovat-saat elektrik
enerjisinin istehsalı gözlənilir. Laçın
və Kəlbəcər rayonları ərazisində
isə 100 MVt-a yaxın gücdə külək

elektrik stansiyasının inşası nəzərdə
tutulur.
Yerli su ehtiyatlarımızın 25 faizi
nin Qarabağ ərazisində formalaşdı
ğını nəzərə alsaq, hidroenerji layi
hələri üçün də kifayət qədər böyük
potensialın olduğunu deyə bilərik.
Cəbrayıl rayonu ərazisində, Araz
çayı üzərində bu ərazilərin elektrik
enerjisinə olan tələbatının ödənilmə
si, habelə kənd təsərrüfatı sahələri
nin suvarma suyu ilə təmin olun
masında xüsusi əhəmiyyətə malik
olan “Xudafərin” və “Qız Qalası”
hidroqovşaqlarının tikintisi tamam
lanıb. Hazırda bu hidroqovşaqlar
üzərində ümumi gücü Azərbaycan
tərəfi üçün 140 MVt olmaqla iki
SES-in tikintisi davam etdirilir, ye
nilərin qurulması üçün araşdırma
lar aparılır,  vaxtilə mövcud olmuş

SES-lərin bərpası istiqamətində işlər
davam etdirilir. Keçən il “Güləbird”,
“Suqovuşan-1”, “Suqovuşan-2” də
daxil olmaqla 7 belə SES yenidən
quruldu. Azad edilmiş torpaqlarda
bu il 5 SES-in inşasının tamamlan
ması, həmçinin ermənilər tərəfindən
dağıdılmış 30-a yaxın SES-in tikintisi
nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Prezidenti tərəfin
dən işğaldan azad edilmiş ərazilər
“yaşıl enerji” zonası elan edilib. Bu
prosesin həyata keçirilməsi məqsədi
ilə Energetika Nazirliyi Yaponiyanın
“TEPSCO” şirkəti ilə birgə eyniad
lı konsepsiya layihəsini hazırlayıb.
Məqsəd işğaldan azad edilmiş əra
zilərdə mövcud olan yüksək bərpa
olunan enerji potensialından istifadə
və buranı ekoloji cəhətdən təmiz
“yaşıl enerji” ilə təmin etməkdir.

Energetika Nazirliyi ilə “ACWA Power” şirkəti arasında dənizdə külək enerjisi
sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanılır

Dənizdə külək enerjisindən istifadə üzrə Yol Xəritəsinin ilkin layihəsi müzakirə olunur

YANVAR-FEVRAL, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 49

NAZİR
- Ölkənin enerji təhlükəsizliyini
daha da gücləndirmək üçün
hansı tədbirlər planlaşdırılır?
- Azərbaycan dünya miqyasında
əsas enerji komponentlərinin inkişa
fına görə enerji təhlükəsizliyi kursu
nun unikallığı baxımından qabaqcıl
ölkələrdəndir. Enerji resurslarının,
enerji təchizatının və tədarük bazar
larının şaxələndirilməsi bu kursun
mühüm elementləridir. Hazırda
həm ənənəvi, həm də yeni enerji
mənbələrinin inkişaf etdirilməsi,
Azərbaycanın bütün enerji növləri
üzrə ixracatçı ölkə kimi mövqeyinin
möhkəmləndirilməsi, energetika
sektorunun müasir tələblərə uyğun
modernləşdirilməsi, enerji səmərə
liliyinə nail olunması, bazar müna
sibətlərinin yaradılması istiqamət
lərində planlar, yeni layihələr və
islahatlar həyata keçirilir.
Ölkəmizin ümumi elektrik ener
jisi istehsalı üzrə gücü çox yük
səkdir və qarşıdakı illərdə bərpa
olunan enerji layihələri hesabına
bunun daha da artacağı gözlənilir.
Bu baxımdan tarixdə ilk dəfə olaraq
Xəzər dənizinin Azərbaycan sekto
runda külək enerjisinin potensialın
dan istifadə enerji təhlükəsizliyi
kursumuzda yeni hadisə olacaq.
Nəticədə daxili tələbatın ödənilmə

nun gələcək illərdə də Azərbay
can iqtisadiyyatında mühüm yer
tutacağını nəzərə aldıqda apstrim
əməliyyatlarında davamlılıq stra
teji əhəmiyyət daşıyır. Bu aspekt
də “Azəri-Çıraq-Günəşli”(AÇG)
yataqlar blokunun 2050-ci ilədək
işlənilməsi, həmçinin yeni layihələ
rə başlanması növbəti 30 ildə bizə
istehsal profilini saxlamaqla yanaşı,
artım imkanı da verəcək. 2023-cü ilə
AÇG-nin növbəti mərhə
ləsi olan “Azəri Mərkəzi
“Keçən il Azərbaycanda 27 mil
Şərqi” (ACE) layihəsi
yard kilovat/saat elektrik enerjisi
üzrə ilk hasilat, həmçinin
istehsal edilmiş və 1,6 milyard
“Abşeron” yatağından
daxili tələbatın qarşılan
kilovat/saat ixrac olunmuşdur.
masına yönəldilmiş ilk
Bu, rekord göstəricidir. Yəni biz
qaz hasilatı da gözlənilir.
artıq çox ciddi elektrik enerjisini
Ümumiyyətlə, “Ümid-2”,
ixrac edən ölkəyə çevrildik”.
“Babək”, “Qarabağ”, “Şə
fəq-Asiman” yataqlarının,
İlham Əliyev
“Abşeron Yarımadasının
Dayazsulu Hissəsi”, “Azə
ri-Çıraq-Günəşli” yatağında “Dərin
nub-Şərqi Avropa) ilə yükötürmə
qaz” adlanan layihələrin işlənməsi
qabiliyyəti təqribən 1000 MVt olan
ilə ölkəmizin karbohidrogen hasilatı
Qara dəniz sualtı elektrik kabeli
yaxın illərdə yeni bir inkişaf dövrü
layihəsinin çəkilməsi də nəzərdən
nə daxil olacaq.
keçirilir.
Eyni zamanda, Xəzər dənizinin
Elektrik enerjisinin bərpa olu
enerji resurslarının birgə işlənməsi
nan enerji mənbələrindən istehsalı
üzrə addımlar atılır ki, bu da enerji
enerji təhlükəsizlik kursumuzda
təhlükəsizliyini möhkəmləndirə
prioritet olsa da, neft-qaz sektoru

si ilə bərabər yeni xətlər üzərindən
elektrik enerjisinin ixrac bazarı ge
nişləndiriləcək.
Zəngəzur dəhlizi ilə Cəbrayıldan
Naxçıvan Muxtar Respublikasına,
oradan isə Türkiyəyə və İrana yeni
xəttin çəkilişi də artıq planlarımıza
daxildir. Bu xətt Avropaya çıxmaq
üçün əlavə bir istiqamət olacaq.
Bundan başqa Azərbaycan və Gür
cüstan üzərindən Rumıniya (Cə
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cək əlavə imkanlardır. “Dostluq”
yatağı üzrə Türkmənistanla əmək
daşlıq buna bir nümunədir. Ölkə
başçısının müvafiq sərəncamı ilə
“Dostluq” yatağının karbohidro
gen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi üzrə
tərəflər arasında Hökumətlərara
sı Saziş layihəsinin hazırlanması
və razılaşdırılması məqsədi ilə İşçi
Qrupu yaradılıb, bu istiqamətdə zə
ruri tədbirlər görülməkdədir.
Reallaşdırılmaqda olan digər bir
layihə yaxın perspektivdə Naxçı
van Muxtar Respublikasının təbii
qaz təchizatını şaxələndirəcək və
enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək
“İğdır-Naxçıvan” qaz kəmərinin
çəkilməsi ilə bağlıdır. Bundan başqa
Heydər Əliyev adına Neft Emalı
Zavodunda modernləşdirilməsi və
yenidənqurulması nəticəsində is
tehsal edilən dizel yanacağının cari
ildə, avtomobil benzininin isə 2023cü ildə AVRO-5 standartına tam
uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur.
- Azərbaycanın Energetika
Nazirliyi beynəlxalq əməkdaş
lıqda prioritet olaraq hansı
məsələləri önə çəkir?
- Ölkəmizin beynəlxalq enerji
təşkilatları çərçivəsində əməkdaş
lığı uğurla davam etdirilir və milli
səviyyədə qarşıya qoyduğu hədəf
lər və strategiyalar ilə regional və
qlobal gündəliklər arasında tarazlı
ğın və maraqlarımızın təmin olun
ması istiqamətində məqsədyönlü
fəaliyyət davam etdirilir. Energetika
Nazirliyi Beynəlxalq Enerji Xartiya
sı, “OPEC plus”, Qaz İxrac Edən Öl
kələrin Forumu, CAREC proqramı,
Dünya Neft Şurası, Dünya Enerji
Şurası, Beynəlxalq Enerji Agentli
yi, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası da daxil olmaqla xeyli sayda
beynəlxalq təşkilat və qlobal enerji
şirkətləri, beynəlxalq maliyyə insti
tutları ilə geniş proqram üzrə əmək
daşlıq edir. Bu əməkdaşlıqda “yaşıl
enerji”, enerji səmərəliliyi, enerji

tənzimləməsi sahələrinin inkişafına,
bərpa olunan enerji sektoruna xarici
sərmayələrin cəlbinə xüsusi diqqət
yetirilir.
Bu baxımdan Azərbaycanda
dənizdə külək enerjisi potensialının
qiymətləndirilməsi və yol xəritəsi
nin hazırlanması üzrə Beynəlxalq
Maliyyə Korporasiyası (IFC) ilə
əməkdaşlığı qeyd etmək istərdim.
Həmçinin Asiya İnkişaf Bankının
maliyyələşdirməsi ilə “Üzən günəş
panelləri sisteminin inkişafına dair
bilik mübadiləsi və texniki yardım
dəstəyi” pilot layihə həyata keçiri
lir. Layihə çərçivəsində Böyükşor
gölündə 100 KVt gücə malik foto
voltaik sistem quraşdırılır. “Elektrik
enerjisi istehsalında bərpa olunan
enerji mənbələrindən istifadə haq
qında” Qanunun alt qanunvericilik
qaydalarının hazırlanması məqsədi
ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı ilə əməkdaşlıq edilir.
- Energetika Nazirliyi ilə Milli
Məclis arasında əməkdaşlıq
hansı səviyyədədir? Müasir
tələblərə cavab verən və ölkə
də energetika sahəsini tən
zimləyən hansı yeni qanunlar
hazırlanır?

- Energetika Nazirliyi ilə Milli
Məclis arasında əməkdaşlıq energe
tikada qanunvericiliyin və institu
sional mühitin təkmilləşdirilməsi
prosesləri çərçivəsində fəal mərhə
lədədir. Parlamentin Təbii ehtiyat
lar, energetika və ekologiya komitə
si ilə səmərəli əməkdaşlığımız birgə
işimizə xüsusi töhfə verir.
Ötən il Milli Məclis tərəfindən
“Elektrik enerjisi istehsalında bərpa
olunan enerji mənbələrindən isti
fadə haqqında” və “Enerji resurs
larından səmərəli istifadə və enerji
effektivliyi haqqında” qanunlar qə
bul edilib. Energetika Nazirliyi tərə
findən aidiyyəti dövlət orqanları ilə
bilikdə hazırlanmış “Qaz təchizatı
haqqında” Azərbaycan Respublika
sının Qanununda dəyişiklik edilmə
si barədə” qanun layihəsinə hazırda
Milli Məclisdə baxılır. Həmçinin
energetikada islahatlar çərçivə
sində “Elektroenergetika haqqın
da”, “Energetika haqqında”, “Qaz
təchizatı haqqında” və “Energetika
və kommunal xidmətlər sahələrin
də tənzimləyici haqqında” qanun
layihələri hazırlanıb. Energetika
sektorunun müasir tələblərə uyğun
inkişafı üçün bu qanunların qəbulu
vacibdir.
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İldən-ilə böyüyən ağrı
Tariximizin ən faciəli, ən qanlı, milli heysiyyətimizə ən çox toxu
nan, rahatlığımızı əlimizdən alan, bizi gecə-gündüz intiqama 
çağıran səhifələrindən biri olan Xocalı soyqrımından 30 il keçir.

Sabir  Rüstəmxanlı
Milli Məclisin  deputatı, Vətəndaş
Həmrəyliyi Partiyasının sədri

Əslində “soyqırım”, “qətliam”,
“faciə” sözlərinin heç biri erməni
silahlı birləşmələrinin, terrorçu
larının sovet ordusuna məxsus
366-cı motoatıcı alayının köməyi
ilə Xocalıda silahsız, dinc Azər
baycan əhalisinə tutduğu divanın
ürəkparçalayan mahiyyətini tam
ifadə edə bilmir. 1992-ci ilin fevral
ayının 25-dən 26-na keçən gecə
Xocalı şəhərində erməni vandaliz
minin bütün murdar sifətlərini üzə
çıxaran və dünya durduqca erməni
tarixində qara ləkə kimi qalacaq
bir cəlladlıq yaşandı.
30 ildir Azərbaycan xalqı Xocalı
soyqırımının təfərrüatlarını dün
yaya çatdırmaqla bu faciədə iştirak
etmiş cinayətkarların cəzalandı

rılmasını tələb edir. Bu məsələ
BMT-dən başlamış Azərbaycanın
üzvü olduğu və qatıldığı bütün
beynəlxalq təşkilatlarda dəfələrlə
dilə gətirilmiş, müxtəlif sənədlərdə
əksini tapmışdır. Xocalı şəhidləri
və o qanlı gecədə əzizlərini itirən
insanlar, yoxa çıxan, param-parça
olan ailələr haqqında onlarla kitab
yazılmış, çoxsaylı  filmlər  çəkil
miş, xarici dillərə tərcümə edilərək
yayılmışdır.
Azərbaycanın millət vəkilləri,
ictimai-siyasi xadimləri, milli fəal
ları, hökumət və qeyri-hökumət
təşkilatlarının təmsilçiləri, diaspor
nümayəndələri bu 30 ildə dünya
nın bütün qitələrində keçirilmiş
sayı-hesabı bilinməyən görüşlər
də, yığıncaqlarda, konfranslarda,
yürüş və mitinqlərdə “Xocalıya
ədalət!” deyərək bu qanlı olayın
xalqımıza qarşı törədilmiş soy
qırım kimi tanınmasına çalışmış
və bir sıra ciddi nəticələr də əldə
etmişlər. Xocalı soyqırımının 
dünyada rəsmən tanınması bu 
görülən işlərin nəticəsidir.
Ermənistanın yalan maşını isə
bir əsrdir ki, dünyaya “erməni
soyqırımı” deyərək əsassız bir id
dianı qəbul etdirmək üçün dəri
dən-qabıqdan çıxır. Birinci Dün
ya müharibəsi dövründə Şərqi
Anadoluda ermənilərin vətəndaşı
olduqları Osmanlı dövlətinə qarşı
xəyanətlərinin nəticəsi olan köç
hadisəsinin  - bu mənfur xislətli
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millətin cəbhə xətt indən çıxarılıb
ölkənin dərinliklərinə, daha dinc
yerlərə köçürülməsinin dünyaya
“soyqırım” kimi təqdim olunması
və bunun böyük dövlətlər tərəfin
dən qəbul edilməsi tarixən forma
laşmış  türk düşmənçiliyi siyasəti
nin davamıdır. Bu həqiqəti hər bir
ağıllı adam bilir və hiss edir. Bu,
rüsvayçı siyasi bir oyundur. Tür
kiyənin bütün tələblərinə baxma
yaraq, bu məsələni o vaxtın tarixi
sənədləri, arxiv materialları əsasın
da araşdırmaq istəməyən Avropa
təşkilatları  erməni yalanlarını tək
rar etməklə öz antitürk, antiislam
mahiyyətlərini ortaya qoydular.
Halbuki indi 1915-ci illə bağ
lı uydurulmuş “erməni soyqı
rımı”ndan yox, Xocalı soyqırı
mından danışmaq lazımdır. Bu
soyqırım çağdaş dünyanın gözü
önündə baş verib və bütün sənəd
lər, sübutlar, şəkillər, videomate
riallar da ortadadır. Dünya mü
haribəsində çox qanlar tökülüb,
saysız cinayətlər olub, lakin Xocalı
adi bir savaş hadisəsi deyildi. O,
Cənubi Qafqazda, qədim Azərbay
can torpaqlarında zorla bir erməni
vilayəti (sonra dövləti) yaratmaq
niyyəti ilə çar Rusiyasının 1828-ci
ildən başladığı bənzəri olmayan
şərəfsiz bir işin davamı idi.
Son 200 ildə xarici havadarları
nın yardımı ilə silahlanan terrorçu  
erməni quldurları bütün indiki
Ermənistan ərazisindən - Araz
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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
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əməliyyatlarında Xocalı bir neçə
dəfə yandırılmış, ağır savaş mey
danına çevrilmişdir. 1988-ci ildə
Ermənistanın torpaq iddiasının
başlanmasından sonra Azərbaycan
Respublikasının rəhbərliyi tərəfin
dən müxtəlif hökumət və qeyri-hö
kumət təşkilatlarının əli ilə Yuxarı
Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan
kəndlərdə quruculuq işləri görülür
dü. Xocalıda yeni yaşayış binaları
tikilir, abadlıq işləri aparılırdı. Hət
ta Özbəkistandan qovulmuş Axıska
türklərindən bir neçə ailə də Xoca
lıda məskunlaşaraq yaşayırdı.  Xo
calı sakinləri  müəyyən çətinlikləri
ilə bağlı baş redaktoru olduğum
“Azərbaycan” qəzetinə və Qaraba
ğa Xalq Yardımı Komitəsinə tez-tez
müraciət edirdilər. Belə bir şəhər
birdən-birə yox olmuş və bir qismi
şəxsən tanıdığım insanlar məhv
edilmiş, əsir götürülmüş, insanlığa
yaraşmayan vəhşiliklə öldürülmüş
dülər. Bu ümummilli faciə olmaqla
bərabər hər kəsin şəxsi dərdi idi.
Qələmin donan, sözün bitən yeri
idi. Həmin günlərdə yazdığım yazı
lardan birində deyirdim:
Xocalıdan sonra
Qısılıb səsim,
Səsim o dağlara ilişib qalır.
Xocalı ləkəsi daşıyan millət
Vuruşdan savayı nə işin qalır?
Həyat göstərdi ki, doğurdan da,
Xocalıdan sonra bizim əsas işimiz
beynəlxalq qurumlara ümid bəslə
məkdənsə, öz gücümüzü səfərbər
etmək, ordumuzu gücləndirmək
və Xocalının qisasını savaş meyda
nında almaqdır.
30 il “Xocalıya ədalət!” deyən
Azərbaycan xalqı və dövləti bu
ədaləti özü bərpa etdi. 44 günlük
Vətən müharibəsində müzəffər
ordumuz Xocalının qisasını mü
barizliklə aldı və torpaqların ərazi
bütövlüyü bərpa edildi. İnanırıq
ki, Xocalının keçmiş  gözəl gün
lərinin şahidi olacağımıza çox az
qalıb.  İnşallah!
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ABİDƏ

XUDAFƏRİN

Tanrının VƏ İnSanın İMzaSı

RafaelHüseynov
MilliMəclisindeputatı,akademik

Lap köhnə bir zərbülməsəl var ki,
qorunmuşu İlahi qoruyur.
Başqa minlər və milyonlarla ağac
dan fərqli olaraq, bir qocaman çinar
yüzillər boyu başının üstündən nə
qədər qasırğalar və tufanlar keçsə, nə
qədər ildırımlar çaxsa da, dikəlməkdə
davam edirsə və yenə hər yaz tərtəzə
yarpaqlar açırsa; bir möhtəşəm tikilinin
sinni min ili çoxdan ötürsə və yanında
yörəsində cərəyan etmiş müharibələr,
saysız zəlzələlər, yüz cür digər fəsad
lar həndəvərindəki çox şeyi insanlarla
birgə qayıdışsız aparıbsa və o, yenə əv
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vəlki əzəməti ilə ucalırsa; təkcə nüsxəsi
olan və daşındəmirin deyil, zahirən
onlardan dəfədəfə dözümsüz kağızın
üzərində qamış qələmlə yazılmış bir
kitab onu doğurmuş bəşər övladından
on qatiyirmi qat çox ömür sürərək ya
şayırsa, bu möcüzəli salamatqalmada,
bu heyrətli yıxılmamaqlıqda, əlbəttə ki,
Zamanın və Zaman sahibinin Ali İra
dəsi olmamış deyil!
Gəmiqaya öz rəsmləri ilə minillər
öncəki kimi, həminki vüqarı və təzə
liyi ilə varsa, Qız qalası yenə minil
lər əvvəlki möhtəşəmliyi ilə boy verir
və Xəzərə baxmaqda davam edirsə;
Qobustanda qayanın sərt köksündən
çıxan dağdağan, əncir ağacları yüzillər
əqdəmdəki kimi yenə tumurcuqlayır,
yaşıllanır, göz və könül sevindirirsə; da
yaqları suların içərisində olan Xudafə
rin körpüsünü nə bu axıb keçən çay, nə
də vaxtın selləri dağıda bilibsə, Körpü
ötən minillərdəki kimi yenə ayaqda
dırsa, demək, bunların heç biri sadə
varlıqlar deyil, hər birinin müqəddəslik
haləsi var və həmin sərvətlərə and iç
mək mümkündür.
Və elə həmin səbəbdəndir ki, 2020
ci ilin payızında Azərbaycan insanının
30 illik həsrətindən sonra qəsbkarın
kirli caynağından xilas edilmiş Xudafə
rinin qarşısında düşməni çök
dürmüş Qalib Ordunun
Baş Sərkərdəsi

Prezident İlham Əliyev baş əyirdi, diz
çökürdü və Körpü ilə gözgözə da
yanaraq onunla məhrəm bir insanla
danışan kimi danışırdı, bütün Azər
baycan xalqını qəhərləndirən sözləri
dilə gətirirdi: “Bu gün - noyabrın 16-sı
mənim həyatımda xüsusi tarix olaraq
qalacaq. Çünki bir neçə dəqiqədən
sonra biz qədim memarlıq abidəmiz
olan Xudafərin körpüsünə yaxınlaşacağıq. Bu dağlar artıq bizimdir, həmişə bizim olub. Ancaq 30 ilə yaxın
düşmən bu dağlarda, bu torpaqlarda,
bizim dədə-baba torpaqlarımızda
oturub, bizə meydan oxuyub”.
Zəfər çalmış dövlətin Müzəfər baş
çısı məhəbbətlə Xudafərinin daşlarını
sığallayırdı, elə Xudafərin kimi daim
yaşayacaq sözlər deyirdi.
Fərəhi köksünə sığmayan Fateh
Prezident o anlarda Xudafərinlə da
nışırdı, Tarixlə danışırdı, Azərbaycanla
danışırdı, Dünya ilə danışırdı: “Bu gün
bu tarixə toxunarkən sadəcə olaraq
öz mövqeyimi, öz ﬁkirlərimi sizinlə
və Azərbaycan xalqı ilə bölüşmək istəyirəm. Oktyabrın 18-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri Xudafərin körpüsünə çıxdı və Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan
bayrağını qaldırdı.

ABİDƏ
Xudafərin körpüsü Azərbaycan xalqının milli sərvətidir, Azərbaycan
xalqının istedadının sübutudur. Biz
Azərbaycan xalqına məxsus olan bu
möhtəşəm memarlıq əsəri ilə haqlı
olaraq fəxr edirik.
…Yenə də Azərbaycan vətəndaşları burada yaşayacaqlar, quracaqlar,
yaradacaqlar. Amma bugünkü tarix
heç vaxt silinməyəcək”.
Nədir Xudafərini bizimçün bunca
sevimli və iftixar qaynağı edən?
Məgər təkcə ixtiyar yaşına görəmi
bu memarlıq dürdanəsi bizimçün bun
ca əzizdir?
Xudafərin körpüsü bütün başqa
məziyyətlərindən savayı rəmzdir.
Həm də bütün tarix boyu məhz
belə olub və millət təqviminin ayrıayrı
təlatümlü kəsiklərində isə həmin rəm
zilik daha da qüvvətlənib.
Bu günün hündürlüyündən tarixin
uzaqlarındakı Xudafərin necə görünür?
KÖrPüyƏ aParan KÖrPüLƏr
Bu uzunluqda, bu qədimlikdə və
ötən əsrlərin zərrəcə dəyişdirməyə gü
cünün çatmadığı belə körpülər gerçək
həyatda olmur.
Bu körpülərsiz isə dünənlə aramız
da uçurumlar yaranar və o taya nə
əlimiz çatar, nə ünümüz. Və ya əksinə
 oraların səsi bizə yetməz!
Bu körpülər “Kitab fütuh əlbül
dan” ilə Əbülabbas Əhməd ibn Yəhya
əlBalazuridir (vəfatı 892), “Kitab
əlbüldan”ı ilə Əhməd ibn Valeh əlYə
qubidir (vəfatı 892), “Kitab əlbüldan”ı
ilə (yazılması 902) Əbu Bəkr Əhməd
ibn Məhəmməd ibn əlFəqihdir, “Kitab
əlməsalik vəlməmalik”i ilə (tamam
lanıb 977) Əbülqasim ibn Houqəldir,
“Mücəm əlbüldan”ı ilə Yaqut Həmə

vidir (1179–1229), “Nüzhət əlqülub”u
və “Tarixe qozide”si ilə Həmdullah
Qəzvinidir və daha başqa əski əlyaz
malar ki, hərəsindən bir işıq gəlir və o
çıraqların sayəsində ötmüş əyyamların
qaranlığındakı Xudafərin körpüsü də
aydın görünür.
Həmin şahidlər olmasa, Xudafəri
nin yaşını, başından keçənləri haradan
bilərdik?!
Günümüzədək gəlib yetişən Xu
dafərinlər əslində Araz üstündə olmuş
körpülərin ilkləri deyillər.
Həmdullah Qəzvini Xudafərin
körpüsünü Məhəmməd Peyğəmbərin
əshabələrindən olan Bəkr ibn Abdulla
nın 736cı ildə tikdirdiyini yazır.
Fəqət başqa salnamələrdə əslində
körpünün daha əvvəl inşa edildiyi, Bəkr
ibn Abdullanın onun sadəcə təmiri ilə
məşğul olduğu təsdiqləri də var.
Körpünün ilkin tikilmə tarixi Həxa
mənişilər dövrünə qədər aparılsa da
(və burada da məntiq olmamış deyil,
çünki çay vardısa, üstünün körpüsü də
gərək olaydı), bizə bu görkəmdə gəlib
çatan, məhz belə cazibədarlığı səbə
bindən üzərində Xudanın adı olan Kör
pünün təvəllüd tarixi olaraq 1027ci il
götürülür.
Memarı kimdir? Bəlli deyil. Ancaq
onun çızdığı layihə elə mükəmməl
olub, inşaatçı babalarımız da elə usta
lıq və fədakarlıqla çalışıblar ki, nəticəyə
sadəcə “körpü” deməyə o çağın adam
larının insafı yol verməyib.
Düşünüblər ki, belə bir müstəsna işi
insan yarada bilməz.
Bu əsərin Pərvərdigarın iradəsi ilə
başa gəldiyini, bu gözəlliyi İlahinin
Özünün yaratdığını söyləyiblər.
Araz çayı üzərindən atılan Xudafə
rinlər ikidir  onlardan eni 6, hündür
lüyü 12, uzunluğu 130 metr olan, 11

aşırımlı birincisi Baş Xudafərin körpüsü
adlanır, bundan da böyük olan  15
aşırımlı, uzunluğu 200 metr olan digəri
isə Elxanilər dövründə tikilibmiş və in
diyə 3 aşırımı gəlib çatıb.
Bunu da məxəzlər təsdiqləyir.
Yaqut Həməvi “Mücəm əl bül
dan”ında xəbər verirdi ki, “Aranda Araz
boyunda min şəhər olub”.
Bu rəqəm ilk baxışdan inanılmazlıq
təəssüratı oyada bilər və bəzən araşdı
rıcılar elə həmin sayı şişirtmə kimi də
qəbul ediblər.
“Şəhər” yazarkən görkəmli coğrafi
yaşünas indiki anlamda qavradığımız
şəhərləri yox, ümumən yaşayış məntə
qələrini nəzərdə tuturdu və həm Azər
baycanın, həm də Yaxın və Orta Şərqin
tarixində o çağların əsl intibah sayılası
coşqun inkişaf dövrü olduğunu diqqətə
alsaq, bu iri ərazidə həmin sayda abad
insan məskəninin olması qəribə görün
məməlidir.
Buralar və xüsusən də Xudəfərin
körpüləri hər il Güney səmtdən Qara
bağa və Arana yönələn elat köçlərinin
əsas yolu idi.
Buralar yaxınuzaq məmləkətlər
dən gələn, ardıarası kəsliməyən, o
eldən bu elə baş alan ticarət karvanla
rının yolunun üstü idi.
Və nəhayət, İpək Yolu buradan ke
çirdi.
VüSaL VƏ ayrıLıq rƏMzİ
Xudafərin körpülərinin qisməti elə
əvvəldən belə olub. Yarandığı gündən
Azərbaycanın Güneyi ilə Quzeyini bir
ləşdirib.
Lakin İpək yolu buradan keçirdi
sə, buralar karvan yollarının qovşağı
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idisə, deməli, Xudafərin elə insanlara
xidmətə başladığı ilk günlərdən yalnız
bir yurdun cənubu ilə şimalını yox,
buradan keçib gedən və ən müxtəlif
ölkələrin təmsilçilərinə yol açdığından
beynəlxalq körpü idi.
Yəni lap başlanğıcdan Xudafərin
həm bizimki, həm dünyanınkı olub, qo
vuşduruculuq rəmzi hesab edilib.
Araz çayının ən dar yerində, sal
qayaların üzərində tikilən Xudafərin

əsrlərcə elə qayalar kimi möhkəm da
yanıb, hər gələnə geniş qucaq açıb.
Ancaq tarixin Xudafərinə və Xuda
fərinin sahibi azərbaycanlılara kəc üz
göstərdiyi də az olmayıb.
İnsanlar körpüləri bu tərəfdən o
tərəfə rahat keçib-qayıda bilmək üçün
qurub-yaradıblar, bu yandan o biri
yana gedib-gələ bilməyərək həsrətlə,
xiffətlə baxmaq üçün yox.
Lakin nə acı ki, tarixin və taleyin

mahiyyəti etibarilə vüsal vasitəsi olmalı
körpüləri ayrılıq, keçilməzlik aşırımına
çevirdiyi də keçmişlərdə az rast gəlin
məyib.
İnsanlar ayrılığı kimlərin saldığını
yaxşı bilsələr də, bəzən qəddar əyyam
larda ürəklərini deşən dərdləri, nis
gili açıq deməyə də cürət etməyiblər.
Başlayıblar fələyi qınamağa, o sahillə
bu sahilin arasından axıb-keçən çayları
məzəmmət etməyə. Amma yazıq çayın
nə təqsiri! Çay həqiqətdə həm o sahil
dəkinin, həm də bu tərəfdəkilərin idi.
Zaman boyu yolları kəsən çapqın
çılar, quldurlar olub, ya elə çapqınçıquldur təbiətli hakimiyyətlər, siyasətlər,
azğın qəsbkarlar.
Bu bəla Xudafərinin də başında çat
layıb.
XIX yüzilin ilk onilliklərində Azər
baycan ikiyə parçalanıb - Xudafərinin
o tayında Azərbaycanın bir hissəsi qa
lıb, bu tərəfində digər parçası.
Mən səndən ayrılmazdım,
zülmnən ayırdılar
Ən müdhişi budur ki, həmin kör
pülərin o taylı-bu taylı sahiblərinə bu
yandan o tərəfə, o tərəfdən bu yana
adlamaq yasaq edilib. Beləcə vüsal
körpüsü çevrilib hicran sərhədinə.
Axtarın dünya ədəbiyyatını (mən
axtarmışam, ona görə belə arxayın
qətiyyətlə yazıram) Araz çayı qədər
qarğanılan ikinci çay tapmayacaqsınız.
Arazsa dünyanın digər dəli-do
lu nəhrlərindən, lap elə qovuşduğu
Kürdən fərqli olaraq həmişə sakit axıb,
tez-tez coşub-daşaraq insanları əziyyə
tə salmayıb.
Mütəmadi qarğanılmağının səbəbi
isə elə son 200 ildən artıq vaxt kəsi
yində davamlı olaraq bu tayından o
tayına keçmək üçün qoyulan yasaq
lar, maneələr olub. XX yüzilin 30-cu
illərində Cənubi və Şimali Azərbaycan
arasında əlaqələri daha artıq qırmaq
üçün bir-birinin ardınca amansız ad
dımlar atılır. Minlərlə insan bir neçə
gün içərisində Şimali Azərbaycandan
İrana köçürülür və elə həmin əsnada
15 aşırımlı Xudafərin körpüsündən
750 metr qərbdə tikilmiş və Elxanilər
dövründə inşa edildiyi ehtimal olu
nan digər körpünün sahil tağları bu
taydan o taya mümkün get-gəllərin
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qarşısını almaq üçün uçurdulub-da
ğıdılır.
Baş verənləri qüssə ilə qarşılayan
naçar xalq həmin yıxılan ikinci Xudafə
rinə “Sınıq körpü” adı qoyur.
Bu sınıqlıq, bəxtikəmlik Xudəfərinlə
hələ sonralar da xeyli müddət qalacaq.
Və elə müdhiş zaman da yetişəcək
ki, Xudafərindən nəinki keçmək, üstünə
çıxmaq, hətta onun olduğu doğma
ərazilərə yaxın düşmək azərbaycanlılar
üçün əlçatmaz istəyə dönəcək.
XVI yüzildə Dirili Qurbani belə sız
layardı:
Şair olan dərsi alar pirindən,
Baş açmadım seyrağıbın sirindən,
Qolubağlı keçdim Xudafərindən
Üzüm gülməz, heç açılmaz, ah,
mənim!
Əsrlərcə Xudafərindən qaliblər də
çox keçmişdi, elə Qurbani kimi əsir ke
çənlər də olmuşdu.
Xudafərinin alın yazısında özünün
də əsir-yesir olmağı varmış.
Erməni işğalı ilə başlanan və 30
il boyunca davam edən əzablı ayrılıq
illəri Xudafərinin tərcümeyi-halındakı
ən qəmli, ən pərişan səhifələrdir. An
caq nə xoşbəxtik ki, nəhayət, o kədərli
səhifələr də qapandı. Nə bəxtiyarıq ki,
Xudafərinin yeni ömrünün başladığı

məsud günlər də gəldi. Nə bəxtəvərik
ki, Xudafərin üzərində bütün Azər
baycanın nəbzi, ürəyi kimi dalğala
nan üçrəngli bayrağımız yüksəlir!
ZƏFƏRLƏ AÇILAN YENİ SƏHİFƏ
O günlərin həyəcanı heç unudul
maz.
2020-ci ilin oktyabr günləri idi.
Azərbaycan aslanları döyüş meyda
nında idi. Təcavüzə uğramış tor
paqlarımızı azad etmək uğrunda
ölüm-dirim savaşı gedirdi. Növbə
gəlib çatmışdı Cəbrayıla. Azərbaycan
Ordusunun zəfər soraqları bütün mil
ləti vəcdə gətirmişdi. Yalnız bu yanda
yox, həm də o tayda.
Duyğuların sinəyə sığmadığı həmin
riqqət dolu günlərdə Arazın o tərəfində
baş verənləri evində-eşiyində izləməyə
səbri çatmayan bir cənublu ailənin gö
rüntüləri bizə də gəlib çatdı. Yığışmış
dılar Araz qırağına, Xudafərinin o biri
tərəfinə - bir ocaq qalayıb toplaşmışdı
lar çevrəsinə.
Yaşlı bir qadın, dünyagörmüş bir
ana, bir güneyli ağbirçəyimiz gücü
çatanı edirdi, əllərini göylərə açmışdı
ki, ya Pərvərdigar, Azərbaycan əsgə
rinə hayan ol, ya İlahi, balalarımızı

qoru, ya Allah, yurdumuza azadlıq
nəsib elə!
Ana əllərini göylərə açmışdı, Xuda
vəndi-aləmə üz tutmuşdu.
Ortada Xudafərin idi, göydə Xuda,
bu tayda Azərbaycan əsgəri döyüşürdü.
Və Xudanın Körpüsünün - Azərbay
canın körpüsünün başında söylənən
o dualar, millətin səsi HAQQA çatdı,
HAQQI bərqərar etdi.
İllərcə həsrət, ayrılıq körpüsünə
döndərilmiş Xudafərin mübtəla oldu
ğu son zəncirdən də qurtuldu, yenə
dönüb oldu VÜSAL, BİRLİK, VƏHDƏT
Körpüsü!
“Bərpa edəcəyik bunları, hamısını
bərpa edəcəyik. Azərbaycan xalqı bir
daha öz böyüklüyünü göstərəcək. Bir
daha bütün dünyaya sübut edəcəyik
ki, biz böyük xalqıq. Biz qayıtmışıq,
vuruşa-vuruşa qayıtmışıq. Heç kim
bizə bu torpaqları bağışlamayıb”.
Bu, daha bir dua, daha bir böyük
niyyət, dünya insanına söylənən söz idi.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin azad Xudafərinlə üzbəüz da
yanaraq içdiyi and idi.
Bu, üstündə Xudanın adı və imza
sı olan məğrur Xudafərinin ömür sal
naməsinə Azərbaycanın atdığı daha
bir ŞƏRƏF İMZASI idi!
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İLHAMMƏMMƏDOV-60
Hörmətliİlhammüəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi anadan olmağınızın 60 illiyi
münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz doğulub böyüdüyünüz Azərbaycanın Yevlax şəhərində orta təhsilinizi əla qiymətlərlə başa vurub, insanların sağlamlığının qayğısına qalmaq arzusu ilə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olaraq ali
təhsil almısınız. İnstitutu uğurla bitirərək, Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının Poliklinika şöbəsində sahə həkimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamış, sonra isə həkim-endoskopist,
qastroenteroloq işləmisiniz. Tezliklə xəstəxananın Rayonlararası qastroenterologiya şöbəsinin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilmiş, 2001-ci ildən başlayaraq Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasında çalışmısınız. Yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi üzərinizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirərək, işlədiyiniz kollektivlərdə öz peşəkarlığınız,
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təşkilatçılıq bacarığınızla seçilmisiniz. Bu keyfiyyətləriniz sayəsində bir müddət sonra
Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsinə yüksəlmisiniz.
Siz, eyni zamanda, ölkənin ictimai-siyasi həyatında da aktiv fəaliyyət göstərirsiniz. İllər öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının Yevlax rayon təşkilatının sədri seçilərək,
bu günədək bu məsul işi müvəfəqiyyətlə davam etdirirsiniz.
Siz seçicilərin etimadını qazanaraq III, IV və V çağırış parlament seçkilərində müstəqil Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü olmusunuz.
Bu gün VI çağırış Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin, həmçinin Əmək və sosial
siyasət komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı prosesində yaxından iştirak edir,
ölkəmizdə bu sahələrdə həyata keçirilən islahatların hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi işində öz səylərinizi əsirgəmirsiniz.
Siz, eyni zamanda, parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı istiqamətində də
təqdirəlayiq işlər görürsünüz. Asiya Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycan-İraq parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri,
Bəhreyn, Estoniya, Misir, Pakistan və Rumıniya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qruplarının üzvü kimi səmərəli fəaliyyət göstərir, parlamentin beynəlxalq münasibətlərinin genişləndirilməsinə öz töhfənizi verirsiniz.
Göstərdiyiniz xidmətlər ölkə rəhbərliyinin diqqətindən kənarda qalmamış, Siz
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı ilə təltif edilmisiniz.
Hörmətli İlham müəllim!
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, ömrünüzün bu
kamillik çağında Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, işlərinizdə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,13yanvar2022ciil
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AYDINHÜSEYNOV-60
HörmətliAydınmüəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi anadan olmağınızın 60 illiyi
münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini müvəfəqiyyətlə bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının NeftKimya Prosesləri İnstitutunda baş laborant olaraq əmək fəaliyyətinə başlamısınız. Yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətiniz sayəsində Azərbaycan Gənclər İttifaqı Qaradağ rayon
təşkilatında komsomol komitəsinin katibi, təlimatçı, təşkilat şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmısınız.
İqtisad elminə marağınız Sizi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə-iqtisad fakültəsində qiyabi təhsil almağa sövq edib. Həmin müddətdə Siz, eyni zamanda,
Səhmdar-Kommersiya Əmanət Bankı Qaradağ rayon şöbəsində müdir müavini olmuş,
sonra isə Səhmdar-Kommersiya Əmanət Bankı Bakı şəhər idarəsinin Kreditləşmə şöbə62 | MİLLİ MƏCLİS YANVAR-FEVRAL, 2022
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sində rəis müavini, Maliyyə Nazirliyinin Baş Dövlət Vergi Siyasəti İdarəsində baş
iqtisadçı vəzifələrində işləmisiniz.
Qazandığınız biliklər və əldə etdiyiniz təcrübə sayəsində Siz Qaradağ, Sumqayıt,
Səbail rayon maliyyə idarələrinin rəisi kimi məsul vəzifələrdə əmək fəaliyyətinizi davam etdirmiş, sonra isə peşəkar iqtisadçı kimi Maliyyə Nazirliyinin 7 saylı (Nərimanov rayonu), 9 saylı (Səbail rayonu) xəzinədarlıq idarələrinin rəisi olmusunuz.
Çalışdığınız bütün kollektivlərdə özünüzü zəhmətsevər, bacarıqlı, öz işinə məsuliyyətlə yanaşan bir mütəxəssis kimi göstərmiş, iş yoldaşlarınızın etibarını, hörmətini
qazanmısınız.
Bütün bunlarla yanaşı, Siz ölkənin ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edir,
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi yüksək vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirirsiniz.
Cəmiyyətdə qazandığınız nüfuz sayəsində Siz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin V çağırış deputatı seçilmisiniz. Siz hal-hazırda VI çağırış Milli Məclisinin
üzvü kimi parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq, habelə Aqrar siyasət komitələrində təmsil olunaraq, bu sahələrdə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi
istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərirsiniz.
Siz, eyni zamanda, parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafına da öz töhfənizi
verirsiniz. Asiya Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin, habelə Rusiya,
Belarus, Çin, İsveçrə, Kanada, Qətər, Latviya, Malayziya, Özbəkistan ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü olaraq parlament diplomatiyasının genişlənməsində səylərinizi əsirgəmirsiniz.
Hörmətli Aydın müəllim!
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, ömrünüzün bu
kamillik çağında Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, işlərinizdə yeni-yeni müvəfəqiyyətlər arzulayıram.
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,10fevral2022ciil
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ZAHİDORUC-50
HörmətliZahidmüəllim!
Sizi - Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədrini, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin rəhbərini anadan olmağınızın 50 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən
təbrik edirəm.
Siz hələ məktəb illərinizdən yüksək təhsil göstəricilərinizlə fərqlənmiş, orta məktəbi əla
qiymətlərlə başa vuraraq Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və hesablama
texnikası fakültəsinə qəbul olunmusunuz.
Bu ali təhsil ocağını da əla nəticələrlə bitirərək Elektron texnikası mühəndisi və fizika
ixtisasına yiyələnmisiniz. Elmə olan marağınız sayəsində Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fotoelektronika İnstitutunun aspiranturasına daxil olaraq elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamısınız.
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Qazandığınız hörmət, prinsipiallığınız və insanlara qayğıkeş münasibətiniz Sizə
seçkili orqanlarda təmsil olunmaq imkanı yaradıb. Ölkənin ictimai-siyasi həyatında
yaxından iştirak edən bacarıqlı kadr kimi xalqın etimadını qazanaraq 2001-ci ildən
etibarən Azərbaycan Respublikasının II, III, IV, V və VI çağırış Milli Məclisinin
deputatı seçilmisiniz.
Hazırda Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri kimi qanun yaradıcılığında yaxından iştirak edirsiniz.
Siz Milli Məclisin Parlamentlərarası İttifaqdakı nümayəndə heyətinin, həmçinin
Milli Məclisin Böyük Britaniya, Almaniya Federativ Respublikası, Danimarka və
Özbəkistan ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü olaraq beynəlxalq əlaqələrimizin genişlənməsinə öz töhfənizi verirsiniz.
Siz həm də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv məsələləri komissiyasının üzvüsünüz.
Qazandığınız etimad sayəsində Sizə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi kimi mühüm bir
qurumun İdarə Heyətinə başçılıq etmək həvalə olunub. Sizin rəhbərliyinizlə bu mərkəz ictimai münasibətlərin inkişaf dinamikasını sistemli təhlil edən, bu sahədə mövcud tendensiyaları müəyyənləşdirən və dəyişiklikləri proqnozlaşdıran, həmin dəyişikliklərin cəmiyyətə mümkün təsirlərini araşdıran, müasir informasiya texnologiyaları
və elmi yanaşmalar tətbiq etməklə ictimai fikrin öyrənilməsini və sosial tədqiqatlar
aparılmasını təmin edən publik hüquqi şəxs kimi mühüm işlər görür.
Hörmətli Zahid müəllim!
Sizi 50 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, ömrünüzün
bu gözəl çağında Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı arzulayır, fəaliyyətinizdə
uğurlar diləyirəm. Əminik ki, Azərbaycanın tərəqqisi naminə bundan sonra da səylərinizi əsirgəməyəcək, bu işə var qüvvənizi sərf edəcəksiniz.
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,01fevral2022ciil
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zahid oruc:

“Evimizin ən qiymətli
əşyası kitab rəfi idi”
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.

-Zahidmüəllim,siziyubileyiniz
münasibətiiləürəkdəntəbrikedirik.Azərbaycanınucqardağrayonunda-Gədəbəydədünyaya
gözaçmısınız.Ovaxtlarbirgənc
olaraqhədəfədiyinizgələcək
xəyallarınızdamillətvəkili,parlamentinkomitəsədri,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
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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
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müasir mənzilimizə qoyardım. Təki, o
ənənəni qoruyub saxlaya biləydik.
O ki, qaldı uğur qazanmağıma, zəh
mət bəhrəsiz olmur. Mənsub olduğun
coğrafiya, əməksevər bir ailə, o cümlədən
aid olduğun ölkə bütün vətəndaşlarını
savadlı və təhsilli görmək naminə siyasət
həyata keçirir və milyonlarla uğurlu in
san nümunəsi yaradırdı. İndi o keçmişi
yalnız mənfi boyalarla xatırlamaq dəb
dədir. Halbuki mütaliəni kulta çevirən,
adamları yüksək hədəflərə can atmağa
və əməyə səsləyən bir ictimai quruluş,
ideoloji rəngini qabartmadan hər cür eh
tirama layiqdir.
Şübhəsiz ki, mən o yaşlarda parla
mentdə təmsil olunacağım haqqında
düşünə bilməzdim, lakin kəndimizdə bir
təkcə öz balalarına yox, qonşunun övla
dına, el-obasının oğul-qızına, bir  sözlə,
hamıya alim olmaq arzulanırdı, “adınız
yüksəklərdən gəlsin” - deyə bir çağırış
əksəriyyətin dilindəydi. Məktəbin şərəf
lövhəsində yer almaq, divar və bölgə
qəzetlərində tərifli oçerklərin ünvanına
çevrilmək əsl böyümə “kurs”u idi. Uğura
gedən yol cəmiyyət tərəfindən stimullaş
dırılırdı.
Əfsus ki, indi sovet dövründəki kimi
övladların hansı sosial liftlə ucala bilə
cəyinə dair hekayələri gənc nəslə ötürə
bilmirik. Halbuki sistemli nailiyyət, uğur
lu yüksəliş layihə kimi cəmiyyətə təqdim
olunmayanda, nəsillərarası rabitə qırılır,
keçmiş və gələcək arasında körpüləri bər
pa  etmək çətin olur.  
- Bir neçə il əvvəl Azərbaycan Pre
zidentinin təşəbbüsü ilə ölkədə
həyata keçirilən islahatların tərkib
hissəsi kimi Sosial Tədqiqat
lar Mərkəzi yaradıldı. Quruma
rəhbərlik sizə tapşırıldı. Sosial
təqdiqatlar, ictimai-siyasi həyat
da gedən prosesləri öyrənmək,
dəyərləndirmək və müsbət şəkildə
həll yollarını tapmaq olduqca
çətin prosesdir. Mərkəzdə işi istə
diyiniz  səviyyəyə çatdıra bilmisi
nizmi?
- Haqlısınız. 2019-cu il genişmiqyaslı,
köklü dəyişikliklərlə başladı və hörmət
li Prezidentimiz “yeni kurs” elan etdi.

Əvvəlki illərlə müqayisədə dövlət başçısı
stkruktur, kadr və institusional islahat
ları konkret sahələrlə çərçivələndirmədi,
daha strateji hədəflər seçərək güzəştli xət
dən imtina etdi və sərt qərarlarla idarəet
mədə “yuxarıdan aşağıya inqilab” ger
çəkləşdirdi. Bütün hakimiyyət qollarında
aparılan siyasəti bir cümlə ilə ifadə etsək,
XXI əsrin çağırışları qarşısında əvvəlki
yüz ilin bilik və təcrübəsinin yetərsiz ol
duğu, yeni təfəkkür, iş üsulu, məsuliyyət
və hesabatlılıq kimi meyarların yeni ölkə
quruculuğunun təməllərinə daşındığı
hamı tərəfindən qəbul edildi.
Əlbəttə, yeni bir sistemin formalaş
ması tarixən ağrılı proses olub. Lakin

onun alternativsizliyini elan etmək ölkə
başçısının siyasi iradəsinin göstəricisi
idi. Çünki  müasir  ənənəvi yolla getmək
çətin olardı.    
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təsis
edilməsi ictimai rəy əsaslı idarəetmə
məramının nəticəsi idi. Söhbət təkcə döv
lətin qərarvermə prosesində cəmiyyətin
istəklərinin, sürətlə dəyişən tələblərin və
baxışların nəzərə alınmasından getmir
di, eləcə də xalqla təmasların düzgün
prinsiplər əsasında qurulması, verilən qə
rarların effektivliyinin yoxlanılması məhz
daimi fəaliyyət aparan beyin mərkəzlə
rinin başlıca hədəfi elan olunurdu. Milli
barometrin, ictimai-siyasi ölçü mexa
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nizmlərinin yaradılması dünyada çoxdan
tətbiq edilən “data əsaslı idarəetmə”yə
keçidi  sürətləndirməli idi.
Doğrudur, sıfırdan iş qurmanın bir
üstünlüyü də var, lakin kollektivi for
malaşdırıb siyasi vəzifələrimizi müəy
yənləşdirəndə ilk növbədə, dövlətin
siyasi gündəliyini dərindən təhlil etdik, o
cümlədən beynəlxalq təcrübə ilə yaxın
dan tanış olduq.  Fərqli profilli, təhsilli
gəncləri intensiv təlimlərə cəlb edərək si
yasət sənədlərinin, elm tutumlu tədqiqat
ların aparılmasına nail olduq. İndi sayı
60 minə çatan respondent rəyləri mühüm
analitik hesabatların rəqəmsal bazasıdır,
yüzlərlə açıq-qapalı sənədlər müxtəlif
hakimiyyət institutlarına təqdim olunur,
eləcə də gələcəyə yönələn bir çox işlərin
planı tərtib edilib.
Deməli, 3 il əvvəl başlanan yeni
hakimiyyət quruculuğu nəinki daxildə
dövlət-vətəndaş münasibətlərinə, eləcə
milli tariximizin parlaq səhifəsi olan
2020-ci ildə Vətən müharibəsində qələbə

yə də vəsilə olmaqla, əslində yeni siyasi
formasiyanın əsasını qoydu. Bizim “yeni
milli kimlik” adlandırdığımız bu kardi
nal dəyişikliklər tədqiqat əsaslı idarəçilik
fenomeninə arzulanan baxışları möh
kəmləndirir, belə ki, hər gün aldığımız
yüksək tapşırıq və göstərişlər keyfiyyət
yenilənməsini özündə yaxşı əks etdirir.
Mərkəz yüz ilə yaxın Qərb ölkələ
rində təcrübədən çıxan modelin eyni
sini yaratmır. Müasir kommunikasiya
inqilabı indi fərqli siyasət tələb edir. Yəni
beyin mərkəzlərinin, siyasi institutların
ən böyük vəzifəsi dəyişən cəmiyyətlərin,
hər gün qeqabitlərlə məlumat qəbul edən
və total hücuma məruz qalan toplumla
rın gələcək istək və arzularını müəyyən
ləşdirmək olmalıdır; xüsusilə zəfərdən
sonra hazırlayacaq çoxillik proqramların
dövlət rəhbərinin strateji baxışlarıüzə
rində qurulmasını tələb edir. Ondan ötrü
peşəkar kadrlara ehtiyac var. Təsadüfi
deyil ki, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatı (OECD) ölkələrində əhalinin
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100 min nəfərinə düşən tədqiqatçı sayı ilə
bağlı dəqiq meyarlar müəyyənləşib.
Biz Mərkəzdə 25-dən artıq müxtəlif
adda hesabatlar hazırlamışıq, çoxlu elmianalitik jurnallar çap olunub, 6 kitab nəşr
edilib, yüzlərlə açıq və ya qapalı siyasət
sənədinin dövlətə təqdim edilməsi gös
tərir ki, “kollektiv zəka” formatı yaranıb.
Onu genişləndirmək və işlək modeli
qoruyub saxlamaq gərəkdir. Ölkə rəhbə
rinin xoş məramından, etimadından, eyni
zamanda, sərt tələblərindən yol alaraq,
institusional bir təsisata çevrilmək, da
xildə və beynəlxalq aləmdə legitimlik
qazanmaq, peşəkarlıq imkanlarını artır
maq, gənc tədqiqatçı könüllüləri prosesə
cəlb etmək, sosiologiyanı bir fenomen
kimi dövlətin idarəetmə sisteminə daxil
etmək, bu sahədə müxtəlif proqramların
qəbuluna nail olmaq üçün qarşıya qoyu
lan böyük hədəflər var.
- Rəhbərlik etdiyiniz Sosial Tədqi
qatlar Mərkəzi 3 ildə çox böyük
işlər görərək mühüm tədqiqatlar
təqdim edir. Qarşıda daha  hansı
vacib işlərin görülməsi planlaşdı
rılır?
- İlk növbədə Böyük qayıdışla bağlı
müqəddəs saydığımız  bir  sənədi ali
dövlət orqanlarına, əlaqələndirmə qərar
gahına, azad torpaqlarda yaradılan xüsu
si idarəetmə qurumuna, onların rəhbər
və təmsilçilərinə təqdim edəcəyik.
Eyni zamanda, Avropa Birliyi ilə
birgə kibercinayətkarlıqla bağlı son
dərəcə vacib, strateji layihə reallaşdırı
lıb. Qarşıda partiyalar sistemi ilə bağlı
ciddi bir layihəmiz var. Belə ki, siyasi
sistemdə canlanmanın inkarolunmaz
fakta çevrilməsi, qələbədən sonrakı par
tiyaların özünüşəkilləndirmə tədbirləri,
tənqidi və çoxmilyonlu vətəndaş jurna
listikasının formalaşdırdığı yeni mühit,
ideoloji fərqliliyin yeni trendlərinin
üzə çıxması, apatiyanın hiperaktivliklə
əvəzlənməsi qarşımıza bir çoxvəzifələr
qoyur.
Eləcə də Azərbaycan və Ermənista
nın istər regional, istərsə də beynəlxalq
əhəmiyyətli kommunikasiyaların açıl
ması, Zəngəzur mahalının Hörmüz bo
ğazı kimi qlobal əhəmiyyətini artırması
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və yüz illərlə davam edən düşmənçi
liyin aradan qalxması perspektivini
tədqiq etməyə çalışacağıq.
Önəmlisi odur ki, Vətən müharibəsin
də qalib dövlətin lideri Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni bölgəsəl arxi
tektura, fərqli geosiyasi nizam formalaşır.
Hazırda dünyada pandemiyadan
irəli gələn iqtisadi aktivliyin azalması
fonunda ərzaq məhsullarının qiymətləri
nin kəskin artmasını, əhalinin sosialiqtisadi problemlərinin əvvəlki illərlə
müqayisədə çoxalmasını tədqiq etmək
dəyik. Başlıca məqsədimiz zəif nöqtələri
müəyyənləşdirmək, düzgün indikatorlar
tapmaq və təklifləri hökumətə təqdim
etməkdir.  Yəni ki,  bəhs  etdiyim möv
zuların heç biri bizim özəl gündəliyimiz
deyil, hər biri dövlət hədəfl əridir.
- Əldə etdiyiniz uğurlarda əsas amil
nəyi hesab edirsiniz? Geriyə dö
nüb ömrün yarım əsrlik keçidinə
baxanda  təəssüfləndiyiniz  nələr
sə olurmu?
- Gənc yaşda ölkəmizin ictimai-si
yasi həyatına daxil olmaq,  əqidəndə
sabitlik göstərmək, Ulu öndərin təlqin
etdiyi ideyalara ləyaqətlə xidmət etmək
şərəfli və məsuliyyətli bir seçimdir. Siyasi
nəzəriyyələri dayanmadan dəyişdirən
bir cəmiyyətdə yaşamaq əzmkarlıq tələb
edir. Mənə görə, yarım əsrlik ömrüm bir
eraya sığan qlobal hadisələrdən keçib.
Əslində burada fərdilik azdır, çünki ha
mıda millət taleyinin bir parçası daşınır.
Müasir cəmiyyətin insanları yalnız indi
və gələcəkdə yaşama “modunu” seçir,
dünənə bağlılıq  azdır.
Məndə əsla belə deyil, hər  zaman
doğru  hesab etdiyim yolda  yürümüşəm,
ailəmin, nəslimin, millətimin adına  xələl  
gətirəcək bir  addımı əsla  atmamışam.
Nə dünən, nə bu gün, nə də sabah bunu
düşünmürəm.
- İnsanlarda qiymətləndirdiyiniz ən
yüksək  keyfiyyətlər  hansılardır?
- Fərqli formasiyalara daxil olmaq
o anlama gəlir ki, insanlar da total  şə
kildə transformasiyaya uğrayır. Müasir
insanın obrazını, onun  əsas cizgilərini
çəkmək çox çətindir. Baxın, müxtəlif

platformalarda xəfifcə tənqid etdiyimiz,
bəzən şübhə ilə yanaşdığımız gənc nəsil
bizə qalib gəldi, ata-babalarımızdan
qalan “Qordi düyünü”nü açdı, başımızı
uca etdi, tariximizi bir neçə əsrlik ölçü
də yenilədi. Şübhəsiz, fərqli bir mərhə
lədən keçdik.
Pandemiya da bəşəri hadisədir və
yenidən formatlanmaq üçün qlobal təz
yiqdir. Əvvəlki ideallar dəyişir, çünki
insani münasibətlərin infrastrukturu,
keyfiyyəti, mahiyyəti, elementləri yeni
lənir. Posthəqiqət mərhələsinə keçmi
şik, cəmiyyət artıq dünənlə yaşamaq
istəmir, onun öz yaşam formulu var.
- Övladlarınızın siyasətə marağı
varmı?

- Onların qarşılarına qoyduqları
hədəfl ər tam ayrıdır, təbii ki, mən də
ehtiyatla, “incə diplomatiya” ilə ora
da iştirak edirəm. Uşaqlar çox yaxşı
fərqindədirlər ki, siyasət ağır sahədir,
çünki hər addımı düşünməyi tələb edir.
Qanunçuluq və ədalət ideala çevrilərsə,
hamı üçün yaxşı gələcək qura biləriksə,
təkcə öz övladlarımızın deyil, heç kəsin
xüsusi himayədara və kölgəyə ehtiyacı
qalmayacaq.
Ona görə də elə bir cəmiyyət forma
laşdırmalıyıq ki, balalarımızın siyasət
də, idarəetmədə, dövlət qulluğunda,
ictimai həyatın bütün sferalarında özü
nəlayiq yer tutması sağlam rəqabətdən
keçsin, hər kəs öz bilik və bacarığına
uyğun iyerarxiyada mövqe qazansın.
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azərbaycanla avropa İttifaqını
strateji maraqlar birləşdirir
Azərbaycan tarixi torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra bütövlükdə bölgədə yaranan iqtisadisiyasi 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.

-CariilinfevralayınınəvvəlindəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovanınrəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
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
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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

ZƏFƏR

qərar yerinə yetirilməmişdir. 100
il bundan əvvəlki tarixi proseslər
bir daha onu göstərir ki, dövlətlə
rimiz hər zaman bir-biri ilə əmək
daşlıq etmişlər. Azərbaycan Milli
Ordusunun ilk qərargah rəisi litvalı
Məhəmməd bəy (Masey) Sulke
viç olmuşdur. Ədliyyə sistemində,
Bakı şəhərinin memarlıq və digər
sahələrində Litvadan olan mütəxəs
sislər çalışmışlar.
Bir məsələni də nəzərinizə
çatdırmaq istərdim ki, Baltikya
nı ölkələrdə keçirilən görüşlərdə
Milli Məclisin Sədri Sahibə xanım
Qafarovanın dərin siyasi savada,
dil biliklərinə, diplomatik danışıq
manerasına malik olması, onun
dövlət siyasətinin əsaslarını, müasir
geosiyasi və regional problemlə
ri dərindən bilməsi, ortaya çıxan
ziddiyyətli və gözlənilməz sualları
müxtəlif dillərdə məharətlə ca
vablandırması, yüksək intellekti
heyətimizin üzvlərinə fəxarət hissi
yaşatdı, Azərbaycan adına qürur
landırdı.

- Azərbaycanla Avropa İtti
faqı arasında mövcud olan
tərəfdaşlıq münasibətləri
bütövlükdə Cənubi Qafqa
zın geosiyasi gələcəyi üçün
mühüm əhəmiyyət  daşıyır.  
Bu əməkdaşlığın dinamikası  
fonunda qurumun  regionda  
qonşuluq  siyasətinə etdiyi  
dəyişikliklər maraqlı yenilik
lərə səbəb olmaqdadır. Sizcə,
təşkilatla ölkəmiz arasında  
münasibətlər hansı mərhələ
dədir?
- Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə
bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa əsas
lanan münasibətlərin inkişafında
maraqlıdır.  Bu əməkdaşlıq Şərq
tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsin
də ikitərəfl i və çoxtərəfl i formatda
həyata keçirilir. Avropa İtt ifaqı
Azərbaycanın ən böyük ticarət və
ixrac tərəfdaşıdır. Ölkəmizin xarici
ticarət dövriyyəsinin 40 faizi bu
qurumun payına düşür. İdxal tərəf
daşları arasında isə Aİ 2-ci yerdə
dir.

Azərbaycan və Aİ arasında
müxtəlif dövrlərdə əməkdaşlıq
üzrə sazişlər, birgə bəyannamələr
imzalanmışdır. Misal olaraq, Tərəf
daşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi,  Enerji
sahəsində strateji tərəfdaşlıq üzrə
Anlaşma Memorandumu, Cənub
Qaz Dəhlizi üzrə Birgə Bəyannamə,
Viza Sadələşdirilməsi və Readmis
siya Sazişləri, Yerdəyişmə üzrə Tə
rəfdaşlıq barədə Birgə Bəyannamə
göstərilə bilər.
Hazırda Azərbaycan təşkilatla
siyasi, regional təhlükəsizlik, ener
ji tərəfdaşlığı, nəqliyyat və digər
mühüm məsələlər üzrə intensiv
danışıqlar aparır. Ölkəmiz Avro
pa İtt ifaqı ilə yeni ikitərəfli saziş
layihəsi üzrə danışıqların yekun
laşdırılmasını prioritet hesab edir.
Aİ Şərq tərəfdaşlığı proqramı üzrə
yeganə ölkədir ki, birliyin üzvü
olan 9 ölkə ilə  strateji tərəfdaşlıq
haqqında saziş imzalanmışdır. Ona
görə də beynəlxalq qurumla yeni
ikitərəfl i saziş məhz bu bərabərhü
quqlu tərəfdaşlığa əsaslanmalıdır.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yev  çıxışında bildirir ki, Aİ ilə yeni
ikitərəfli sazişin böyük hissəsi - 90
faizi artıq razılaşdırılıb və əsas mə
sələlər üzrə Azərbaycanın mövqeyi
Avropa Komissiyasına çatdırılıb.
Danışıqların irəliləməsi istiqamətin
də təmaslar davam etdirilir.
Azərbaycanın enerji sahəsində
qurumla strateji tərəfdaşlığının ba
riz  elementi olan Cənub Qaz Dəh
lizinin (CQD) dördüncü seqmenti
olan TAP kəməri 2020-ci ilin sonun
da istifadəyə verildi. Onun reallaş
masında Aİ-nin Azərbaycana ciddi
dəstəyi oldu. CQD-nin istifadəyə
verilməsi, habelə Türkmənistan ilə
enerji sahəsində əldə olunmuş razı
lıqlar fonunda Azərbaycan qazının
daha geniş Avropa bazarlarına, o
cümlədən Qərbi Balkanlara nəqli
perspektivləri yarandı. Azərbaycan
tərəfi bu perspektivlərin Aİ daxilin
də irəliləməsi məsələsində parla
ment üzvlərinin dəstəyinə ümid
edir.
Azərbaycanla Aİ arasında yeni
ikitərəfl i sazişin imzalanmasını
əngəlləyən amillər də mövcuddur.
Ölkəmizi narahat edən bəzi məsələ
lərin açıq qalması prosesi ləngidir.
Prezident İlham Əliyev televiziya
ya verdiyi müsahibələrinin birində
tam dəqiqliklə ölkəmizin maraqla
rını belə ifadə etmişdir: “Hesab edi
rəm ki, realizm prinsipləri üstünlük
təşkil etsə və bəzi məsələlərlə bağlı
bizim narahatlıqlarımız nəzərə alın
sa, bu saziş yaxın vaxtlarda imzala
na bilər”.
Digər bir məsələ təşkilatın Er
mənistan və Gürcüstana 2 milyard
avrodan çox yardım etməsi ilə
bağlıdır. Azərbaycan torpaqları
nı 30 il işğal altında  saxlayan, bu
torpaqlara 1 milyondan artıq mina
basdıran və işğal etdiyi ərazilər
də bütün infrastrukturu, tarixi və
mədəni abidələri - hər şeyi məhv
edən dövlətə yardım olunur. Ermə
nistan ərazisində isə Azərbaycan  
tərəfindən hər hansı bir dağıntı baş
verməyib. 30 il davam edən müna

qişədən əziyyət çəkən Azərbaycan
olub, ancaq qurum tərəfindən ma
liyyə yardımı Ermənistana edilir.
Bu, absurddur, ədalətsizlikdir, ikili
standartlarla yanaşmadır.
Bütün bunlara baxmayaraq,
Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün
Cənubi Qafqazda digər qonşular
dan daha cəlbedici, iqtisadi cəhət
dən inkişaf etmiş, siyasi cəhətdən
müstəqil qərarlar qəbul edən,
coğrafi mövqeyinə görə nəqliyyatloqistik əhəmiyyətli strateji dövlət
olaraq qalır. Son illərin Rusiya-Aİ,
Rusiya-ABŞ qarşıdurmaları fonun
da isə alternativ enerji təhlükəsizli
yi baxımından əhəmiyyəti daha da
artır.
-  Azərbaycan müstəqil gücü
ilə 44  günlük  Vətən müha
ribəsində  beynəlxalq sənəd
ləri əsas tutaraq 30 ilə yaxın
erməni işğalında olan ərazi
lərini azad  etdi. Bəzi Avropa
dövlətlərinin bu məsələdə
bizə mane olmaq cəhdlərinə
baxmayaraq, Avropa İttifaqı
sülh sazişinin imzalanma
sı məsələsində Azərbaycana
dəstəyini göstərdi. Bu, təşki
latın  humanizm ideyalarının  
bir  göstəricisi kimi dəyərlən
dirilə bilər. Bu barədə nə deyə
bilərsiniz?
 - Bəli, düz buyurursunuz. Bey
nəlxalq hüququn Azərbaycanın tə
rəfində olmasına baxmayaraq, nü
fuzlu təşkilatlar münaqişənin sülh
yolu ilə həll olunması üçün ciddi
səy göstərmir, hərb yolu ilə həllini
isə qəti şəkildə inkar edirdilər. An
caq görünən odur ki, Azərbaycan
Prezidenti artıq 30 il ərzində forma
laşmış stereotipləri sındırdı. Re
gionda maraqları kəsişən geosiyasi
gücləri bir araya gətirməklə, analoji
münaqişələr arasında ən mürək
kəb, praktiki həlli mümkünsüz
sayılan problemi həll etdi. Müzəffər
ordumuz cəmi 44 gündə özlərini
“məğlubedilməz, intellektual ordu”
adlandıranları darmadağın etmək
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lə, dünya erməniliyinə sağalmaz
yara vurdu. Bununla da BMT TŞnin qətnamələrini, digər beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdikləri qərarla
rı təkbaşına icra etmiş oldu. Beynəl
xalq hüquq bərpa edildi.
Bəzi Avropa dövlətlərinin,
xüsusilə Fransa, Niderland, Yuna
nıstan, Kipr kimi ölkələrin müha
ribədə ermənipərəst mövqeləri ilə
fərqlənməsi gözlənilən idi. Həmin
ölkələr erməni diasporunun, lobbi
təşkilatlarının güclü təsiri və daha
çox “türkəfob”, “islamafob” me
yillərə əsaslanaraq Ermənistanın
biabırçı məğlubiyyətini həzm edə
bilmirdilər. Hətt a müharibə bitdik
dən, kapitulyasiya aktı imzalandıq
dan sonra belə Minsk qrupunun
bərpasına cəhdlər edildiyini, Azər
baycan əleyhinə həmin ölkələrin
parlamentlərində çoxsaylı qətna
mələrin qəbul olunduğunu gördük.
Demokratiyadan, insan hüquqla
rından danışan həmin qüvvələr
üçün beynəlxalq hüququn norma
və prinsipləri arxa plana keçdi, iş
ğalçının insanlıq əleyhinə törətdiyi
cinayətlərə göz yumuldu. Amma
bunların heç biri Azərbaycanın
regionda yaratdığı reallıqların bü
tövlükdə Avropa Birliyi tərəfindən
qəbul edilməsinə mane  ola bilmə
di. Təşkilat sülh sazişinin bağlan
masında ölkəmizə dəstək bəyanatı
səsləndirdi. Mən bunu humanizm
prinsiplərinə sədaqətdən daha çox
Aİ-nin praqmatik siyasətinin nəti
cəsi kimi qiymətləndirərdim.
Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan
Aİ üçün artıq özünü təsdiq etmiş
etibarlı tərəfdaş, müstəqil siya
sət aparan, oturuşmuş dövlətdir,
Ermənistan kimi müflis durumda  
və xarici maliyyədən asılı olaraq ya
şayan dövlət deyil. Mövcud geosi
yasi reallıqlar Azərbaycanın Aİ-nin
enerji təhlükəsizliyində önəmli rol
oynadığını bir daha göstərdi.  
- Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Avropa İttifaqı Şura
sının prezidenti Şarl Mişellə

TƏRƏFDAŞLIQ
birgə keçirdiyi mətbuat konf
ransında Avropa İttifaqını
“yaxın tərəfdaş” adlandırdı.  
Bu əməkdaşlıq Azərbaycana
nə kimi dividendlər gətirəcək
və gözləntilər nədən ibarət
dir?
 - Prezident İlham Əliyevin
Avropa İtt ifaqı Şurasının preziden
ti Şarl Mişellə görüşdə səsləndir
diyi fikirləri tam dəstəkləyirəm.
Aİ özündə 27 ölkəni birləşdirən
nəhəng beynəlxalq təşkilatdır,
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bö
yük bazardır.  Azərbaycanın xarici
ticarət dövriyyəsinin əsas hissəsi
itt ifaq ölkələrinin payına düşür. Bir
faktı deyim. Avropa İttifaqı ilə Çin
arasında illik ticarət dövriyyəsi 700

ləşməsi, Asiya ilə Avropa arasında
körpü rolunu oynaması ölkəmizin
coğrafi üstünlüyüdür. Hər iki qitəni
birləşdirən ən qısa yolun Azərbay
candan keçməsi, heç şübhəsiz, daşı
nan malların maya dəyərinin aşağı
düşməsini və operativliyin təmin
olunmasını şərtləndirir.
2019-cu ildə Davosda Ümum
dünya İqtisadi Forumu çərçivə
sində “bir kəmər, bir yol” təşəb
büsünün inkişafı və “Çinin trilyon
dollarlıq baxışı” mövzusunda
keçirilən sessiyada Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyeva
da iştirak etmişdilər. Burada cənab
Prezident Azərbaycanda nəqliyyat
infrastrukturunun müasirləşməsi,

ləblərə cavab verir və mal sahibləri
nə imkan yaradır ki, onlayn rejimdə
yükün yerini və statusunu izləyə
bilsin. Nəqliyyat marşrutlarının
tam rəqəmsal sistemə keçirilməsi
isə ticarət dövriyyəsinin artması
na səbəb olacaqdır. Şimal-Cənub,
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri ilə
daşınma müddəti xeyli azalıb və
daşınan yüklərin həcmi ildən-ilə
artmaqdadır.
Təsəvvür edin, təkcə Çin ilə Aİ
arasındakı mövcud illik ticarət döv
riyyəsinin 10 faizi belə Azərbay
candan keçərsə, iqtisadiyyatımız nə
qədər divident əldə edər, ölkə iqti
sadiyyatının neft-qaz sektorundan
asılılığı azalar, Azərbaycana daxil
olan valyutanın miqdarında artım

milyard ABŞ dollarını aşır. Mə
lumdur ki, Çin “bir kəmər, bir yol”
adlı yeni iqtisadi inkişaf strategiya
sı irəli sürüb. Azərbaycan Qafqaz
regionunda Çinin irəli sürdüyü bu
təşəbbüsə ilk dəstək verən ölkədir.
Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq,
strategiyanın həyata keçirilməsin
də ölkəmiz logistik mərkəz rolunu
oynayır.
Digər  tərəfdən, Şərq ilə Qərbin,
Şimal ilə Cənubun qovşağında yer

Xəzərin sahilində 25 milyon tona
qədər yükdaşıma qabiliyyətinə
malik ən böyük dəniz limanının
tikintisi, Avropa və Asiya arasında
çatışmayan bağlantının yaradılması
məqsədi ilə Bakı-Tbilisi-Qars də
mir yolunun inşası və s. məsələlər
barədə məlumat vermişdi. Qeyd
olunmuşdu ki, Bakı Dəniz Lima
nı ən son texnoloji avadanlıqlarla
təchiz edilib. Orada tətbiq olunmuş
əməliyyat sistemləri ən müasir tə

olar, qeyri-neft sektorunun inkişafı
na, sosial problemlərin həllinə, yeni
iş yerlərinin açılmasına əhəmiyyətli
töhfə verilər.
Mənim Azərbaycanın Aİ ilə
əməkdaşlıq münasibətlərindən
gözləntilərim müsbətdir. Hesab
edirəm ki, birgə əməkdaşlıqdan hər
iki tərəf iqtisadi dividentlər əldə
edəcək. Çünki birgə əməkdaşlıq hər
iki tərəfin strateji maraqlarına tam
cavab verir.
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Yeni əməkdaşlıq formatı regionun
inkişafı üçün real imkanlar yaradır
Bu gün Cənubi Qafqaz regionu Azərbaycanın tarixi qələbə ilə başa çatdırdığı İkinci Qa
rabağ müharibəsindən sonrakı ikinci ili yaşayır. Azərbaycan bu qələbəsi ilə təkcə özünün
ərazi bütövlüyünü bərpa etmədi. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri bütün Cənubi
Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın və iqtisadi inkişafın davamlı bərqərar olması üçün ge
niş imkanlar yaradan yeni reallıqlar doğurdu.

Novruzəli Aslanov
Milli Məclisin deputatı

2020-ci il noyabrın 10-da Azər
baycan və Rusiya prezidentləri,
Ermənistanın baş naziri tərəfindən
imzalanmış üçtərəfl i bəyanatla bu
reallıqlar hüquqi cəhətdən də təs
diqləndi. Təbii ki, müharibə başa
çatdıqdan sonra keçən ilk dövrlərdə
bəzi qüvvələr Azərbaycanın müəl
lifi olduğu yeni reallıqları qəbul
etmək istəmir, hətta bunun əksi
nə bəyanatlar da səsləndirirdilər.
Məsələn, ATƏT-in Minsk qrupu
nun həmsədrlərinin ilk bəyanatları
yeni reallıqlardan tamamilə uzaq
idi. Lakin Prezident İlham Əliye
vin yürütdüyü xarici siyasət, etdiyi

vacib diplomatik gedişlər və əlbəttə,
Azərbaycanın haqlı mövqeyi, ən
əsası isə müharibə qurtarandan dər
hal sonra dövlət başçımızın tapşırığı
ilə əldə olunmuş nəticələrin bütün
beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul
edilməsi istiqamətində başlanılan
işlər tezliklə öz nəticəsini verdi.
Azərbaycan öz konstitusion hüquq
ları, BMT-nin Nizamnaməsi, Hel
sinki Yekun Aktı çərçivəsində yeni
reallıq yaratdı və vurğuladı ki, hamı
bu həqiqətlərlə hesablaşmalıdır. Əl
bəttə, bu, asan məsələ deyildi. Buna
nail olmaq üçün gərgin, əziyyətli və
əksər hallarda ictimaiyyətə açıq
lanmayan diplomatik  iş aparmaq
lazım idi. Nəticə özünü doğrultdu.
Bu gün əksər beynəlxalq təşkilatlar - 
BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT,
Avropa İttifaqı, MDB bu reallıqları
tamamilə qəbul edirlər. Öz müsa
hibələrinin birində Prezident İlham
Əliyev də qeyd etmişdi ki, indi
Azərbaycan öz haqq işinə əvvəlkin
dən qat-qat artıq dəstək görür.
Qeyd olunduğu kimi, əslin
də Azərbaycanın yaratdığı yeni
reallıqlar təkcə özünün deyil, eyni
zamanda, digər region ölkələrinin
və qonşu dövlətlərin də maraqla
rına cavab verir. Həmçinin böyük
hesabla bu reallıqlar Avrasiya
məkanına daxil olan ölkələrin də
mənafelərinə uyğundur. Zəngəzur
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dəhlizinin açılması da bu qəbildən
dir və regionun inkişafına böyük
töhfə verəcək. Üçtərəfli bəyanatın
9-cu maddəsində qeyd olunub ki,
bölgədəki bütün iqtisadi və nəq
liyyat əlaqələri bərpa ediləcək,
Ermənistan vətəndaşların, nəqliy
yat vasitələrinin və yüklərin hər iki
istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin
təşkili məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının qərb rayonları
və Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlü
kəsizliyinə zəmanət verəcək. Başqa
sözlə, Naxçıvan Muxtar Respubli
kasını Azərbaycanın qərb rayonları
ilə birləşdirən yeni nəqliyyat kom
munikasiyaları yaradılacaq. Eləcə
də bu nəqliyyat kommunikasiyaları
Azərbaycanla qardaş Türkiyə ara
sında açılacaq. Bütün bunlar yeni,
daha böyük imkanlar deməkdir.
Eyni zamanda, bu imkanlardan bü
tün digər qonşu ölkələr də yararla
nacaqlar. Belə ki, hazırda Ermənis
tanın onun müttəfiqi olan Rusiya
ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Bu
dəmir yolu əlaqəsi Azərbaycan əra
zisindən yarana bilər. Ermənistanın
qonşusu olan İranla da dəmir yolu
əlaqəsi yoxdur. Naxçıvan vasitəsi
lə bu dəmir yolu təmin edilə bilər.
Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi vasitə
silə Azərbaycan Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisindən Türkiyə

ZƏFƏR

ilə, Orta Asiya isə Avropa ilə bir
ləşir. Məlumdur ki, hazırda Azər
baycan yeni nəqliyyat dəhlizinin
yaradılması istiqamətində irihəcmli
layihələri davam etdirir.
Təbii ki, Cənubi Qafqazda gedən
proseslərə və bu proseslərdə Azər
baycanın aparıcı roluna münasi
bətdə Avropa İttifaqı ölkələrinin də
mövqeyi önəmlidir. Bu baxımdan
demək olar ki, bu gün Azərbayca
nın Avropanın enerji təhlükəsizliyi
məsələsində getdikcə artan rolu bu
mövqeyin formalaşmasına əhəmiy
yətli təsir edən bir amildir. Burada
Cənub Qaz Dəhlizinin xüsusi rolu
da qeyd olunmalıdır. Aydındır
ki, Avropa İttifaqı və Azərbaycan
arasında enerji sahəsində strateji
tərəfdaşlığın formalaşması Cənub
Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmen
ti olan TAP-ın istismara verilməsi
ilə artıq daha yüksək səviyyəyə
keçid almış oldu və bu nailiyyət ilk
növbədə Prezident İlham Əliyevin
bütün ötən illər ərzində nümayiş
etdirdiyi prinsipial mövqeyi, qətiy
yəti və strateji idarəçiliyi sayəsində

əldə olundu. Bu möhtəşəm layihə
qlobal beynəlxalq əhəmiyyət kəsb
etməklə yanaşı, Avropa ölkələrinin
enerji təhlükəsizliyinin təminatında
Azərbaycanın müstəsna rolunun
olduğunu göstərir. Artıq bundan
sonra ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə
strateji tərəfdaşlıq münasibətlə
ri tamamilə yeni formatda davam
edəcəkdir ki, bu əməkdaşlığın
Azərbaycanın milli maraqlarına tam
uyğun olması birmənalıdır. Məlum
olduğu kimi, Cənub Qaz Dəhlizi
hazırda Avropanı Xəzər dənizi ilə
bağlayır. Yəni bu layihə dünya miq
yaslı infrastruktur vasitəsilə Avropa
ölkələrinin enerji təhlükəsizliyini
gücləndirir, iqlim, iqtisadi və kom
mersiya məqsədlərinə nail olunma
sına böyük töhfələr verir. İlk dəfə
olaraq Azərbaycan qazı Avropa
bazarına 3500 kilometrlik məsafəni
qət edərək daxil olub. Əslində bu
layihə bütün Avrasiya məkanında
yeni geoiqtisadi mühiti və daya
nıqlı inkişafı, qlobal əməkdaşlığı
təşviq edən bir formasiya yaradır.
Öz növbəsində Azərbaycan ərazi

lərini Ermənistanın 30 illik işğalın
dan azad etməklə enerji dəhlizinin
təhlükəsizliyini tam təmin etmişdir.
Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizi enerji
təhlükəsizliyini gücləndirir, bazarla
rı, istehlakçı ölkələr üçün mənbələri
və marşrutları şaxələndirir. Əlbəttə,
bütün bunlar Azərbaycanın beynəl
xalq nüfuzunun daha da yüksəlmə
sinə zəmin yaradır.
Bunlarla yanaşı, bu gün region
da qeyri-sabitlik yaratmağa me
yilli olan qüvvələr hələ də Cənubi
Qafqazda gedən mütərəqqi proses
ləri əngəlləməyə çalışırlar. Bu, ilk
növbədə Ermənistanda mövcud
olan və xalqı qeyri-real revanşist
ideyalarla yenidən və bu dəfə daha
artıq dərin uçuruma doğru aparma
ğa çalışan qüvvələrə aiddir. Məhz
bu qüvvələrin təsiri altında rəsmi
İrəvan hələ də üçtərəfli bəyanatın
müddəalarına uyğun olaraq üzərinə
götürdüyü öhdəliklərin icrasını hə
yata keçirməkdə lazım olan fəallığı
nümayiş etdirmir. O cümlədən Zən
gəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı
Ermənistan tərəfindən hələ də etiraz
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ifadə edən absurd fikirlər səsləndi
rilməkdədir.
Aydındır ki, Cənubi Qafqaz
da postmüharibə dövründə yeni
münasibətlərin, yeni əməkdaşlıq
formalarının yaradılmasına ciddi
töhfələr verə biləcək iqtisadi-siyasi
müzakirələrin aparılması üçün yeni
bir platformaya ehtiyac var. Məhz
bu baxımdan Vətən müharibəsin
dən sonra Bakı və Ankaranın irəli
sürdüyü təklif həm region ölkə
lərinin, həm də qonşu dövlətlərin
maraqlarına tam uyğundur. Söh
bət regionda Azərbaycan, Türkiyə,
Rusiya, Gürcüstan və İranın artıq
təmsil olunduğu mövcud format
ların ümumiləşdirilməsini nəzərdə
tutan 3+3 formatında vahid əmək
daşlıq platformasının yaradılmasın
dan gedir. Qeyd etmək lazımdır ki,
hələ 2020-ci ilin dekabrında Prezi
dent İlham Əliyev yeni platformada
Ermənistanın da yer ala biləcəyini
vurğulamışdı. Bu şərtlə ki, o ölkənin
rəhbərliyi yeni reallıqları qəbul etsin
və yanlış mövqeyindən əl çəksin.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan da Azərbaycan Prezidenti
nin bu təşəbbüsünü dəstəkləmişdi.
2021-ci il oktyabrın 2-də Prezi
dent İlham Əliyev İspaniyanın EFE
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Füzuli Hava Limanı

informasiya agentliyinə verdiyi
müsahibəsində də 3+3 formatında
vahid əməkdaşlıq platformasının
yaradılmasının zəruriliyini və bu
nunla əldə oluna biləcək imkanları
yüksək qiymətləndirərək dedi: “Bu,
nəinki müharibədən sonrakı məsə
lələrə, eləcə də, ümumiyyətlə, bizim
bölgədə regional inkişafa xidmət
edəcək. Çünki əgər biz regionun
altı ölkəsi arasında bu cür əməkdaş
lıq formatını yaratmağa müvəff əq
olsaq, bu, hər hansı yeni düşmənçi
lik hərəkətlərinə qarşı əsas zəmanət
olacaq. Bu, regional əməkdaşlığın
mühüm amilinə çevriləcək və çox
fayda gətirəcək”. Dövlət başçımız
qeyd etmişdi ki, təkcə kommunika
siyaların açılması sayəsində biz re
gion ölkələri arasında dərhal ticarət
dövriyyəsini artıra, on minlərlə iş
yeri aça bilərik: “Bu, yalnız kom
munikasiyaların açılması sayəsində
olacaq. Bununla belə, qarşılıqlı tica
rəti gücləndirsək, müsbət dinami
kaya diqqət yetirsək, regionumuz
gərginlik məkanından sabitlik və
sülh regionuna çevriləcək”.
Təbii ki, Gürcüstan Azərbaycan
və Türkiyənin iştirakı ilə artıq bir
neçə irimiqyaslı transmilli layihələr
də iştirak edən ölkə kimi bu təşəb
büsə müsbət cavab verdi, Bakı və
Ankara ilə bu məsələni müzakirə

etməyə hazır olduğunu bəyan etdi.
Əlbəttə, bu məqamda Gürcüstanın
Rusiya ilə münasibətlərində gərgin
liyin olması əngəlləyici amil kimi
çıxış edir. Digər tərəfdən isə rəsmi
Tiflis Xəzər regionunda əməkdaş
lığın bütün qonşu ölkələr üçün
vacibliyini də təsdiq edir və qonşu
ölkədən səsləndirilən fikirlərdə bil
dirilir ki, Gürcüstan bu platforma
lardan kənarda qalmamalıdır.
Rusiya tərəfi də bu fikirdədir
ki, 3+3 platforması Cənubi Qaf
qaz ölkələrinə və regionda maraqlı
olan digər dövlətlərə onlar üçün
əhəmiyyətli olan məsələləri birgə
həll etməyə imkan verəcək. Əksər
Rusiya siyasi ekspertlərinin rəyinə
görə, 3+3 formatı İkinci Qarabağ
müharibəsi başa çatdıqdan sonra
regionda yaranmış yeni reallıqlara
mükəmməl cavab verir və Azərbay
canla Ermənistan arasında atəşkəs
bəyanatının həyata keçirilməsini, o
cümlədən nəqliyyat kommunika
siyalarının açılmasını təmin etmək
üçün real imkanlar yaradır. Maraq
lıdır ki, ötən ilin sonlarında Rusiya
və İranın xarici işlər nazirləri də
Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüs
tan və Türkiyə ilə regionda iqtisa
di və ticarət əlaqələrinin açılması
ilə bağlı 3+3 danışıqlar formatının
yaradılması təşəbbüsünü müzakirə

ediblər. Müzakirələrin gedişində
qeyd olunub ki, üçtərəfli bəyanat
da bölgədəki bütün nəqliyyat və
iqtisadi əlaqələrin açılması üzrə
işlər də daxil olmaqla razılaşmanın
irəliləməsi üçün birgə addımları
müəyyən edən prinsiplər var. Bun
dan isə nəinki Azərbaycan, Ermə
nistan və Gürcüstan, həmçinin bu
üç ölkənin yaxın qonşuları - İran,
Rusiya və Türkiyə də bəhrələnə
cək. Müzakirələrdən sonra keçirilən
brifinqdə isə Rusiyanın xarici işlər
naziri S.Lavrov belə bir açıqlama
vermişdi: “İran tərəfi bu ideyaya
müsbət yanaşma nümayiş etdi
rib. Bu cür münasibət Azərbaycan
və Türkiyədə də müşahidə edilir.
Erməni həmkarlarımız ilə işləyirik.
Hesab edirik ki, Gürcüstan da bü
tün problemlərinə baxmayaraq, bu
cür məsləhətləşmə mexanizminin
yaradılmasında öz əsas maraqlarını
görə biləcək”.
Beləliklə, Azərbaycan və Gür
cüstan, həmçinin regionda üç qonşu
dövlət - İran, Rusiya və Türkiyə Cə
nubi Qafqazda sülhün, əmin-aman
lığın, etimadın və inkişafın tərəfdarı
olduqlarını və bu məqsədlə 3+3
formatında əməkdaşlığın mümkün
lüyünü təsdiq ediblər. Ermənistanın
isə belə bir əməkdaşlığa hazır olubolmadığını zaman göstərəcək.
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Azərbaycan-BMT
münasibətlərində 30 illik etimad

Məzahir Əfəndiyev
Milli Məclisin deputatı

XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini
əldə etmiş Azərbaycan Respublikası
nın keçdiyi çətin günlərdə xalqımızın
müstəqil və suveren dövlətə sahib
olmasının dünya tərəfindən hüquqi ola
raq tanınması kimi qəbul edilən tarixi
bir hadisə baş verdi. 1992-ci il martın
2-də keçirilən BMT Baş Məclisinin 46-cı
sessiyasında Azərbaycan dünyanın ən
nəhəng təşkilatının 181-ci üzvü oldu.
Həmin dövrdən də ölkəmiz BMT-nin
alt strukturlarının akkreditasiyasını
həyata keçirməklə bu nüfuzlu qurumla
çoxşaxəli və qarşılıqlı hörmətə əsasla
nan əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan-BMT münasibətləri ötən
30 ildə zəngin tarixi yol keçib. Bu 30 illik
əməkdaşlığı 3 fərqli istiqamətdə ehtiva
etmək mümkindir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu güvənli münasibət 1993-cü il
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dən siyasət, insan haqları, təhlükəsizlik,
ekologiya, mədəniyyət, elm, təhsil, in
cəsənət, qadın hüquqlarının qorunması,
uşaqlarla əlaqəli problemlərin həlli və
digər sferaları əhatə edən proqramla
rın icrası üçün yeni BMT qurumlarının
ölkədə fəaliyyətə başlanması ilə ilkin
mərhələyə daxil oldu. 1992-1999-cu illə
ri əhatə edən bu mərhələ Azərbaycanın
müstəqilliyini yeni əldə etdiyi dövrə tə
sadüf edir. Mövcud iqtisadi çətinliklər,
eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabaq münaqişəsinin yarat
dığı gərginlik ölkəni ciddi problemlər
lə üz-üzə qoymuşdu. Məhz o dövrdə
Ümummilli lider ölkənin bütün məsu
liyyətini öz üzərinə götürərək BMT və
onun alt strukturları ilə edilən uğurlu
əməkdaşlıq nəticəsində bu problemlərin
həlli istiqamətində təxirəsalınmaz təd
birlər həyata keçirdi.

ƏMƏKDAŞLIQ

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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AKTUAL

Sülh sazİşİ:

Ermənistana verilən vaxt daralır

Könül Nurullayeva
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan Cənubi Qafqaz
bölgəsində dayanıqlı sülh və sa
bitliyin təmin olunması, regionda
inteqrasiya və əməkdaşlıq mühi
tinin formalaşması  istiqamətində
real addımlar atır. Sülh gündəliyi
qarşı tərəfə təqdim olunub. Əsas
təklif bundan ibarətdir ki, hər iki
ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü
tanısın, sərhədlərin delimitasiyası
ilə bağlı işlərə, kommunikasiyala
rın açılması prosesinə start verilsin
və müqavilə imzalansın. Rəsmi
Bakının istər müharibə, istər keç
miş Qarabağ münaqişəsinin həlli,
istərsə də gələcəklə bağlı mövqe
yi aydındır. Bu barədə Prezident
İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib.
Beynəlxalq təşkilatların bəyanat və
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çağırışlarında da tərəfl ər arasında
sülh müqaviləsinin imzalanma
sına dair çağırış yer alır. Ötən il
Moskva, Brüssel və Soçidə aparı
lan müzakirələrdə də əsas diqqət
yekun sənədin imzalanmasına
yönəlmişdi.
Bu xüsusda Avropa İttifaqının
da mövqeyinə nəzər yetirmək va
cibdir. Təşkilat bu və ya digər şə
kildə sülh prosesinə töhfə vermək
niyyətini sərgiləyir, azad olunmuş
ərazilərdə minatəmizləmə prosesi,
sərhədlərin delimitasiya və demar
kasiyasında öz təcrübəsini bölüş
məyə hazır olduğunu bəyan edir.
Ötən il Azərbaycan Prezidenti ilə
Ermənistanın baş naziri arasında
Brüsseldə baş tutan görüşdə  də bu

TƏHLİL
qurum Cənubi Qafqazda dayanıqlı
sülhün təmin edilməsində maraqlı
olduğunu bildirmişdi.
Fevralın 4-də Fransa Prezidenti
Emmanuel Makronun Avropa İtti
faqının sədri qismində təşəbbüsü
ilə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin, Aİ Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel və Ermənistan Respub
likasının baş naziri Nikol Paşin
yanın iştirakı ilə videoformatda ke
çirilən görüş əslində Brüssel sülh
gündəliyinin davamı idi. Görüşdə
fikir mübadiləsi aparılan məsələlər
sırasında Ermənistan-Azərbaycan
münasibətlərinin normallaşdırıl
ması, iki ölkə arasında humanitar
məsələlər, etimad quruculuğu,
Azərbaycanın üzləşdiyi mina
problemi, kommunikasiyaların
açılması, sərhədlərin delimitasiyası
və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə
danışıqların başlanması yer alırdı.
Ermənistandan fərqli olaraq, mü
zakirə edilən məsələlərin hər biri
ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi
aydındır. Müharibə başa çatdıqdan
dərhal sonra Ali Baş Komandan
İlham Əliyev yeni reallıqlar fonun
da postmünaqişə dövründə atıla
biləcək addımları bəyan edib. Bu
mövqe vaxtı ilə münaqişənin həl
lində vasitəçilik missiyasını üzə
rinə götürən, bu il 30 illiyini qeyd
edən, lakin bu müddət ərzində  
bir dəfə də olsun effektiv fəaliy
yət göstərməyən və ya göstərmək
istəməyən ATƏT-in Minsk qrupu
nun həmsədrlərinin də diqqətinə
çatdırılıb. Azərbaycan Prezidenti  
İlham Əliyev  bildirib: “Onlar Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul
olmamalıdırlar, çünki bu münaqi
şə həll olunub. Biz onların yeri
nə bu məsələni həll etdik. Onlar
bundan sonra Qarabağ məsələsi ilə
məşğul olmayacaqlar. Çünki buna
biz imkan verməyəcəyik. Biz bu
münaqişənin bir tərəfi idik. Əgər
bir tərəf deyir ki, bu münaqişə həll
olunub, deməli, burada vasitəçiliyə
yer qalmır və bizim mövqeyimiz
onlara çatdırılıb”.

Fevralın 4-də baş tutan dörd
tərəfli görüşdə Fransanın Minsk
qrupunun həmsədri kimi yox, Av
ropa İtt ifaqına sədrliyi qəbul etmiş
ölkə kimi iştirakı da bunu təsdiq
ləyir. Görüşün yekunlarına dair
Emmanuel Makron və Şarl Mişelin
birgə bəyanatında Moskva, Soçi
və Brüsseldə keçirilmiş görüşlərin
mahiyyətinə uyğun olaraq Minsk
qrupuna istinadın olmaması, eyni
zamanda, “Dağlıq Qarabağ müna
qişəsi”, “Qarabağ” ifadələrinin yer
almaması Qarabağ mövzusunun
gündəlikdən çıxdığını bir daha
təsdiqləyir. Fransa da ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədri olaraq
bu reallığı qəbul edir. Bu görüşün
xarakteri və müzakirə olunan mə
sələlər də təsdiqləyir ki, Brüsseldə
təsbit olunmuş sülh gündəliyi qüv
vəsində qalır. Bu gündəliyin əsası
nı Ermənistan-Azərbaycan mü
nasibətlərinin normallaşdırılması,
Zəngəzur dəhlizinin açılması, itkin
düşmüş şəxslərin taleyinin müəy
yən edilməsi, minaların təmizlən
məsində Azərbaycana yardım və
etimad quruculuğu kimi məsələlər
təşkil edir.
Görüşdə həmçinin UNESCOnun Azərbaycana və Ermənistana
missiyasının təşkili məsələsi də

müzakirə olunub və missiyanın
hər iki ölkəyə göndərilməsinə dair
razılıq ifadə edilib ki, bu məsə
lə də Azərbaycanın maraqlarına
tam cavab verir. Çünki istər işğal
dövründə, istərsə də müharibədən
sonra Azərbaycan UNESCO-nu
bölgəyə faktaraşdırıcı missiya gön
dərməyə çağırıb. Yəni müharibə
başa çatdıqdan sonra baş tutan
bütün görüşlər rəsmi Bakının
maraqlarına uyğun olub. Avropa
İtt ifaqı Azərbaycanın təklif etdiyi
3+3 formatını qəbul edir, regionda
kommunikasiya dəhlizlərinin açıl
masına da razıdır. Bu, o demək
dir ki, Azərbaycan proseslərə real
yanaşır və ölkəmizin beynəlxalq
münasibətlərin subyekti kimi irəli
sürdüyü təkliflər qlobal miqyasda
da qəbul olunur.
Qlobal miqyasda qəbul olunan
yeni reallıqlardan biri də qədim
Azərbaycan torpağı olan Zəngə
zurun adını daşıyan beynəlxalq
əməkdaşlıq və rifah dəhlizidir.
Azərbaycan Şərq-Qərb xəttinin
üzərində Bakı-Tbilisi-Qars və Zən
gəzur nəqliyyat şaxələnməsi ilə
Avrasiyanı yeni əməkdaşlıq mər
kəzinə çevirir. Zəngəzur dəhlizi
Naxçıvanla nəqliyyat imkanlarının
açılması, bütövlükdə isə Xəzər və
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TƏHLİL
Aralıq dənizi hövzələrinin, da
ha geniş mənada isə Cənub-Şərqi
və Mərkəzi Asiya ilə Avropanın
əlaqələndirilməsidir. Ermənis
tan bu dəhliz məsələsini nə qədər
qıcıqla qarşılasa da, bu reallığı
qəbul etməkdən başqa yolunun
olmadığını anlayır. Təsadüfi deyil
ki, ötən il Ermənistanın baş na
ziri Nikol Paşinyan parlamentdə
çıxışlarının birində vurğulayıb ki,
Azərbaycana Ermənistan ərazi
sindən yol verilməlidir. O, “necə
təsəvvür edirik ki, biz Azərbaycan
ərazisindən keçək, onlar isə bizim
ərazimizdən keçməsinlər? Onlar
keçməsə, biz də keçməyəcəyik. Bu,
o deməkdir ki, biz özümüz öz öl
kəmizin təcrid olunması siyasətini
yeridirik” - söyləyərək cəmiyyətə
Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasının
qaçılmaz olduğunu izah etməyə
çalışıb. Yəni Ermənistan hakimiy
yəti yeni reallıqların perspektivini
dərk edir. Lobbi və radikal qrupla
rın təzyiqlərinə rəğmən Paşinyan

Zəngəzur dəhlizini əməkdaşlıq,
təhlükəsizlik, qlobal əlaqələrin
davamlı olması istiqamətində atıl
malı olan vacib addım kimi qə
bul etməyə məcburdur. Çünki bu
dəhliz illərdir regional əməkdaşlı
ğın qarşısında dayanan maneələri
aradan qaldıracaq. Bu konteksdə
Azərbaycanın münaqişəni həll et
məsi Ermənistan-Türkiyə münasi
bətlərinin normallaşdırılmasına da
şərait yaradır. Azərbaycanla oldu
ğu kimi, Ankara ilə münasibətlərin
normallaşması daha çox Ermənis
tana lazımdır. Doğrudur, regional
inteqrasiya  prosesində qardaş
Türkiyə üçün də bu açılım böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistan
üçün isə həm Azərbaycan, həm
də Türkiyə ilə əlaqələrin bərpası
yeganə imkandır. Yəni Azərbaycan
və Türkiyə üçün bu normallaşma
əlavə qazanc olduğu halda, Ermə
nistan üçün yeganə çıxış yoludur.
Çünki 30 ildir işğal siyasəti ucba
tından özünü təcrid vəziyyətinə
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salan Ermənistan üçün indi yeni
nəfəslik açılıb.
Bu gün dünya Cənubi Qaf
qazda normallaşma prosesini
Azərbaycanın böyük qələbəsinin
nəticəsi kimi dəyərləndirir. Azər
baycan öz ərazilərini işğaldan azad
etməsəydi, bu gün Ankara-İrəvan
münasibətlərinin  normallaşmasın
dan da söhbət belə gedə bilməz
di. Bir sözlə, Azərbaycanın işğal
altındakı torpaqlarını azad etməsi
bölgədə davamlı sülhün və sabit
liyin təmin olunmasının qapılarını
açıb.
Sülh sazişinə gəlincə, bu, ilk
növbədə qarşılıqlı şəkildə ərazi bü
tövlüyünün tanınması deməkdir.
Aydındır ki, bütün tərəfl ərin  ma
rağını tam təmin edəcək müqavilə
nin olması mümkünsüzdür. Çünki
əgər belə olsaydı, məsələlərin hərb
yolu ilə həllinə ehtiyac qalmazdı.
Amma burada vacib bir məqamı 
xatırlatmaqda fayda var - Azər
baycan qalib tərəfdir. Bizim sülh

TƏHLİL

təklifimiz Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin də bəyan etdiyi ki
mi: “Qalib ölkənin təklifidir, güclü
tərəfin təklifidir, müzəff ər xalqın
təklifidir”.
Ermənistan bu reallığı unutma
malıdır. Sərhədlərin delimitasiya
və demarkasiyası ilə bağlı qarşı
tərəf də müəyyən təklif və şərtlər
irəli sürməyə cəhd edir. Amma
bunların heç bir faydası yoxdur.
Çünki Ermənistanın istər sərhəd
məsələsi, istərsə də ərazi bütöv
lüyü ilə bağlı hər hansı manevr im
kanı qalmayıb. Tarixi, siyasi, coğra
fi, hüquqi nöqteyi-nəzərdən bütün
reallıqlar Azərbaycanın xeyrinədir.
Ermənistanın destruktiv yanaşma
sını istisna etsək, bu gün sülhə ma
ne olan heç bir ciddi səbəb yoxdur.
Doğrudur, sülh müqaviləsinin
imzalanması müharibə riskini 100
faiz azaltmır, amma böyük dərəcə
də bu təhlükəni minimuma endi
rir. Bu gün bu təhlükəni minimal

olacaq və şərt deyil ki, bu
təklifl ər əbədi masa üzə
“Əgər Ermənistan sülhə hazır
rində qalacaq” - deyən
Prezident İlham Əliyevin
deyilsə, onda bu, olmayacaq. 
bu xəbərdarlığından nə
Olmasa, nə olacaq? Heç nə! Biz
ticə çıxarmağın vaxtıdır.
Cünki Azərbaycanın sülh
nə itirəcəyik? Heç nə itirməyəcə
təklifləri masada sonsuza
yik, nə bu gün, nə sabah. İtirən
qədər gözləyə bilməz.
Digər tərəfdən, Ermə
tərəf Ermənistan olacaq”.
nistan sülh müqaviləsinə
İlham Əliyev
də qeyri-ciddi yanaşaraq,
onu adi kağız parçası he
laşdırmaq daha çox kimə lazımdır?
sab edəcəksə, bu zaman,
Eskalasiya, hərbi əməliyyatların
şühbəsiz ki, bütün şərtlər dəyişə
yenidən başlanması hansı tərəf
cək. Dövlət başçımızın da söylədi
üçün daha çox fəlakətdir? Hər hal
yi kimi: “Əgər Ermənistan sülhə
da 44 günlük müharibənin gedişi
hazır deyilsə, onda bu, olmayacaq.
və onun nəticəsi bu sualın cavabını
Olmasa, nə olacaq? Heç nə! Biz nə
aydınlaşdırdı.
itirəcəyik? Heç nə itirməyəcəyik,
Azərbaycan sülh müqaviləsini
nə bu gün, nə sabah. İtirən tərəf
bölgənin rifahı naminə istəyir.  
Ermənistan olacaq”.
Təklifl ər hələ ki, masadadır.
Beləliklə, Ermənistan üçün, ne
“Mən demişəm, bizim xoşniyyətli
cə deyərlər, geriyə sayım başlayıb
davranışımız şərt deyil ki, əbədi
və vaxt gedir...
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SƏFİR

azərbaycanın qələbəsi diplomatlarımız
qarşısında yeni mühüm vəzifələr qoyur
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri rövşən Sadıqbəylidir.

-Cənabsəfir,ölkələrimizarasındamövcudolanmünasibətlər
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
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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
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xarici siyasət həyata keçirir və hazırda
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edir.
Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən BMT və ATƏT çərçivəsində
uğurlu əməkdaşlıq edirlər.
- ATƏT və BMT kimi nüfuzlu qu
rumlarda ölkəmizin əməkdaşlıq
prioritetləri hansılardır?
- Azərbaycan Respublikası çox
tərəfli diplomatiyaya və əməkdaşlı
ğa böyük önəm verir. Bu xüsusda,
Azərbaycan mənzil qərargahları
Vyanada yerləşən beynəlxalq təşki
latlar, o cümlədən ATƏT və BMTnin Vyanadakı bölməsi və onun
ixtisaslaşmış qurumları ilə münasi
bətləri inkişaf etdirir.
Vətən müharibəsindən sonra ya
ranan yeni reallıqlar əsasında bölgədə
sülhün bərqərar edilməsi, münaqişə
dən sonrakı bərpa və yenidənqurma
işləri, həmçinin məcburi köçkünlərin
geri qayıtması ilə bağlı ölkəmizin
ardıcıl fəaliyyəti haqqında məlumat
landırmanın aparılması gündəlik
işimizin əsas istiqamətlərindən birini
təşkil edir.

Diqqətinizə çatdırım ki, reqlamen
tə uyğun olaraq cari ilin yanvar-ap
rel aylarında Azərbaycan ATƏT-in
hərbi-siyasi ölçüsünü əhatə edən və
təşkilatın bu sahədə əsas strukturu
olan Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq
Forumunun sədri funksiyasını yerinə
yetirəcək və ATƏT məkanında hərbi
təhlükəsizlik və stabilliyin güclən
dirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası ilə BMT-nin
Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsi
(BMTNCİ) arasında qlobal risk və təh
didlərə - narkotik və psixotrop vasi
tələrin qanunsuz dövriyyəsi, korrup
siya, terrorizm, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlıq və kibercinayətkaqlığa
qarşı mübarizə üzrə uğurlu əmək
daşlıq münasibətləri qurulmuşdur.
BMTNCİ ilə əməkdaşlıq prosesində
respublikamızın korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə keçirdiyi tədbirlər, xü
susilə ölkəmizin uğurlu modeli olan
“ASAN xidmət” və “DOST” mərkəz
ləri təcrübəsi maraqla qarşılanır. Bir
sıra yüksək səviyyəli görüşlər zamanı
Azərbaycan bu istiqamətdəki təcrübə
sini bölüşür.

Azərbaycan nüvə təhlükəsizliyi
nin qorunması və daha da möhkəm
ləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üzrə
qlobal və regional səviyyədə bütün
səyləri dəstəkləyir və bu çərçivədə
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi
(AEBA) ilə səmərəli əməkdaşlıq mü
nasibətlərini inkişaf etdirir. Agent
lik ölkəmizdə texniki əməkdaşlıq
proqramı çərçivəsində bir sıra vacib
sahələr - tibb, kənd təsərrüfatı, ətraf
mühitin mühafizəsi və bərpası üçün
nüvə metodlarının tətbiq olunması və
digər istiqamətlərdə müvafiq layihə
lər həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikası ilə
BMT-nin Sənaye və İnkişaf Təşkilatı
arasında da əməkdaşlıq münasibətləri
genişləndirilməkdədir. Bu çərçivədə
bərk tullantıların və su mənbələri
nin idarə edilməsi, davamlı və bərpa
olunan enerji, investisiyaların təşviqi,
qeyri-neft sektorunun inkişafı, kiçik
və orta biznesin dəstəklənməsi, xü
susi iqtisadi zonaların yaradılması və
nəqliyyat bağlantılarının inkişafı üzrə
fəaliyyət aparılır. Hazırda sözügedən
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təşkilatla yeni Əməkdaşlıq Çərçivə
sənədi üzrə iş yekunlaşma mərhələ
sindədir.
- Azərbaycan ilə Avstriya arasın
da mövcud iqtisadi əlaqələri
necə qiymətləndirirsiniz?
- Bu iki ölkə arasında iqtisadi
əməkdaşlıq üçün geniş potensial möv
cuddur. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi
2020-ci ildə təqribən 193 milyon ABŞ
dolları, ötən ilin ilk altı ayı ərzində isə
COVID-19 pandemiyasına baxma
yaraq, 68,7 milyon ABŞ dolları təşkil
etmişdir. Azərbaycan Avstriyanın neft
təchizatçıları arasında öncül mövqe
lərdən birinə sahibdir. Hazırda 50-dən
artıq Avstriya şirkəti Azərbaycanda
fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin nəqliy
yat, turizm, “yaşıl enerji”, səhiyyə və
kənd təsərrüfatı sahələri Avstriya şir
kətləri üçün xüsusi maraq kəsb edir.
Bildiyiniz kimi, coğrafi mövqeyi
nə və son onilliklər ərzində nəqliyyat
sahəsində həyata keçirdiyi regional
və beynəlxalq miqyaslı layihələrə
görə ölkəmiz Avropa və Asiya ara
sında çox vacib nəqliyyat qovşağına
çevrilmişdir. Avstriyanın “Rail Cargo
Group” şirkəti Avropadan Asiyaya və
əks istiqamətdə yüklərin daşınması
üçün Azərbaycandan keçən Trans-

Xəzər nəqliyyat dəhlizindən istifadə
edir. Postpandemiya dönəmində tə
darük zəncirinin dayanıqlığının təmin
olunmasının əhəmiyyəti baxımından
nəqliyyat qovşağı olaraq ölkəmizə
maraq daha da artmaqdadır.
Eyni zamanda, qeyd etmək is
tərdim ki, cari ildə Azərbaycan və
Avstriya arasında hökumətlərarası
komissiyanın növbəti iclası və bu iclas
çərçivəsində biznes forumun keçiril
məsi gözlənilir. Ümid edirik ki, qeyd
olunan tədbirlər iki ölkə arasında
iqtisadi münasibətlərin inkişafına öz
müsbət töhfəsini verəcəkdir.
- Milli Məclisdə AzərbaycanAvstriya parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi, Avstriya par
lamentində isə Avstriya-Cənu
bi Qafqaz ikitərəfli parlament
qruplarının səmərəli fəaliyyəti
parlamentlərarası əməkdaşlıq
da mühüm rol oynayır. Ölkələrarası münasibətlərin inkişafın
da parlamentlərin rolu barədə
fikirləriniz bizə maraqlıdır.
- İlk öncə beynəlxalq münasibət
lərdə parlament diplomatiyasının
əhəmiyyətini və bu istiqamətdə ölkə
mizin məqsədyönlü siyasətini qeyd
etmək istərdim. Azərbaycan həm
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ikitərəfli müstəvidə ayrı-ayrı ölkələrin
parlamentləri ilə uğurlu əməkdaşlıq
münasibətlərinə malikdir, həm də
çoxtərəfli formatda müxtəlif beynəl
xalq təşkilatların parlament assamb
leyaları çərçivəsində aktiv fəaliyyət
göstərir. Bu istiqamətdə Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Sahibə xanım Qafarovanın parlament
diplomatiyasına verdiyi diqqəti xüsu
si vurğulamaq istərdim.
Bildiyiniz kimi, ötən il sentyabrın
5-9-da Sahibə xanım Qadın Parla
ment Sədrlərinin 13-cü Sammitində,
Parlament Sədrlərinin 5-ci Ümum
dünya Konfransında və Terrorizmlə
Mübarizə üzrə 1-ci Qlobal Parlament
Sammitində iştirak etmək məqsədi
ilə Avstriya Respublikasına işçi səfər
etmiş, konfransda çıxış edərək bir sıra
ikitərəfli görüşlər keçirmişdir. Ötən
ilin oktyabr ayında Afina şəhərində
baş tutan Parlament Sədrlərinin Av
ropa Konfransı çərçivəsində Sahibə
Qafarova bir sıra ölkələrin parlament
rəhbərləri, o cümlədən Avstriya Milli
Assambleyasının prezidenti Volfqanq
Sobotka ilə görüşlər keçirmişdir. Gö
rüşlərdə parlamentlərarası əməkdaş
lıq münasibətlərinin inkişaf perspek
tivləri müzakirə edilmişdir.
Bu kontekstdə həmçinin Sahibə
xanımın ötən ilin oktyabr ayında Slo
vakiya Respublikasına uğurlu rəsmi
səfərinə və səfər çərçivəsində bu
ölkənin Baş naziri, parlament sədri və
xarici işlər naziri ilə keçirdiyi görüşlə
rə də diqqət yönəltmək istərdim.
Əlbəttə, Azərbaycan və Avstriya
arasında parlamentlərarası müna
sibətlərin güclənməsində ikitərəfl i
parlament dostluq qruplarının rolu
xüsusi qeyd olunmalıdır. Azər
baycan-Avstriya parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbə
ri Tahir Mirkişili ötən ilin sentyabr
ayında Avstriyaya səfəri çərçivəsində
Avstriya-Cənubi Qafqaz ikitərəfli
parlament qrupunun sədri Andreas
Minnix ilə görüşmüşdür. Bununla
yanaşı, ötən ilin dekabr ayında Azər
baycan-Avstriya parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvlərin
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dən ibarət nümayəndə heyəti Avst
riya Respublikasında səfərdə olmuş,
avstriyalı həmkarları ilə görüşərək
əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə et
mişlər. Bu il ərzində Avstriya-Cənubi
Qafqaz ikitərəfl i parlament qrupunun
üzvlərinin ölkəmizə növbəti səfəri
planlaşdırılır.
- Cənab səfir, Vyanada fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Mədəniy
yət Mərkəzi çoxsaylı tədbirlər
keçirir, dost Avropa ölkəsində
xalqımızın zəngin mədəni irsi
və tarixi geniş təbliğ olunur.
Avstriyada Azərbaycana maraq
hansı səviyyədədir?
- İlk öncə qeyd etmək istərdim ki,
Vyanada fəaliyyət göstərən Azərbay
can Mədəniyyət Mərkəzinin açılış mə
rasimi Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Avstriya Respublikası
na rəsmi səfəri çərçivəsində - 2013-cü
ilin mayında baş tutdu. Fəaliyyətə
başlamasından etibarən Mərkəz
Leyla xanım Qasımovanın rəhbərliyi
ilə Vyanada, həmçinin Avstriyanın
digər şəhərlərində mütəmadi şəkildə
konsertlər, sərgilər və digər ictimaimədəni tədbirlər keçirərək ölkəmizin
mədəniyyətini fəal şəkildə təbliğ edir.

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkil etdiyi tədbirlərə Avstriyanın
ictimai-siyasi xadimləri, parlament
üzvləri, mədəniyyət xadimləri, jur
nalistlər və ölkə ictimaiyyətinin digər
nümayəndələrinin qatılması Avstriya
ictimaiyyətinin ölkəmizə, onun mə
dəniyyətinə, incəsənətinə və tarixinə
olan marağının göstəricisidir. Səfirlik,
həm də Azərbaycan Mədəniyyət Mər
kəzi ölkəmizin Avstriya ictimaiyyətinə
daha yaxından tanıdılması istiqamə
tində fəaliyyətini davam etdirir.
- Şücaətli Azərbaycan Ordusu
44 günlük Vətən müharibəsin
də işğalçı Ermənistan üzərində
möhtəşəm qələbə qazandı. Bu
zəfərdən sonra uzaq Avropa
da qalib ölkəni təmsil edən bir
diplomat kimi hansı hissləri
keçirdiniz?
- Məlum olduğu kimi, 30 ilə yaxın
müddətdə Ermənistan beynəlxalq
hüququn təməl prinsiplərinə zidd
olaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinə, ATƏT, Avropa Şurası,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
beynəlxalq təşkilatların qərarlarına
məhəl qoymayaraq Azərbaycanın 20
faiz ərazisini işğal altında saxlamışdı.

Ölkəmizin xarici siyasətinin prioriteti
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
nin siyasi yollarla həll edilərək işğala
son qoyulması və məcburi köçkün
lərimizin öz evlərinə qayıtması üçün
şəraitin yaradılması olmuşdur. Bütün
siyasi və diplomatik səylərə bax
mayaraq, Ermənistan münaqişənin
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
şəkildə həllinin qarşısını almaq üçün
hərbi və siyasi təxribatlara əl atmışdır.
Məhz Ali Baş Komandan, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İl
ham Əliyevin dəmir iradəsi və silahlı
qüvvələrimizin şücaəti sayəsində
ərazilərimizin işğalına son qoyuldu.
44 günlük Vətən müharibəsində öl
kəmizin işğalçı Ermənistan üzərində
qələbəsini hər bir azərbaycanlı kimi
mən də böyük ruh yüksəkliyi və fə
xarət hissi ilə qarşıladım. Xalqımızın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və
inkişafı üçün yeni imkanlar açan, eyni
zamanda, qarşımıza yeni mühüm
vəzifələr qoyan bu qələbə beynəlxalq
müstəvidə ölkəmizin maraqlarının
qorunması istiqamətində fəaliyyət
göstərən diplomatik xidmət orqanları
sistemində çalışan bütün əməkdaşlar,
o cümlədən mənim üçün böyük bir
anlama malikdir.
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azərbaycanın böyük zəfəri bütün türk
dünyasının özünəinamını geri qaytardı
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.

-Süreyyabəy,türkdillidövlətlərarasındakörpürolu
oynayanTÜRKPA-dakıyeni
işinizitəbrikedir,gələcək
fəaliyyətinizdəsizəuğurlararzulayırıq.TÜRKPA-da
qəbulolunmuşqərarlartürk
dünyasıüçünböyükəhəmiyyətkəsbedir.Qarşıdaduran
hədəfərəçatmaqməqsədi
iləgörüləcəkişlərləbağlıyeniplanlarınızhansılardır?
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.
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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

TÜRKPA

əsas platforma kimi çıxış edən As
sambleya bu istiqamətdə fəaliyyətini
aktiv şəkildə davam etdirir.
Uzunmüddətli baxış və stra
teji yanaşma əməkdaşlığın ardıcıl
həyata keçirilməsinin mühüm va
sitəsidir. Hazırda Assambleyanın
uzunmüddətli strateji yol xəritəsi
hazırlanma mərhələsindədir. Sə
nəddə əməkdaşlığa kompleks və
sistemli yanaşmanın, Assambleya
nın hüquqi bazası və funksional
imkanlarının gücləndirilməsinin,
parlamentlərin komitələri və digər
struktur bölmələri arasında mü
nasibətlərin möhkəmləndirilmə
sinin, qarşıya qoyulmuş hədəflərə
çatmaq, türk dünyasının mədəni
irsi və tanıdılmasının təşviqi üçün
maraqlı tərəfl ərlə birgə fəaliyyətin
və layihə yönümlü əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsinin əksini tapa
cağı nəzərdə tutulur. Bu baxım
dan türk əməkdaşlıq təşkilatları,
eləcə də üzv ölkələrin elm və təhsil
qurumları ilə koordinasiyanın güc
ləndirilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Eyni zamanda, Assamb
leyanın beynəlxalq əməkdaşlığının

sərhədlərinin genişləndirilməsi, re
gional və qlobal parlamentlərarası
təşkilatlarla əlaqələrin möhkəm
ləndirilməsi də əsas hədəfl ərimiz
dəndir.
Cari il üzrə fəaliyyətimiz
TÜRKPA-nın 2022-ci il üçün qəbul
olunmuş Fəaliyyət Planına uyğun
həyata keçirilir. Sənədə əsasən
daimi komissiyaların müntəzəm
iclasları, bu çərçivədə fəaliyyət sfe
ralarına uyğun mövzularda semi
narların keçirilməsi planlaşdırılır.
Üzv ölkələrin parlament qanunve
ricilik bazasının formalaşdırılması
təcrübəsinin yaxından öyrənilməsi
məqsədi ilə ənənəvi təcrübə mü
badiləsi proqramlarının aparılma
sı, ilk dəfə olaraq TÜRKPA-nın
Qadın Parlamentarilər Qrupu və
Gənc Parlamentarilər Qrupunun
ilk iclaslarının həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur. İnanıram ki, bu
qrupların fəaliyyəti üzv ölkələrin
gender və gənclər siyasətinə mü
hüm töhfə olacaq.
- Azərbaycan TÜRKPA ilə
əməkdaşlığa böyük önəm

verir. Bu prosesin inkişa
fı üçün hansı işləri görməyi
planlaşdırırsınız?
- Azərbaycan təşkilatın qurucu
üzvü və ev sahibi olaraq böyük
önəm kəsb edir və türk dövlətləri
ilə əməkdaşlığa verdiyi dəyər bizi
sevindirir. Türk dünyasının coğrafi
mövqeyi, iqtisadi, mədəni və intel
lektual potensialı münasibətlərin
inkişafı üçün geniş imkanlar yara
dır. Türk dövlətləri arasında olan
sıx bağlılıq bütün tərəflərin maraq
və mənafelərinə uyğundur və hər
bir ölkə bu platformada bərabərlik
prinsipinə əsaslanaraq çıxış edir.
Bu prosesdə qardaş dövlətlərin hər
biri, o cümlədən türk dünyasının
ayrılmaz hissəsi olan Azərbayca
nın rolu inteqrasiyada vacib əhə
miyyət daşıyır.
Azərbaycan parlamentinin
Assambleya ilə məhsuldar əmək
daşlığı və verdiyi dəstək gələcək
fəaliyyətimiz üçün sağlam zəminin
formalaşmasına mühüm töhfədir.
Təşkilatımızda Milli Məclisin ev
sahibliyi etdiyi, dəstək göstərdiyi
birgə layihələr həyata keçirilir ki,
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bunların da hər biri illik fəaliyyət
planımızda əksini tapır. Eyni za
manda, TÜRKPA mütəmadi olaraq
Azərbaycanda baş tutan əhəmiy
yətli tədbirlərə qatılır.
Fürsətdən istifadə edərək As
sambleyanın tədbirlərində, keçiri
lən müzakirələrdə fəal iştirakına
görə qardaş Azərbaycan parla
mentinə təşəkkürümü, Katibliyin
fəaliyyətinə göstərdikləri diqqət
və dəstəyə görə ölkə rəhbərliyinə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm,
bundan sonra da bu xoş ənənənin
davam etdiriləcəyinə ümidvaram.
- Ötən il Prezident, Ali Baş Ko
mandan İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə 44 günlük Vətən
müharibəsində - Azərbay
canın haqq savaşında qaza
nılan qələbədə Türkiyənin
verdiyi siyasi-mənəvi dəstək
danılmaz rol oynadı. Türk
dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının 8-ci Zirvə Görü
şü çərçivəsində Azərbaycan
Prezidentinə “Türk Dünya
sının Ali Ordeni”nin təqdim
edilməsi də bu qardaşlığın

daha bir  göstəricisi oldu. Bu
barədə sizin də fikirlərinizi
bilmək maraqlı olardı.
- Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44
günlük Vətən müharibəsində qar
daş Azərbaycanın şanlı ordusunun
qazandığı bu qələbə ölkənin ərazi
bütövlüyünün bərpası ilə yanaşı,
türk birliyinə də mühüm töhfə, ey
ni zamanda, bölgədə davamlı sülh,
sabitlik və inkişafa geniş meydan
oldu. Azərbaycanın dövlət başçı
sı bu işğalı sonlandırmaqla sanki
vətənimizin qəlbinə paslı bir xəncər
tək saplanmış küt aləti çəkib çıxar
mağı bacardı. Bu qələbə bütün türk
dünyasının zəfəri kimi tarixin yad
daşına əbədi olaraq həkk olundu.
Qardaş Azərbaycan öz gücü ilə bu
haqsızlığa son qoymaqla türk dün
yasının özünəinamını geri qaytardı.
Bu şanlı zəfər hər zaman şərəfl ə
anılacaqdır. Fürsətdən istifadə edə
rək bir daha vətən uğrunda canla
rından keçən bütün şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət diləyirəm.
Türkiyə Cümhuriyyəti tarixi
məsuliyyətinə əsaslanaraq bu 44
gün ərzində qardaş xalqın yanında
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olmaqla sarsılmaz birliyimizi bir
daha nümayiş etdirdi. Bu məsu
liyyət iki qardaşın bir-biri üçün
əlindən gələni əsirgəməməsidir.
İki qardaş xalqın şanlı tarixi belə
örnəklərlə zəngindir. Nuru Pa
şanın komandanlığı ilə Qafqaz
İslam Ordusunun Azərbaycanın
istiqlalı uğrunda mübarizəsi də
bu qəbildən olan bir qəhrəmanlıq
dastanıdır. Bundan bir əsr öncə
də türk xalqı istənilən vəziyyətdə
öz qardaşının yanında olacağını
sübut etmiş, bu qardaş məmləkət
uğrunda canlar fəda etmişdir.
Tarixin ağır dönəmlərində türk
xalqının qardaş Azərbaycanın
yardımına tələsdiyi kimi, Azər
baycan xalqı da özü üçün çətin
siyasi-tarixi şəraitdə belə heç bir
milli mübarizə və haqq savaşın
da Türkiyəni yalnız qoymamışdır.
Azərbaycanlılardan ibarət əsgər
və könüllü dəstələr Türk Ordusu
sıralarına qatılmış, Qazi Musta
fa Kamal Atatürkün öndərliyi ilə
Milli Mübarizə Hərəkatına dəstək
olmuşdur. Dəyərli Azərbaycan zi
yalısı, türk övladı Əhməd Cavadın
Birinci Dünya müharibəsi zamanı

TÜRKPA
Anadolu torpaqlarındakı qardaş
larına “Bakı Müsəlman Cəmiyyə
ti-Xeyriyyə” və “Qardaş köməyi”
təşkilatları vasitəsilə göstərdiyi
yardımlar yaddaşlardan silinməz.
Türkiyə Cümhuriyyəti Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2021-ci il
iyunun 16-da Azərbaycan Respub
likası Milli Məclisində ifadə etdiyi
kimi: “Necə ki, Balkan müharibəsi
zamanı Azərbaycanın Dövlət him
ninin sözlərinin müəllifi Əhməd
Cavad azərbaycanlı gənclərlə
birlikdə Osmanlı ordusunun sıra
larında döyüşübsə, necə ki, Ça
naqqalada Azərbaycandan gələn
igidlərlə Anadolunun dəliqanlıları
birlikdə mübarizə aparıb, birlikdə
şəhadətə ucalıb zəfər qazanıblarsa,
necə ki, Qafqaz İslam Ordusunun
aslanları - Nuru Paşanın əsgərləri
o gün azərbaycanlı qardaşlarımı
zın yardımına gəlibsə, biz də bu
gün və gələcəkdə bir və bərabər
olacağıq. Azərbaycanın aydınlığı
aydınlığımız, sevinci sevincimiz,
azadlığı azadlığımız, taleyi tale
yimiz, kədəri kədərimizdir”. Bu
fikirlər məhz iki qardaşın bir-biri
qarşısında məsuliyyətinin dərin
mənəvi və tarixi təməlinə söykənir.
Türkiyənin imperializmə qarşı
haqlı mübarizəsində Nəriman
Nərimanovun göstərdiyi təmən
nasız yardımlar onun öz təbirincə
desək, qardaşın hər vəziyyətdə
qardaşının əlindən tutmasıdır. O
dövrdə ilk türk diplomatik təmsil
çisi Memduh Şevket bəyin Bakıya
gəlməsi, Azərbaycan hökuməti
nin isə bir il sonra İbrahim Əbi
lovu Ankaraya səfir təyin etməsi
mühüm tarixi proseslərdir. Qazi
Mustafa Kamal Atatürkün Tür
kiyədə Azərbaycan səfirliyinin
binasında öz əlləri ilə Azərbaycan
bayrağını ucaltması, həmin tədbir
də səsləndirdiyi: “Azərbaycanın
sevinci bizim sevincimiz, kədəri
bizim kədərimizdir”, Ümummilli
lider Heydər Əliyevin dillər əzbəri
olan: “Bir millət, iki dövlət” kəlam
ları ölkələrimiz arasında mənəvi

qatıldığı Tərtər rayonunun Suqo
vuşan qəsəbəsi və Talış kəndinə sə
fər etmək fürsətim oldu. İşğaldan
azad edilmiş bölgələrdə törədilmiş
təxribatların şahidi oldum. Xaraba
lıqları, dağıdılmış evləri gördüm.
Gördüklərim məndə ağrı və acı
təəssüf doğurdu. 30 il ərzində işğal
altında saxlanılan bu torpaqlar ta
lan edilmişdir. Ermənilər gedərkən
geridə qalan hər şeyi yandırmış,
məhv etmişlər. Azərbaycanlılar isə
Qarabağı məcburi tərk edərkən öz
evlərini, yurdlarını yandırmamış,
uçurub sökməmişdilər. Bu da Qa
rabağın kimin vətəni olduğunun
daha bir əyani sübutudur. Çünki
insan öz əli ilə qurub-ya
ratdığına qıya bilməz.
Uğurlu inteqrasiya prosesi üçün vahid nor
Lakin şükürlər olsun
ki, bu gün azad edil
mativ hüquqi bazanın mövcudluğu mühüm
miş ərazilərdə mənzərə
amildir. Parlamentlərarası dialoq üzrə uğurlu
tamamən dəyişməkdə
formata çevrilmiş TÜRKPA siyasi, hüquqi, iqti
dir. Qarabağın yenidən
sadi, sosial-mədəni, ətraf mühit və sağlamlığın
inşası gələcək inkişafın
qorunması sahələrində üzv ölkələrin qanunve
mühüm tərkib hissəsidir.
ricilik bazalarının yaxınlaşdırılmasında qovşaq
Prezident İlham Əliyevin
rolunu oynamaq əzmindədir.
rəhbərliyi ilə bu ərazilər
də böyük sürətlə bərpa
və quruculuq işləri, inf
rastrukturun yenilənməsi həyata
run parlaq təcəssümüdür. Prezi
keçirilir. “Ağıllı şəhər”lər, “ağıllı
dent İlham Əliyevin də ifadə etdiyi
kənd”lər salınır, qədim və müasir
kimi, türk dövlətləri başçılarının
mədəni abidələr bərpa olunur. Bu
imzası, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tə
ərazilərdə qısa zaman ərzində bö
şəbbüsü ilə təqdim edilən bu dəyər
yük işlər görülüb. Bu da Azərbay
li orden bütün Azərbaycan xalqına
can xalqının və ölkə rəhbərliyinin
verilmiş mükafatdır.
qətiyyətinin və mənəvi gücünün
təzahürüdür.
- Azərbaycanın işğaldan azad
Bu prosesdə Naxçıvan ilə Ba
olunmuş torpaqlarına səfər
kını birləşdirəcək olan Zəngəzur
etmisinizmi? Orada görülən  
dəhlizinin region üçün böyük əhə
yenidənqurma və bərpa işlə
miyyəti də danılmazdır. Zənnim
rini necə qiymətləndirirsiniz?
cə, sosial-iqtisadi tərəqqiyə təkan
- Azərbaycan Ordusu 44 gün
verəcək Zəngəzur dəhlizi yeni
ərzində işğal altında olan 300inkişaf dövrünün uğurlu başlanğı
dən çox şəhər və kəndi azad etdi.
cı olacaq.
TÜRKPA-nın baş katibi olaraq
Əminəm ki, aparılan bütün
vəzifə səlahiyyətlərimin icrasına
bərpa və quruculuq prosesi uğurla
başladıqdan dərhal sonra Azərbay
həyata keçiriləcək, qardaşlarımız
can Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən
öz doğma yurdlarına geri dönəcək
təşkil edilən, diplomatik nüma
və bu torpaqlar yenidən əvvəlki
yəndəliklərin başçılarının, hərbi
ruhuna qovuşacaqdır.
att aşelərin və fəxri konsulların
bağların dəqiq ifadəsidir. Bu gün
dövlət başçıları İlham Əliyev və
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın möhkəm,
səmimi dostluq və qardaşlıq mü
nasibətləri iki xalq arasında zama
nın sınağından keçmiş, sarsılmaz
birlik və həmrəyliyin simvoludur.
Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurasının 8-ci Zirvə Görüşü
türk dünyası üçün daha bir önəm
li qərarla tarixə düşdü. Tədbirdə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliye
vin “Türk Dünyasının Ali Ordeni”
ilə təltif edilməsi, fikrimcə, dostluq
və qardaşlığımızın, eyni zamanda,
türk dövlətlərinin Azərbaycanın
böyük zəfərindən duyduqları qüru
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Milli Məclis - MDB PA münasibətləri:

seçkiləri müşahidə prizmasından

Teymur Muradov
MDB PA DİMBİ Bakı 
filialının direktoru

Kopenhagen
Müşavirəsi Sənədi
1990-cı ilin iyununda Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlığa dair
Müşavirənin (ATƏM) 35 üzvü tərəfin
dən Kopenhagen Müşavirəsi Sənədi
qəbul edildi. Bu sənəd seçkiləri beynəl
xalq müşahidə üzrə gələcək metod
ların hazırlanması üçün əhəmiyyətli
rol oynadı. Çünki burada iştirakçı
dövlətlər quruma üzv digər dövlətlərə
və nüfuzlu təşkilatlara qanunvericili
yin imkan verdiyi çərçivədə seçkilərin
gedişini müşahidə etmək niyyətlərini
bəyan edirdilər. Hazırda da ATƏT
məkanında beynəlxalq müşahidənin
keçirilməsi metodikasının əsasında bu
öhdəliyi daşıyan Kopenhagen Müşavi
rəsi Sənədi dayanır. Bütün bu öhdə
liklər, eyni zamanda, ATƏT-in Yeni
Avropa üçün Paris Xartiyası (1990-cı
il), Lissabon Zirvə Görüşü Bəyanna
məsi (1996-cı il), Avropa Təhlükəsizliyi

Xartiyası və bəyannaməsi (İstanbul,
1999-cu il), ATƏT-in Xarici İşlər Nazir
ləri Şurasının qərarı (Brüssel, 2006-cı il)
kimi sənədlərdə də öz əksini tapır.
1990-cı illərin əvvəllərində döv
lətlər yalnız beynəlxalq müşahidənin
perspektivlərini müzakirə edirdilərsə,
bu gün artıq BMT-nin Katibliyi, Parla
mentlərarası İttifaq, TÜRKPA, KTMT
Parlament Assambleyası, Belarus
və Rusiya İttifaqı Parlament Məcli
si, Avropa Şurası, Seçki Orqanlarının
Ümumdünya Assosiasiyası, Avropa
Ölkələri Seçkilərinin Təşkilatçıları
Assosiasiyası, Avropa Şurası Yerli və
Regional Hakimiyyətlər Konqresi,
Amerika Dövlətləri Təşkilatı, Afrika 
İttifaqı və digər bir sıra hökumətlərara
sı təşkilatlar tam olaraq seçkilərin mü
şahidəsini həyata keçirirlər.
Demokratik seçki
standartları, seçki hüquq
və azadlıqları sahəsində
ilkin konvensiya
MDB PA-nın seçkilərin monitorinqi
üzrə fəaliyyəti 1994-cü ildə ilk müşa
hidə qrupunun Qazaxıstan parlament
seçkilərinin gedişində bu işlə yaxından
tanışlığı ilə başlayıb. O vaxtdan eti
barən quruma üzv dövlətlərdən olan
nümayəndələr səlahiyyətli orqanla
rın dəvəti ilə iştirakçı ölkələrdə seçki
proseslərinin müşahidəsində yaxından
iştirak edirlər.
Ötən dövr ərzində MDB PA-dan
olan nümayəndələr 140-dan artıq
prezident və parlament seçkilərinin,
ümumxalq səsverməsinin - referen
dumların monitorinqini aparmışlar.
MDB dövlətlərində və onun hüdud
larından kənarda seçki müşahidəsi
bu sahədə beynəlxalq təcrübə müba

92 | MİLLİ MƏCLİS YANVAR-FEVRAL, 2022

diləsinin, yanaşmaların uyğunlaşdı
rılmasının, qurumun Assambleyası
nın iştirakçısı olan dövlətlərdə keçid
dövrünün xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınmasının vacib olduğunu göstərdi.
Bunun üçün xalqların milli ənənələri
nin, dövlətlərin tarixi xüsusiyyətlərinin
nəzərə alınması ilə yanaşı, demokratik
standartların, seçki hüquq və azadlıq
larının, həmçinin hüquqi təcrübənin
qiymətləndirilməsinin dəqiq meyarla
rının ifadə olunduğu vahid beynəlxalq
sənədin razılaşdırılmasının böyük əhə
miyyəti vardır. Bu səbəbdən 2002-ci il
oktyabrın 7-də Moldovada MDB üzvü
olan 7 dövlətin prezidentləri tərəfin
dən “Demokratik seçki standartları,
seçki hüquq və azadlıqları haqqında
Konvensiya”nın imzalanması real is
tiqamətlərin müəyyən edilməsi üçün
vacib addım oldu. Bu sənəddə müxtə
lif beynəlxalq təşkilatların sənədlərin
də əks olunmuş mütərəqqi müddəalar
ümumiləşdirildi, dünyada ilk dəfə
məhz MDB məkanında əsası qoyul
muş müasir seçki standartlarının,
demokratik seçki və referendumların
keçirilməsinin prinsip və meyarları ay
dın izah edildi. Kənar qüvvələrin seçki
proseslərinə müdaxiləsinin, şəffaflığı
kölgə altına alan maneələrin yaradıl
masının yolverilməz olduğu əksini
tapdı.
Milli Məclislə qurum
arasında qarşılıqlı münasibət
Azərbaycan parlamenti MDB PA
ilə birgə tədbirlərin təşkilinə daim diq
qətlə yanaşır. Milli Məclisdə keçirilmiş
“Azərbaycan Respublikasında demok
ratik seçki təcrübəsi: parlament ölçü
sü” beynəlxalq konfransı, “MDB PA
iştirakçısı olan dövlətlərdə demokratik
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“MDB ölkələrində seçki qanunvericiliyinin inkişafı: təkmilləşdirmə yolları və tətbiq praktikası” beynəlxalq seminarı (2013)

islahatlar: Azərbaycan Respublikasının
təcrübəsi” və “MDB ölkələrində seçki
qanunvericiliyinin inkişafı: təkmilləş
dirmə yolları və tətbiq praktikası” bey
nəlxalq seminarları bu qəbildəndir.
Azərbaycan Respublikası ilə MDB
və qurumun Parlament Assambleyası
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa xü
susi önəm verən Milli Məclisin Sədri,
Azərbaycanın MDB PA-da nümayən
də heyətinin rəhbəri Sahibə xanım
Qafarova ötən dövrdə MDB PA-nın
şura iclaslarında, plenar iclaslarda və
digər tədbirlərdə fəal iştirak edərək
MDB-nin Nizamnaməsində, eləcə də
birliyin təşkili və fəaliyyətinin fəlsəfə
sində dayanan inteqrasiya, qarşılıqlı,
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrə, birgə
fəaliyyətin təşkilinə töhfə verən layihə,
tədbir və əməkdaşlığı dəstəkləmiş, öz
növbəsində bu sahəyə lazımi diqqət
və qayğı göstərmişdir.
2020-2021-ci illərdə MDB PA-nın
Şura, plenar iclaslarında, MDB PA
xətti ilə təşkil olunmuş digər tədbir
lərdə, eləcə də bu tədbirlər çərçivə
sində MDB PA-nın iştirakçısı olan
dövlətlərin parlament rəhbərləri ilə
ikitərəfli görüşlərində spiker Sahibə
Qafarova MDB PA-ya üzv dövlət

lər arasında əlaqələrin genişlənməsi,
sülhün və təhlükəsizliyin möhkəm
ləndirilməsi, terrorizm, COVID-19
pandemiyası ilə mübarizə, 44 günlük
Vətən müharibəsi və digər mövzulara
dair fikir bildirmiş, çıxışlar etmişdir.
2021-ci il oktyabrın 12-14-də Rusiya
Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhə
rində təşkil olunmuş Üçüncü Avra
siya Qadın Forumunda iştirak edən
Milli Məclisin Sədri forumun plenar
sessiyasında çıxış etmiş, müzakirəyə
təqdim olunan mövzuların qadınların
müasir dünyada gedən proseslərdə
rolu ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi
aparmağa imkan verdiyini söyləmiş,
qadınların bərabərliyi, ədaləti və tə
rəqqini təşviq etmək səylərinin artıq
öz bəhrəsini verdiyini bildirmişdir.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafaro
va Rusiya Federasiyası Federal Məclisi
Federasiya Şurasının Sədri xanım
Valentina Matviyenko ilə görüşləri za
manı parlamentlərarası münasibətlər,
Azərbaycan Respublikası və Rusiya
Federasiyası arasında ikitərəfli əlaqə
lərin inkişafında parlamentlərin rolu,
Milli Məclis və Federal Məclis arasın
da daimi fəaliyyət göstərən ikitərəfli
parlamentlərarası komissiyanın, dost

luq qruplarının gördüyü işlər, ölkələr
arasında diplomatik münasibətlərin
vəziyyəti barədə müzakirələr aparmış,
MDB PA DİMBİ Bakı filialının fəaliy
yətindən bəhs etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ötən
dövrdə xanım Sahibə Qafarova MDB
PA DİMBİ Bakı filialına yeni ofisin
ayrılmasını, onun maddi-texniki təmi
natını diqqətdə saxlamış, 2021-ci ildə
Bakı filialının yeni ofisini əsaslı təmir
dən sonra ziyarət etmiş, filial işçiləri
ilə işgüzar görüş keçirmişdir. Görüş
zamanı xanım spikerə Bakı filialının
həyata keçirdiyi elmi-araşdırma işləri,
monitorinqlər, burada çalışan əmək
daşların yerli və beynəlxalq müşa
hidəçi qismində seçkiləri müşahidə
təcrübəsi, filialın analitik, metodik
və tədris-məsləhətçi fəaliyyətinə dair
ətraflı məlumat verilmiş, dərc olun
muş metodiki vəsaitlərin təqdimatı
keçirilmişdir.
Bu gün MDB PA DİMBİ Bakı fi
lialının elmi-tədqiqat fəaliyyəti siyasi,
sosial və mədəni xarakterli mövzular
daxil olmaqla müasir Azərbaycan
üçün aktual olan müxtəlif istiqamətlər
üzrə aparılır. Bakı filialının fəaliyyə
tinin bütün əhəmiyyətli elmi nəticə
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ləri xüsusi nəşrlərdə dərc edilir. Filial
əməkdaşları MDB PA-nın iştirakçısı
olan dövlətlərdə müxtəlif beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı
ilə müntəzəm keçirilən konfrans və
seminarlara qatılır, həmçinin demok
ratik institutların, seçki prosesləri və
monitorinq texnikalarının öyrənilməsi
üzrə təcrübə mübadiləsində yaxından
iştirak edirlər.
MDB PA DİMBİ Bakı filialı
MDB Parlamentlərarası Assamble
yası tərəfindən daim formalaşdırılan
beynəlxalq müşahidəçi qruplarının
seçkilərdə iştirakı və monitorinq
metodlarının təkmilləşdirilməsi üzrə
məqsədyönlü iş aparılır. MDB PA
iştirakçısı olan dövlətlərdə Demokra
tiyanın, Parlamentarizmin İnkişafının
və Vətəndaşların Seçki Hüquqlarına
Riayət Olunmasının Monitorinqi Bey
nəlxalq İnstitutu (DİMBİ) yarandığı
gündən - 2006-cı ilin fevralından bu
işin mərkəzində dayanır. İnstitunun
Azərbaycanda (Bakı), Qırğız Respub
likasında (Bişkek) və digər ölkələrdə
filialları fəaliyyət göstərir.  2005-ci ilin
payızında Azərbaycan Respublikası
nın Milli Məclisinə seçkilərdə MDB
PA-dan olan müşahidəçilərin apardığı
uğurlu monitorinqin nəticələrinə görə,
belə bir institutun yaranma təklifi irəli
sürülmüş və bu ideya Prezident İlham
Əliyev tərəfindən bəyənilmişdir.
İnstitut MDB PA iştirakçısı olan
dövlətlərdə demokratik institutların
fəaliyyətini diqqətlə izləyir və inkişafın
müntəzəm öyrənilməsini həyata keçi
rir. Burada seçki kampaniyaları moni
torinqinin nəticələri əsasında ekspert
lər tərəfindən qanunvericiliyin, hüquqi
təcrübənin və səsvermə texnologiyala
rının təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələr
hazırlanır. DİMBİ Bakı filialının, eləcə
də digər institutun əməkdaşları və
ekspertləri ayrı-ayrı ölkələrdə keçi
rilən seçki və referendumların mü
şahidəsində fəal iştirak edir, analitik
materiallar hazırlayır, MDB PA-dan
olan müşahidə qruplarının fəaliyyə
tini əlaqələndirir, seçki kampaniya

larına birbaşa qoşularaq, seçki prose
durlarının realizə olunmasını ətraflı
müşahidə edir, aktiv və passiv seçki
hüququnun həyata keçirilməsinin milli
qanunvericilik normalarına və qəbul
edilmiş insan hüquq və azadlıqlarına
uyğunluğunun qiymətləndirilməsini
və təhlilini həyata keçirirlər.
Üzv dövlətlərdə seçkiləri müşahi
də etmək üçün müvafiq dəvət məktu
bu alındıqdan dərhal sonra institutun
nəzdində beynəlxalq müşahidəçilər
üçün məlumat sənədlərinin hazırlan
masını həyata keçirən ekspert qrupu
yaradılır. Bu qrup, eyni zamanda, üzv
ölkələrdə keçirilən seçkiləri nizam
layan qanunvericilik bazasının, bu
bazanın əvvəlki seçkilərdən ötən dövr
ərzində təkmilləşdirilməsi istiqamə
tində aparılan islahatların beynəlxalq
demokratik seçki standartları ilə mü
qayisəsinə dair rəyin hazırlanmasını
həyata keçirir. Ekspert qrupunun bu
hüquqi təhlili milli qanunvericiliklər
də öz əksini tapmış bərabər seçki hü
ququ əsasında səsvermənin təşkilinin,
aktiv və passiv seçki hüququ reali
zəsinin, müdafiə mexanizmlərinin,
seçkilərin müstəqil seçki orqanları tə
rəfindən təşkilinin vəziyyətini özündə
ehtiva edir.
DİMBİ tərəfindən tətbiq olunan
seçki və referendumun müşahidəsi
metodikası Ümumdünya İnsan Hü
quqları Bəyannaməsi (1948-ci il), Mülki
və Siyasi Hüquqlar Haqqında Bey
nəlxalq Pakt (1966-cı il), Kopenhagen
Müşavirəsi Sənədi (1990-cı il), Vene
siya Komissiyasının Seçkilərin keçiril
məsi zamanı tövsiyə edilən normaların
məcmusu (2002-ci il), İnsan hüquqla
rının və əsas azadlıqların müdafiəsi
haqqında Konvensiyanın müddəaları
(1950-ci il) əsasında universal beynəl
xalq standartlarla əsaslanır.
MDB PA DİMBİ metodikasının
strukturunun hüquqi əsasını “Demok
ratik seçki standartları, seçki hüquq
və azadlıqları haqqında Konvensiya”,
“Seçkilər və referendumların müşahi
dəsi üzrə MDB-dən olan beynəlxalq
müşahidəçilər üçün tövsiyələr” və
“MDB PA-nın iştirakçısı olan dövlət
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lərin qanunvericiliyinin təkmilləşdiril
məsinə dair tövsiyələr” kimi beynəl
xalq standartlara əsasən hazırlanmış
sənədlər təşkil edir.
Seçki və səsvermə proseslərinin
monitorinqinin effektivliyinin artırıl
ması məqsədi ilə institutun Bakı filialı
nın ekspertləri tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının mövcud qanunve
ricilik normaları, seçki idarəetməsi
orqanları sistemi və onun fəaliyyət me
xanizmləri öyrənilir, seçkilərin təşkili,
səsvermə proseduru və bu prosesdə
aşkarlığın təmin edilməsi sahəsində
tətbiq edilən beynəlxalq yeniliklərin
qiymətləndirilməsi və təhlili aparılır.
Bütün bu fəaliyyət prosesinin vahid
seçki standartlarına uyğun həyata
keçirilməsi ilə yanaşı, müvafiq sahədə
gələcək unifikasiyaya, meyar və im
kanların müəyyən edilməsinə istiqa
mətlənir.
İnstitutun Bakı filialının
fəaliyyət prinsipləri
2008-ci ilin avqust ayından fəaliy
yətə başlayan MDB PA DİMBİ Bakı
filialı seçkilərin monitorinqi istiqa
mətində geniş təcrübə toplamışdır.
Filialın əməkdaşları və işə cəlb edilmiş
ekspertlər müxtəlif səviyyəli seçki
kampaniyalarının monitorinqini apar
mış, ölkənin müxtəlif regionlarında
seçki iştirakçıları üçün dəyirmi masa
lar və seminarlar təşkil etmişlər. Bakı
filialı fəaliyyəti dövründə ölkəmizdə
və MDB PA-ya üzv ölkələrdə (eləcə
də bu ölkələrin Azərbaycan Respubli
kasında fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndəliklərində) təşkil olunmuş
seçkilər və referendumların müşa
hidəsində fəal iştirak etmiş, uzun və
qısamüddətli monitorinqlər həyata
keçirmişdir.
Ötən dövr ərzində Bakı filialı
Azərbaycan Respublikasında keçiri
lən bütün seçki və referendumlarda
da müddətli monitorinqlər aparmış,
MSK və Dairə Seçki Komissiyalarında
yerli müşahidəçi qismində qeydiyyat
dan keçmiş əməkdaşlar və ekspertlər
vasitəsilə işin monitorinqini reallaşdır
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mışdır. Filialın həyata keçirdiyi fəaliy
yət hər bir seçki və referendum üzrə
ayrıca tərtib olunmuş istiqamətlər üzrə
seçkilərin təşkili və keçirilməsinin elan
edildiyi gündən nəticələrin rəsmi elan
olunduğu günədək olan dövrü əhatə
edir. Monitorinqlər bir qayda olaraq
seçici siyahılarını, seçki komissiyaları
nın və seçkilərin keçirilməsinin təmin
edilməsinə məsul qurumların fəaliyyə
tini, namizədlərin imza toplama, təs
diq və qeydiyyatına dair məlumatları,
seçki təşkili və müşahidəsini, KİV-in
təhlilini, təşviqat fəaliyyətini, səsvermə
prosesini, yerli və beynəlxalq təşkilat
ların rəylərini, iştirakçılar üçün bərabər
imkanların yaradılmasını əhatə edir.
Ayrı-ayrı seçkilər və referendumlar
zamanı MDB PA DİMBİ Bakı filialının
ölkəmizin müxtəlif regionlarında təşkil
etdiyi seçki qərargahlarının ekspert
ləri ayrıca tərtib olunmuş istiqamətlər
əsasında monitorinqlər aparır və seçki
günü səsvermənin təşkilində, müşahi
dəsində yaxından iştirak edirlər.
Seçkiləri müşahidə təcrübəsi
Beynəlxalq müşahidəçi qismində
seçkilərə qatılmaq üçün müvafiq ölkə
nin ali seçki qurumunda qeydiyyatdan
keçən MDB PA DİMBİ Bakı filialının

əməkdaşları səsvermə günü bu ölkə
lərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
diplomatik nümayəndəliklərində təşkil
olunmuş seçki məntəqələrində müşa
hidələr edirlər. Müşahidə səsvermənin
başlanması anından səslərin sayılması
və yekun protokolların tərtib olunma
sınadək olan bütün prosesləri əhatə
edir, müşahidəçilərin rastlaşdıqları
pozuntular müvafiq blanklar vasitəsilə
qeydə alınır və müvafiq seçkilər üzrə
MDB PA DİMBİ nəzdində yaradılmış
seçki qərargahına təqdim olunur.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, MDB PA
DİMBİ Bakı filialı 2011-ci ildə Rusi
ya Federasiyasının Dövlət Duması
na seçkilərin və 2012-ci ildə Rusiya
Federasiyasının prezident seçkiləri
nin uzunmüddətli monitorinqlərini
həyata keçirmişdir. Bu monitorinq
Rusiya Federasiyasının Şimali Qaf
qaz Federal Dairəsi (ŞQFD) və Cənub
Federal Dairəsini (CFD) əhatə etmiş,
nəticələrə dair geniş hesabatlar tər
tib edilmişdir. Rusiya Federasiyası
Prezidentinin seçkilərinə hazırlıq və
onun keçirilməsi üzrə uzunmüddətli
monitorinqlərin daha effektiv təşkili
məqsədi ilə Rusiya Federasiyasının
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən
beynəlxalq müşahidəçi qismində akk
reditasiya olunmuş MDB PA DİMBİ

Bakı filialının əməkdaşları və müstə
qil ekspertlərdən ibarət monitorinq
qrupu yaradılmış, qrupa MDB PA
baş katibinin müavini, Azərbaycanın
MDB PA-da səlahiyyətli nümayəndəsi
Aydın Cəfərov başçılıq etmişdir.
Səfər zamanı qrup üzvləri Stavro
pol və Krasnodar diyarlarının seçki
komissiyalarının, müxtəlif rayonların
ərazi seçki komissiyalarının sədrləri,
Krasnodar və Stavropol şəhərlərinin
rəhbərləri, müxtəlif rayon və şəhər
administrasiyalarının başçıları ilə
görüşmüş, görüşlərdə seçkilərin keçi
rilməsi, Rusiya Federasiyasının MSK
tərəfindən təsdiq olunmuş təqvim pla
nına və yerli qanunvericiliyə müvafiq
tədbirlərin təşkili məsələləri müzakirə
edilmişdir.
MDB PA DİMBİ Bakı filialı ilə öl
kəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq
təşkilatların nümayəndəlikləri, KİV
orqanları, bir sıra dövlət qurumları,
siyasi partiyalar və QHT-lər arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətləri
qurulmuş, birgə çoxsaylı layihə və
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bunlara
MDB PA DİMBİ Bakı filialının apar
dığı elmi-araşdırma işlərinin nəticə
lərinə həsr olunmuş maarifləndirmə
tədbirlərini, konfrans və seminarları
aid etmək olar.

MDB PA DİMBİ Bakı filialının kollektivinin MDB PA Şurası Katibliyinin nümayəndə heyəti ilə görüşü
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Müstəqil audit:
yeni dövrün çağırışları

Vahid Novruzov
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının
sədri,iqtisad elmləri doktoru, professor

Beynəlxalq təcrübədə sübut
olunmuşdur ki, yüksək şəffaflığa
malik maliyyə sisteminin səmərəli
liyi qeyri-şəffaf və kölgəyə meyilli
sistemdən qat-qat yüksək olur.
İqtisadiyyatın idarə olunmasında
qəbul edilən optimal qərarlar sa
yəsində təkcə sahibkarların deyil,
bütövlükdə cəmiyyətin mənafelə
rinin qorunmasına etibarlı zəmin
yaranır.
Heç də təsadüfi deyildir ki,
müasir şəraitdə ölkəmizdə uğurla
həyata keçirilən islahatlar kon
tekstində iqtisadi inkişafın sürət
ləndirilməsi və onun səmərəsinin
yüksəldilməsi, resurslardan tam
istifadənin təmin olunması, bütün
növ məsrəflərin və əldə edilmiş
maliyyə nəticələrinin düzgün
hesabatı, istehsal proseslərinin
və əldə edilən nəticələrin  hərtə

rəfli təhlili və onların hesabatda
düzgün  əks etdirilməsi, mövcud
nəzarət və hesabatlılıq sistemi
nin təkmilləşdirilməsi iqtisadi
inkişafın təminatverici amili kimi
səciyyələnir. Son illərdə ölkəmiz
də mühasibat uçotu islahatına,
auditin və maliyyə nəzarətinin
beynəlxalq standartlara uyğun
qurulmasına xüsusi diqqət yeti
rilməsi də müəyyən mənada bu
amillə əlaqədardır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin sözləri ilə desək:
“Biz bütün maliyyə sistemində
şəffaflığı təmin etməliyik və belə
olan halda, Azərbaycanda həm
korrupsiyanın aradan qaldırılması
məsələsi öz həllini tapa bilər, həm
də xərclər Azərbaycan iqtisadiyya
tının inkişafına daha məqsədyönlü
şəkildə xidmət göstərə bilər”.
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Şəffaflığın təminatçısı kimi
səmərəli və stimullaşdırıcı nəza
rət sisteminin yaradılması hər bir
ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın
vacib amillərindən biri hesab edilir.
Ümummilli lider Heydər Əliye
vin dövlət  quruculuğu siyasətində
Azərbaycanda mövcud nəzarət
sisteminin  təkmilləşdirilməsi daim  
diqqət mərkəzində saxlanılan mə
sələlərdən olmuşdur.
1994-cü il sentyabrın 16-da qə
bul edilmiş “Auditor xidməti haq
qında” Azərbaycan Respublikası
nın Qanunu ölkəmizdə beynəlxalq  
meyarlara hədəflənmiş  müstəqil  
audit sisteminin qurulmasının hü
quqi əsasını təşkil edir. Vətənimizin
gələcəyi üçün iftixar hissi doğu
racaq bütün nailiyyətlər kimi, bu
qanunun qəbul edilməsi və sənəd
əsasında ölkədə audit sisteminin
formalaşıb inkişaf etməsi bilavasitə
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı
ilə bağlı məsələdir.
Auditor xidmətinin hüquqi ba
zasının təkmilləşdirilməsi ölkə Pre
zidenti İlham Əliyevin daim diqqət
mərkəzində olan məsələlərdəndir.
Təsadüfi deyil ki, daxili auditor
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
MDB ölkələri arasında ilk olaraq
Azərbaycanda qanunvericiliklə
hüquqi təsbitini tapmışdır. “Daxi
li audit haqqında” Qanun cənab
İlham Əliyevin şəffaflığın təmin
olunması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə strategiyasına əvəzedil
məz bir töhfədir.
Azərbaycanda auditə dövlət
qayğısının əsasında məhz ölkə
başçısının bu sahəyə verdiyi önəm

İSLAHAT

Auditorlar Palatası Pakistan ilə audit və kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq haqqında müzakirə aparır

durur desək, yanılmarıq. Bu mə
nada İlham Əliyevin aşağıdakı
sözlərini xatırlatmaq yerinə düşər:
“Azərbaycan Respublikasının iqti
sadiyyatı inkişaf etdikcə və onun
dünya təsərrüfat sisteminə inteqra
siyası gücləndikcə iqtisadi-maliyyə
münasibətlərində şəffaflığın təmin
olunmasında, iqtisadi cinayətkar
lığa və korrupsiyaya qarşı mü
barizədə auditin imkanlarından
daha geniş istifadə etmək zərurəti
yaranır. Bunun üçün müstəqil  ma
liyyə nəzarəti sahəsində mütərəqqi
dünya təcrübəsini öyrənmək və
milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini
nəzərə  almaqla ölkəmizdə  tətbiqi
ni genişləndirmək çox vacibdir”.
Ötən illər ərzində Azərbaycan
auditinin əldə etdiyi uğurlar, onun
ölkənin iqtisadi qüdrətinin möh
kəmləndirilməsində rolu məhz bu
sahənin inkişafına güclü siyasi dəs
təyin mövcudluğu ilə əlaqədardır
ki, buna görə  auditorlar ilk növ
bədə ölkə Prezidentinə minnətdar
dırlar. Bizim üçün çox fərəhlidir ki,
Auditorlar Palatasının ildönümləri
ərəfəsində möhtərəm Prezidenti
miz tərəfindən indiyədək beş təbrik
məktubu almışıq. Palatanın 15,  20,
25 illik yubileyləri münasibətilə  

çoxsaylı üzvlər və əməkdaşlar “Tə
rəqqi” medalı və fəxri fərmanlarla
təltif edilmişlər. Qətiyyətlə deyə
bilərəm ki, belə lazımi diqqət və
qayğı dünyanın heç bir ölkəsinin
auditorlarına müyəssər olmamış
dır.
Son illərdə ölkəmizdə aparıl
mış sosioloji sorğunun nəticələri
nə əsasən auditə ictimai etimadın
yüksəldilməsi üçün bu xidmətin
əhəmiyyətinin lazımi səviyyədə
qiymətləndirilməsi, təsərrüfat sub
yektlərinin, səhmdarların, investor
ların auditə marağının artırılması,
xidmət bazarında mənfi təsir göstə
rən amillərin, qeyri-sağlam mühitin
aradan qaldırılması, auditorların
müstəqilliyinin təmin edilməsi,
xidmət dəyərinin tənzimlənməsi,
müəssisə və təşkilatlarda maliyyə
şəffaflığının artırılması, korrupsi
yaya şərait yaradan halların aradan
qaldırılması kimi tədbirlərin həyata
keçirilməsi təqdirəlayiqdir.
Azərbaycanın audit sistemin
də 25 illik inkişaf təcrübəsi bəzi
məsələlərin təxirəsalınmaz həllini
tələb edir. Sistemin dünya standart
ları səviyyəsində təşkili ona yalnız
mühasibat uçotu kontekstində
baxılmasını deyil, idarəetmə pro

sesinin nəzarət analitik infrastruk
tur elementi kimi qəbul edilməsini
zəruri sayır. Azərbaycanın innova
tiv iqtisadiyyatında auditin inkişaf
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, yeni
dövrün çağırışları nəzərə alınmaqla
keyfiyyətli uçot və auditin forma
laşdırılması problemlərinin, onların
həlli yollarının aşkara çıxarılması
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir şəraitdə audit və hesa
batlılıqda ən cəlbedici müzakirə
obyektlərindən biri də qabaqcıl
texnologiyaların və süni intel
lektin üstünlüklərindən istifadə
edilməsidir. Bunları nəzərə alaraq,
Auditorlar Palatasında 2019-cu ildə
“Auditin innovativ inkişafının əsas
istiqamətləri üzrə konsepsiya” işlə
nib hazırlanmış və tətbiqinə başla
nılmışdır.
Bununla belə, Azərbaycanda
müstəqil auditin qarşısında duran
problemlər yeni dövrün çağırışları
nəzərə alınmaqla müasir və dünya
təcrübəsinə əsaslanan yanaşmanın
tətbiqini ön plana çəkir. Auditor
lar Palatası tərəfindən hazırlanmış
2021-2030-cu illəri əhatə edəcək
auditin üçüncü inkişaf  konsepsi
yası Azərbaycanda auditor fəaliy
yətinin müasir vəziyyəti və onun
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inkişafına mane olan əsas səbəb
ləri, auditor  xidmətinin keyfiyyət
problemlərini, auditor fəaliyyətində
şəffaflığın artırılmasını əks etdirir.
Konsepsiyada dempinq, haqsız rə
qabət və korrupsiyaya qarşı müba
rizə metodları, audit xidmətlərinə  
tələbatın artırılması,  qabaqcıl xarici
təcrübənin tətbiqi və beynəlxalq
peşəkar qurumların fəaliyyətində
milli auditin iştirakının genişlən
dirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyat
şəraitində auditor fəaliyyətində in
novasiyaların tətbiqi istiqamətləri,
kadrlarının peşəkarlıq səviyyəsinin
artırılması, xidmət bazarında tən
zimləmə kimi istiqamətlər müəy
yən olunur.
Bu konsepsiyanın məqsədi şəf
faflığın, hesabatlılığın qorunması
və audit sahəsində gözlənilmədən
meydana çıxan ciddi çətinliklə
rin aradan qaldırılması ilə bərabər  
yarana biləcək neqativ halların
qarşısını almaq üçün konseptual
yanaşmanı təmin etməkdir. Sənəd
də ehtiva olunan əsas istiqamətlərin
reallaşdırılması, ölkənin qanunve
ricilik aktlarına müvafiq dəyişiklik
lərin edilməsi, zəruri tənzimləyici
aktların işlənib hazırlanması və
nəşri maarifləndirmə və informasi
ya təminatı üzrə kompleks tədbir

lərin həyata  keçirilməsi vasitəsilə
nəzərdə tutulur. Bir sözlə, dinamik,
çevik və gələcəyə hesablanmış
tövsiyə və proqramların müəyyən
edilməsini qarşımıza məqsəd qoy
muşuq.
Azərbaycan Prezidentinin ölkədə
kölgə iqtisadiyyatına qarşı müba
rizənin gücləndirilməsi, şəffaflığın
artırılması, ictimai nəzarət və  kor
rupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri
nin həyata keçirilməsi, prosesin yeni
dövrün çağırışlarını nəzərə alaraq
beynəlxalq təcrübə əsasında yeni
dən qurulması üzrə göstəriş və töv
siyələrinin reallaşdırılması məqsədi
ilə Auditorlar Palatası tərəfindən
“Kölgə iqtisadiyyatının azaldılması
na dair Yol Xəritəsi” hazırlanmışdır.
Bu sənəd qabaqcıl beynəlxalq təcrü
bə, son dövrlərdə ölkəmizdə uğurla
həyata keçirilən şəffaflıq strategiya
sının nəticələri, 2019-cu ilin sentyabr
ayında Bakı şəhərində keçirilmiş
“Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübari
zə - iqtisadi inkişafın mühüm amili
kimi” beynəlxalq elmi-praktik konf
ransın iştirakçıları tərəfindən təklif
olunan tövsiyələr nəzərə alınmaqla
işlənib. Məhz şəffaflığın artırılması
və hesabatlılığın düzgün aparılma
sı, maliyyə hesabatlarının vaxtında
hazırlanması, prosedurların geniş
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ləndirilməsi, maliyyə hesabatlarının
müstəqil auditor rəyi ilə birlikdə
ictimaiyyətə tam və vaxtında açıq
lanması təsərrüfat fəaliyyətində
dürüstlüyə, risklərin azaldılması
na, səmərəli idarəetmə qərarlarının
qəbul edilməsinə, iqtisadiyyatın
düzgün proqnozlaşdırılmasına
imkan verir. Bu baxımdan məcbu
ri audit təsərrüfat subyektlərinə ilk
növbədə öz maliyyə vəziyyətlərinə
dair rəqəmlərə inamın yaranmasına,
maliyyə itkiləri risklərinin azaldıl
masına zəmin yaradır.
Aparılan hesablamalar göstərir
ki, təsərrüfat subyektləri tərəfindən
məcburi auditə çəkilən xərclər heç
də ağır maliyyə yükü kimi dəyər
ləndirilə bilməz. Əksinə, şəffaflığın
artırılması təcrübəli və səriştəli
auditorların tövsiyələrindən isti
fadə ölçüsündən asılı olmayaraq,
bütün təsərrüfat subyektləri üçün
arzuolunan və səmərə yaradan, öz
daxili və xarici tərəfdaşlarında (in
vestorlar daxil) təsərrüfat subyekt
lərinə etibarlı tərəf müqabili kimi
baxmağa imkan verən bir amil tək
dəyərləndirilməlidir.
Bununla yanaşı, bəzi auditorlara
“vergi müfəttişləri”, “inzibati orqan
nümayəndəsi” kimi rəftar göstəril
məsi, sivil audit əvəzinə nəyisə “aş
kar edib”, “cəzalandırmaq” istəklə
ri sifarişçilərin haqlı narazılıqları və
məcburi auditdən yayınmaları ilə
nəticələnir. Aparılan sorğular audit
sahəsində digər ciddi problemlərin
də olduğunu üzə çıxarır.
Bu deyilənlərə sübut olaraq
“Azərbaycanda auditor xidmə
tinin müasir vəziyyəti və inkişaf
istiqamətləri” mövzusunda Audi
torlar Palatası tərəfindən AMEA
İqtisadiyyat İnstitutunun iştirakı
ilə keçirilmiş sorğunun nəticələrini
göstərmək olar. Bu sorğuda respon
dentlər “Göstərilən auditor xidmə
tinin keyfiyyəti sizi qane edirmi?”,
“Sifarişçi qarşısında auditorun
hansı məsuliyyət daşıması barədə
məlumatınız var?” kimi sualları ca
vablandırmış, sifarişçilərin auditor

İSLAHAT
xidmətindən istifadə etməmələri
nin səbəbi öyrənilmişdir. Nəticədə
respondentlərin arasında auditin
faydalarından xəbərsiz olanların,  
bu xidmətə  etibar  etməyənlərin  
olduğu  da  aşkara çıxarılmışdır.
Təbii ki, bunlar qənaətbəxş hal kimi
dəyərləndirilə bilməz. Düşünürük
ki, bu məqamların hər biri  narahat
lıq doğurur və auditor xidmətinə
dair informasiya təbliğatı işinin sə
viyyəsini yüksəltmək lazımdır.
Qeyd  etmək istəyirəm ki, “Audi
tor xidməti haqqında” Qanuna
əsasən ölkədə auditor fəaliyyətinə
başlandığı  1996-cı ildən 2011-ci ilə
qədər, yəni düz 15 il qanunverici
likdə məcburi auditdən yayınma
ya görə təsərrüfat subyektlərinin

likdə də bir sıra boşluqların aradan
qaldırılmasını zəruri edir.
O cümlədən:
- MMC-lərin illik maliyyə hesabat
larının müvafiq dövlət qurumuna
təqdim olunmasının və dərc edil
məsinin hüquqi əsasının yaradıl
ması;
- Dayanıqlı inkişafın vacib şərti
hesab edilən qeyri-maliyyə  hesa
batlarının və inteqrasiya olun
muş hesabatlılığın aparılması
və onun qanunvericilikdə təsbit
olunması;
- Yeni dövrün çağırışları nəzərə
alınmaqla audit qanunvericiliyi
nin təkmilləşdirilməsi və Bey
nəlxalq Audit Standartları ilə
harmoniyasının təmin olunması;

- Maliyyə  hesabatlarının və auditor
rəylərinin  ictimaiyyətə tam  və
vaxtında açıqlanması prosedurları;
-  Nəzarət orqanlarının fəaliyyəti ilə
bağlı şəffaflığı təmin etmək və hesa
batlılığı gücləndirmək məqsədi ilə
ictimai nəzarətin genişləndirilməsi;
- Həyata keçirilən nəzarət tədbirlə
rinin nəticələri və bu nəticələrin
ictimaiyyətə açıqlanması vasitəsilə
şəffaflığın artırılması və hesabatlı
lığın gücləndirilməsi.
Fikrimizcə, yuxarıda qeyd edi
lənlərin reallaşdırılması ölkə Prezi
denti cənab İlham Əliyevin tövsiyə
etdiyi kimi, ölkə iqtisadiyyatının
daha da şəffaflaşması, rəqabətin
artması, dövlət vəsaitindən effektiv
və təyinatına uyğun istifadə üzərin

məsuliyyətini təsbit edib müəyyən
ləşdirən heç bir hüquqi akt və ya
müddəa mövcud olmayıb. 2011-ci
ildə qanunvericilikdə təsbit olun
muş məcburi auditdən yayınmaya
görə sanksiyaların tətbiqi mexa
nizmi 2017-ci ilə qədər müvafiq
qurumlar tərəfindən işlənib hazır
lanmamışdı. Başqa sözlə desək,
Azərbaycanın audit qanunvericili
yində məcburi auditlə bağlı, sözün
əsl mənasında, vakuum yaranmış
dı,  qanuni tələblərin reallaşmasına
və ölkədə müstəqil auditin inkişafı
na hüquqi maneələr olmuşdu.
Ölkəmizdə müstəqil auditin
rolunun yüksəldilməsi qanunverici

- Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində
uçot və nəzarətin aparılmasına
dair hüquqi normativ bazanın
hazırlanması;
-   Kölgə iqtisadiyyatı termininin
qanunvericiliyə daxil edilməsi,
qanunvericilik və digər normativ
hüquqi aktlarında kölgə iqtisadiy
yatına dair müddəaların güclən
dirilməsi;
-  Mövcud və qəbul edilən qanunve
ricilik aktlarının kölgə iqtisadiyya
tının stimullaşdırılmasına təkan
verən ekspertizanın aparılması;
-  İctimai qınaq mexanizmlərinin və
ictimai nəzarətin hüquqi əsasları
nın işlənib hazırlanması;

də nəzarətin hərtərəfli gücləndiril
məsi, auditin müstəqil nəzarət insti
tutu kimi inkişaf etməsi və audit
xidmətlərində rəqəmsallaşdırma
işinin həyata keçirilməsi istiqamə
tində mütərəqqi dünya təcrübəsi
nin öyrənilməsi və tətbiqi önəmli
rol oynaya bilər.
Eyni zamanda, şəffaflığın
artırılması investisiya cəlbində
mühüm faktor kimi iqtisadiyya
tımızın şaxələndirilməsi, davam
lılığın möhkəmləndirilməsi sağ
lam rəqabət nöqteyi-nəzərindən
mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu
da Böyük qayıdış dönəmində çox
vacibdir.
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Şəxsİyyət
Yalnız şan-şöhrətin, vardövlətin insanı xoşbəxt
edə bilmədiyi birməna
lı olaraq hamının qəbul
etdiyi həqiqətdir. İnsanın
xoşbəxtliyi onun ölümün
dən sonra da adının daim
dillərdə hörmət və ehti
ramla anılmasıdır. Bütün
həyatı boyu halal yolla
qazandığı sərvəti son qə
piyinədək millət və xalq
yolunda sərf etməkdən
usanmayan şəxslərin adı
tarixin bütün səhifələrinə
qızıl hərflərlə həkk olu
nur. Azərbaycanın milli
salnaməsində adı daim
örnək olaraq çəkilən belə
şəxslərdən biri məşhur
xeyriyyəçi Hacı Zeynalab
din Tağıyevdir.

Kasıb başmaqçının milyonçu oğlu

Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Tanrının XIX əsrdə Azərbaycan
xalqına bəxş etdiyi bu nadir şəxsiy
yət vətən təəssübkeşliyi, millətinin
gələcəyinə qayğısı, uzaqgörənliyi,
müdrikliyi, vətən övladlarının təhsi
linə, savadlanmasına qayğısı, böyük
səxavəti, alicənablığı ilə nəsillərin
yaddaşında silinməz izlər qoyub.
Onun Azərbaycanın iqtisadi və mə
dəni inkişafına yönəlmiş çoxşaxəli
sahibkarlıq və ictimai-siyasi fəaliy
yəti bu gün də əsl nümunə kimi
tədqiq olunur.

H.Z.Tağıyev 1838-ci ildə Bakı
da  İçərişəhərdə Məhəmmədtağı
Tağıyev və onun həyat yoldaşı
Umxanımın ailəsində dünyaya göz
açmışdır. Kasıb  və zəhmətkeş bir
insan olan atası başmaqçılıq edir,
ailəsini çətinliklə dolandırırdı. Kör
pə Zeynalabdin anasını çox  erkən
itirir.  İkinci  dəfə  evlənən atasının
bu nikahdan daha beş övladı dün
yaya gəlir. Böyüyən ailəyə kömək
məqsədi ilə balaca oğlan 10 yaşın
dan tikintidə bənna köməkçisi kimi
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işləməyə başlayır. Artıq 15 yaşına
çatan Zeynalabdin bənnalıq sənəti
nin sirlərini tam mənimsəyir.
Bakıda  neft bumunun hökm
sürdüyü o vaxtlarda  Zeynalabdin  
iki şəriki ilə birlikdə Bibiheybətdə  
kiçik torpaq sahəsi icarəyə götü
rür.  Amma nə qədər quyu qazsalar
da, neft çıxmır ki, çıxmır. Şərikləri
öz paylarını ucuz qiymətə Zey
nalabdinə satırlar və o, torpağın tək
sahibinə çevrilir.  Neftin çıxmaması
gələcəyin məşhur mesenatını nəinki
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həvəsdən salır, əksinə onu daha
böyük inadkarlıqla təkbaşına qaz
ma işlərini davam etdirməyə  sövq  
edir.  Nəhayət, quyuda neft fontan
vurur və kasıb başmaqçı oğlu bir
anda dünyaya səs salan milyonlar
səltənətinin sahibinə çevrilir...  
Ancaq birdən-birə böyük sərvət
sahibi olması heç vaxt Zeynalab
dinin başını gicəlləndirmir, özünü
xalqdan kənar,  təkəbbürlü  tutma
sına yol açmır. Deyilənlərə görə,
var-dövlətinə güvənib yolundan az
mamaq üçün bənnalıq etdiyi baltanı
imarətinin ən görməli yerindən asır
ki, daim kasıb günlərini və yaşamış
olduğu  çətinlikləri ona xatırlatsın...
Sonrakı illərdə H.Z.Tağıyevin
halallıq və əziyyətlə qurduğu kiçik
neftçıxarma müəssisəsi qazma, hasi
lat, emal və nəqletməni özündə bir
ləşdirən iri istehsalat kompleksinə
çevrilir. O, sahibkarlıq fəaliyyətini
təkcə neft sənayesi ilə məhdudlaş

dırmır. Dəfələrlə Bakı Dumasının
üzvü seçilən Tağıyev nəinki faydalı
təkliflərin təşəbbüskarı kimi onlara
səs verir, həm də öz vəsaiti hesabı
na bu işlərin həyata keçirilməsində
birbaşa yardım göstərir. Bakıda ilk
iri toxuculuq fabrikinin, ilk bankın,
ilk teatr binasının inşası, ilk dəmir
yolu  və tramvay xətlərinin çəkilişi,
şəhərin mərkəzində bir sıra dükan
və kontorların yerləşdiyi ilk Ticarət
evinin - Tağıyev pasajının,  daşın
maz əmlakın alqı-satqısı ilə bağlı
ilk şirkətin fəaliyyəti, elektroener
getika, rabitə, yeyinti sənayesi üzrə
sahələrin inkişafı da onun  adı ilə
bağlıdır. Gəmi və neft  daşınması  
üçün  vaqon-sisternləri kimi vasi
tələrə malik olması ona neft daşın
maları ilə məşğul olan əsas şirkətlər
arasında xüsusi mövqe tutmaq
imkanı verir.
Rusiya toxuculuq müəssisələri
nin xam ipliyə olan tələbatı H.Z.Ta

ğıyevi pambıq parça məhsulları
istehsal edən fabrik tikməyə sövq
edir. Xaricdən gətirilən müasir tex
nika ilə təchiz olunmuş toxuculuq
fabrikinin inşası 1901-ci ildə başa
çatdırılır. Bu, Azərbaycanda təkcə
qiymətli ixrac məhsulları və külli
miqdarda gəlir verən yeni sənaye
sahəsinin yaradılması deyil, həm də
minlərlə insanın işlə və pulsuz ev
lərlə təmin edilməsi demək idi. Ba
kının Əhmədli kəndində işə salınan  
fabrikin nəzdində fəhlə və qulluq
çular üçün pulsuz evlər, ambulato
riya, kiçik elektrik yarımstansiyası,  
fəhlələr üçün məktəb və kurslar
fəaliyyət göstərirdi. Bu, Bakıda xü
susi planla tikilən ilk fəhlə qəsəbə
si, fərqli bir vahid istehsal-yaşayış
kompleksi idi. Fabrik bu gün də
fəaliyyətdədir və Hacı  Zeynalabdin
Tağıyevin adını daşıyır.
Hələ sağlığında “el atası” adını
qazanan bu böyük sərvət sahibi in

YANVAR-FEVRAL, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 101

Şəxsİyyət

Hacı Zeynalabdin Tağıyev ailəsi ilə, 1923-cü il

sanların yaddaşında daha çox özü
nün maarifçilik, xeyriyyəçilik əməl
ləri ilə qalıb. H.Z.Tağıyev Bakıya
içməli suyun çəkilməsi layihəsinin
hazırlanıb həyata keçirilməsində də
yaxından iştirak etmişdir. Tanın
mış ingilis mühəndisi V.Lindleyə
bu layihənin hazırlanması üçün
böyük vəsait ayırır və 1917-ci ildə
Bakıya içməli su gətirən ilk kəmər
istifadəyə verilir. “Şollar suyu” adı
ilə tanınan kəmər bu günə qədər də
fəaliyyətdədir, hələ də Bakı və Sum
qayıt şəhərlərinin böyük bir qismini
təmiz içməli su ilə təmin edir.
H.Z.Tağıyevin ictimai fəaliy
yətində maarifçilik ideyalarının
güclənməsi, millətin savadlanması
problemlərinin həlli geniş yer tutur

du. O, özünəməxsus səxavətlə ehti
yacı olan şagirdlərə maddi yardım
göstərir, ali təhsil müəssisələrində
oxuyan onlarla tələbəyə təqaüd
verirdi. Həmin tələbələr arasında
sonralar görkəmli ictimai və dövlət
xadimləri, alim, həkim, mühən
dis kimi ad-san qazanan  Həsən
bəy Ağayev, Nəriman Nərimanov,
Məşədi Əzizbəyov, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Nəsib bəy Yusifbəyli,
Əziz Əliyev, Ağa Axundov, Qara
Axundov, Qarabəy Qarabəyov, Xu
dadat bəy Məlik-Aslanov, Şahbaz
Rüstəmbəyov və başqaları var idi.
Təsadüfi deyildir ki,  Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyev  cari il
yanvarın 18-də Bakıda “İçərişəhər”  
metrostansiyasının önündə H.Z.Ta
ğıyevin  abidəsinin açılışında bu ba
rədə fikirlərini belə ifadə etmişdir:
“...O tələbələrin arasında mənim
babam Əziz Əliyev də olmuşdur.
Əziz Əliyev qədim Azərbaycan tor
pağı olan İrəvan xanlığı ərazisində
doğulmuşdur. O da Tağıyev kimi
kasıb ailədən idi, oxumaq istəyirdi.
Tağıyevə məktub yazmışdı, xa
hiş etmişdi ki, ona maddi kömək
göstərilsin. Tağıyev də onu, təbii ki,
tanımırdı, sadəcə olaraq, bir gəncin
təhsilə olan belə marağını nəzərə
alaraq ona pul göndərmiş və Əziz

H.Z.Tağıyev həyat yoldaşı Sona xanım və övladları ilə
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Əliyev bu pulun hesabına o vaxt
Sankt-Peterburq Hərbi Tibb Aka
demiyasında oxumuşdur. Hesab
edirəm ki, bu hadisə onun gələcək
taleyində həlledici rol oynamışdır.
Çünki o, həm gözəl həkim, eyni
zamanda, böyük dövlət xadimi
olmuşdur. ...Bir neçə il Dağıstanın
rəhbəri vəzifəsində işləmişdir və
dağıstanlıları sürgündən xilas et
mişdir. Çünki o vaxt başqa Qafqaz
xalqları ilə bərabər dağıstanlıları
da Qazaxıstana sürgün etmək is
təyirdilər, sovet hökumətinin belə
planları var idi. Məhz Əziz Əliyevin
qətiyyətli mövqeyinə görə bu, baş
vermədi”.
H.Z.Tağıyev təkcə Bakıda deyil,
Gəncədə, Şamaxıda, Naxçıvanda,
Tifl isdə, Dərbənddə, İrəvanda, Rusi
yanın bir  sıra bölgələrində də mək
təblərin tikintisi  və fəaliyyəti üçün  
böyük vəsait sərf edirdi. Onun
təşəbbüsü  və maliyyəsi hesabına
müqəddəs kitabımız olan “QuraniKərim” ilk dəfə Azərbaycan dilinə
tərcümə edilərək nəşr olunur.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
heç zaman xalqımızın yaddaşın
dan  silinməyəcək izlərindən biri
də Bakıda dünyəvi müsəlman qız
məktəbinin - Şərqdə müsəlman qız
lar üçün ilk dünyəvi tədris müəs
sisəsinin banisi olmasıdır. Məhz
“Tağıyevin qız məktəbi” adı ilə
tanınan bu təhsil ocağının məzun
ları azərbaycanlı qadınların peşə
təhsilinin formalaşmasının, qadınla
rın savadlanmasının əsasını qoyub
ki, bu da  Tağıyevin zəmanəsinin
ən mütərəqqi fikirli insanlarından
olması  həqiqətini bir daha  ay
dınlığa qovuşdurur. Çünki o dövr
üçün belə bir  addımı atmaq böyük
cəsarət tələb edirdi.  Çar üsul-idarə
si məktəbin  açılmasına mane olur,
cahil ruhanilər, qoçular qızların
oxuması ilə heç cür razılaşmırdılar.
Məktəbin açılmasına icazə almaq
üçün Tağıyev çariça Aleksandra
Fyodorovnaya müraciət edir, ona
qiymətli hədiyyə bağışlayır və mək
təbə onun adının verilməsini təklif

edir. Nəhayət, məqsədinə çatır. Bö
yük maarifçi Həsən bəy Zərdabinin  
xanımı  Hənifə Məlikova məktəbə
direktor təyin olunur.  Məktəbə qə
bul edilən  58 qızın 35-i  yoxsul ailə
dən olan uşaqlar idi.   Onların təhsil
haqqını, yemək və geyim  xərclərini
Tağıyev öz üzərinə götürür.  Da Bay  
adlı bir fransız  yazıçısı Parisdə  nəşr
olunmuş kitabında  Bakıda  belə bir
məktəbin açılmasını  “ağlasığmaz
möcüzə” adlandırmışdı.

onun maddi köməkliyi ilə nəşr
olundu.
1873-cü ildə Azərbaycan tarixin
də başqa bir əlamətdar hadisə baş
verdi, ilk milli teatrın əsası qoyuldu
ki, onun təşəkkül  tapmasında da
H.Z.Tağıyevin danılmaz rolu ol
muşdur. Xalqın maarifl ənməsində,
mədəni səviyyəsinin və doğma dili
nin inkişafında teatrın əhəmiyyətini
yüksək qiymətləndirən xeyriyyəçi
1883-cü ildə Azərbaycanda öz vəsaiti

Hacı Zeynalabdin Tağıyev və uşaqları mədən ərazisində

H.Z.Tağıyev xalqın maarifçi
lik ənənələrinin genişlənməsində
mətbuatın xüsusi yeri olduğunu
deyirdi: “Mən mətbuatı xalqın mə
nəvi-maarif və iqtisadi cəhətdən
yüksəlişinin güclü vasitələrindən
biri kimi görürəm, buna görə də
qəzetlərə maddi yardım göstər
məyi öz mənəvi borcum sayıram”.
Dediklərinin təsdiqi kimi böyük
bir dönəmdə “Kaspi” qəzeti (re
daktoru Əlimərdan bəy Topçuba
şov), “Həyat” qəzeti (redaktorları
Əhməd bəy Ağayev və Əli bəy
Hüseynzadə), “Füyuzat” jurnalı
(redaktoru Əli bəy Hüseynzadə)

hesabına ilk teatr binasını tikdirir.
Bakının  mərkəzində yerləşən bina
gözəl tərtibatla qurulur və yüksək
səviyyədə təchiz olunur. Teatrda
qadın tamaşaçılar üçün ayrıca loja
nəzərdə tutulur. Azərbaycan truppa
larının çoxdan gözlədikləri bu səh
nəni əldə etməsi milli mədəniyyət
tarixində mühüm hadisəyə çevrilir.
Azərbaycan klassik musiqisinin  ba
nisi, böyük bəstəkar  Üzeyir Hacı
bəylinin  “Leyli və Məcnun” operası  
ilk dəfə 1908-ci il yanvarın 25-də bu
teatrın səhnəsində oynanılır.  
Azərbaycan Musiqili Komediya
Teatrının  yerləşdiyi həmin bina bu
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gün də  Bakının arxitekturasında  
önəmli  yerlərdən birini tutur.  
Kasıb bir ailədə doğulmasına,
dövrün  və həyatın bütün acı məh
rumiyyətlərini görməsinə baxma
yaraq, Bakının gözəlliyinə rəng
qatmaq  üçün xaricdən memarlar
dəvət edəcək qədər mütərəqqi və
novator fikirli bu insanın tikdirdiyi
xüsusi ornamentli binalar milli me
marlıq  üslubu baxımından bu gün
də paytaxtımızın yaraşığıdır.
İncəsənət vurğunu olan Hacı
Zeynalabdin həm tək, həm də ailə
üzvləri ilə birlikdə tez-tez teatra
gəlir, nümayiş olunan tamaşalara
böyük maraqla baxırdı. Bu sahədə
istedadı olan gəncləri xaricdə təhsil
almağa göndərir, incəsənət  nüma
yəndələrinə sponsorluq edirdi.
Hacının məşhur rəssamların
əsərlərindən ibarət olan zəngin
rəsm kolleksiyası Rüstəm Musta
fayev adına İncəsənət Muzeyinin
fondlarında  hələ də qorunur.
H.Z.Tağıyev həm də 1918-ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin yaradılmasını, müstəqil milli
dövlətçilik maraqlarının güclən
məsini dəstəkləyənlərdən biri
olub. Cümhuriyyətin yaradılması
ilə bağlı bütün tədbirlərdə iştirak

inkişafdan geri qalmaması üçün
əlindən gələni edirdi. O, Azərbay
canın müxtəlif  yerlərində fəaliyyət
göstərən dörd məktəbi də öz hima
yəsinə götürmüşdü və usanmadan
orada kasıb balalarının təhsil xərc
lərini ödəyirdi. 1895-ci ildə Mərdə
kanda bağçılıqla bağlı xüsusi sənət
məktəbi açdırmışdı ki, bu, o dövrdə
xalqımıza qiymətli bir ərməğan idi.
Bu sadaladıqlarımız  böyük
mesenatın  gördüyü  işlərin heç də
tam olmayan siyahısıdır. O zamankı
nəşrlərin yazdığına görə,  H.Z.Tağı
yevin vəsaiti ilə təhsil almış  Nəri
man Nərimanov hesablayıbmış ki,  
mesenat xeyriyyə işlərinə qızıl pulla  
1 milyon rubl xərcləyib. Bugünkü
meyarlarla ölçülsə,  həmin məbləğ  
yüz milyonlarla dollara bərabərdir.
İmkanlı insanlar daim ondan
edib,  yüksək səviyyəli qonaqları  
ibrət götürməlidirlər.  Xalqımız
yaşayış mülkündə qarşılayıb, yola
qədirbilən xalqdır, az qala iki əsrə
salıb. Məhz həmin dövrdə H.Z.Ta
yaxın vaxt keçsə də, Hacı Zeynalab
ğıyev öz böyük arzularından birinə
din Tağıyevin xidmətləri hələ də
çatır - Bakıda ilk ali təhsil ocağının
dillərdədir. Onunla bağlı ibrətamiz  
açılmasının şahidi olur. Azərbaycan
hadisələr tez-tez  qələmə alınır. Belə  
Dövlət Universiteti açılır və Hacı da
deyirlər ki, bir gün  Bakı varlıları  
Hacıya şikayət edirlər ki,
ermənilər şəhərin aşağı
Kasıb bir ailədə doğulmasına, dövrün və həyatın
məhəllələrində böyük
bütün acı məhrumiyyətlərini görməsinə baxma
mülklər tikdirirlər, tədbir
yaraq, Bakının gözəlliyinə rəng qatmaq üçün
görmək lazımdır. Hacı isə
xaricdən memarlar dəvət edəcək qədər mütərəqqi
deyir: “Qoy tikdirsinlər.
və novator fikirli bu insanın tikdirdiyi xüsusi orna
Qarşısını almaq lazım de
yil. Mən özüm də onları
mentli binalar milli memarlıq üslubu baxımından
şirnikləndirirəm ki, tikdir
bu gün də paytaxtımızın yaraşığıdır.
sinlər. Gedəndə heç kəs
binaları dalına şələləyib
onun açılışına dəvət edilir.  Tədbir
aparmayacaq. Onlar gedəcək, bina
də böyük xeyriyyəçi universitetin
lar isə burada qalacaq”...
saxlanması üçün ticarət evinin - Ta
Belə bir əhvalat da  danışılır ki,
ğıyev passajının gəlirlərindən istifa
bir gün Hacıya xəbər çatdırırlar ki,
də olunmasını təklif edir.  1919-cu
şəhər bazarlarında  təzə balıq  yoxa
ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
çıxıb.  Hacı deyir: “Arxayın olun, bu
hökuməti 100 nəfər gənci ali təhsil
günlərdə şəhərə balıq  gətirəcəklər”.
almaq üçün xarici ölkələrə göndə
Ertəsi gün faytona minib vətəgələr
rərkən də bu xeyirxah insan onlara
dən birinə gedir. Balıqçılar Hacını
maddi köməyini əsirgəmir.
görən kimi əl-ayağa düşürlər. O,
Hacı Zeynalabdin Tağıyev xüsu
təzə tutulmuş, çapalayan bir balıq
sən yetim və kimsəsiz uşaqları heç
gətizdirir,  barmağındakı brilyant
vaxt diqqətdən kənarda  qoymur,
üzüyü çıxarıb məftillə balığın quy
onların  savadlı olması və mədəni
ruğuna bağlayır və balığı dənizə
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atır. Bu xəbər bütün vətəgələrə yayı
lır. Balıqçılar quyruğunda brilyant
üzük olan balığın eşqi ilə çoxlu
balıq ovlayırlar. İki gündən sonra
şəhər  bazarlarında balıq əlindən
tərpənmək olmur...
H.Z.Tağıyev iki dəfə evli olub.
Birinci dəfə  öz yaxın qohumu Zey
nəb xanımla evlənib və bu nikahdan
üç övladı dünyaya gəlib: İsmayıl,
Sadıx və Xanım. 1896-cı ildə isə
o, general-mayor B.Ərəblinskinin
qızı Sona xanımla ikinci dəfə ailə
qurub. Bu nikahdan isə beş övladı
doğulub: Leyla, Sara, Məmmədtağı,
Məmmədkazım və Sürəyya.
Əfsuslar olsun ki, bu  görkəmli
şəxsiyyətin həyatının son illəri  ar
zuolunmaz keçib.  Azərbaycanda
sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyevə
məxsus bütün yaşayış və ictimai
binalar, sənaye müəssisələri müsa
dirə olunur, ailə üzvləri təqiblərə,
repressiyalara məruz qalır. Höku
mət Xalq Komissarları Sovetinin
sədri Nəriman Nərimanovun tə
kidi ilə ona ailəsi ilə birgə Mərdə
kanda bağ mülkündə yaşamağa
icazə verir.
H.Z.Tağıyev 1924-cü il sentyab
rın 1-də  elə həmin evdə vəfat edir.
O, öz  vəsiyyətinə əsasən böyük
hörmət bəslədiyi Axund Mirzə
Abuturabın qəbrinin ayaq  tərəfin
də dəfn edilir.  Bunun da maraqlı
bir  tarixçəsi var. Deyirlər bir gün
Axund Hacı Turab Tağıyev üçün
“Qurani-Kərim”dən Yasin surəsi
ni oxuyub tərcümə edirmiş.   82-ci
ayəyə çatanda Hacı soruşur: “Bu
rasını anlamadım. Yəni mənim
bu qədər var-dövlətim var. Allah
istəsə, bir anın içində əlimdən
alar?”  Axund da cavab verir ki:
“Əlbəttə, dərhal alar”. Çox keçmə
dən  Azərbaycanda sovet hakimiy
yəti qurulur. Hacının, demək olar,  
bütün sərvəti bir anda əlindən çıxır.
Axundun vaxtilə dediklərini xatır
layan Hacı Zeynalabdin vəsiyyət
edir ki, “məni Hacı Turabın  ayağı
altında basdırarsınız, onun ayağı

Şollar su kəmərinin çəkilişi (Rəssam: Çingiz Mehbalıyev)

Bakıda müsəlman qız və qadınlar üçün ilk dünyəvi qadın məktəbi

nın bildiyini mənim başım bilmir”.
Onun vəsiyyətinə əməl edilir.
Nəriman Nərimanov Azər
baycandakı fəaliyyəti dövründə
H.Z.Tağıyevin ailəsini mümkün
qədər bütün təzyiqlərdən qoruyur.
Amma o, Moskvaya getdikdən son
ra başsız qalmış ailə İçərişəhərdə
Hacının tikdirdiyi kiçik evlərdən
birində yaşamağa məcbur edilir.
Tağıyevin ailə üzvlərindən yal
nız bir  nəticəsinin -  qızı Leylanın
nəvəsinin ABŞ-da yaşadığı məlum
dur. O, bir neçə il əvvəl Azərbay
canda  qonaq oldu, babasının irsi ilə
maraqlandı, məzarını ziyarət etdi.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin

fəaliyyəti öz layiqli qiymətini yalnız
1980-ci illərin sonunda aldı.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev böyük şəxsiyyətin abidə
sinin açılış mərasimində onun
xalqımız  qarşısında  xidmətlərini
sadalayaraq bildirdi ki: “Mən Zey
nalabdin Tağıyevin şəxsiyyətinə
həmişə böyük hörmətlə yanaşmı
şam. ...Bu gün mən çox şadam ki,
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidə
si Bakıda ucaldılıb. O, buna layiq
idi. Azərbaycan xalqı qarşısında,
tarix qarşısında, millət qarşısında
xidməti olan hər bir insanı xal
qımız öz qəlbində yaşadır”.
“Milli Məclis” jurnalı
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Unudulmazlığın simvolu
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.

-ZakirmüəllimilkçağırışlardamüstəqilAzərbaycan
parlamentindətəmsilolunan
millətvəkillərimizdənolub.
MilliMəclisinHüquqsiyasəti
vədövlətquruculuğukomitəsikimiməsulbirkomitəyə,
MilliMəclisinAvropaŞurası

ParlamentAssambleyasındakıdaiminümayəndəheyətinərəhbərlikedib.Təbiiki,
odövrlərölkəhəyatıçox
qarışıqictimai-siyasiproseslərinburulğanındaqaynayırdı.Qanunvericilikbazası
yenidənqurulurdu.Zakir
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müəllimgərginişləyirdi.Bu
gərginliyievdəbiruzəverirdimi?
Çimnaz zeynalova: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

Sabİq deputat
baxmayaraq, nə qədər gərgin olsa,
çətin və əsəbi rejimdə çalışsa da,
evdəkilərlə münasibəti həmişə
mehriban, təmkinli idi. Uzun illər
birlikdə yaşadıq, 3 övlad böyüt
dük, bir dəfə də ondan incimədim.
Evdə həmişə mənə qarşı mədəni,
xoşrəftar, uşaqlara qarşı diqqət
li olub. Uşaqları elə öyrətmişdim
ki, Zakir işləyən vaxtı nə cür vacib
sözləri olsa da atalarına yaxınlaş
mırdılar. Mənə deyirdilər ki, ana,
ataya söz deməliyəm, yanına keçə
bilərəm? Deyirdim hələ yox və ya
xud yarım saatdan sonra mümkün
olar. Bundan sonra mənə bir ömür
verilsəydi, yenə məhz Zakirin xa
nımı olmağı arzulayardım.
Oğlu Nazim Zeynalov: - Mən
də hüquq sahəsinə maraq atama
görə yaranıb. Düzdür, əvvəlcə
Azərbaycan Politexnik İnstitu
tunun Avtomobil nəqliyyatının
istismarı fakültəsini bitirmişdim.
Amma uşaq vaxtımdan atamın
yanında bütün qanunvericilik sis
temini, cinayət qanunvericiliyini,
araşdırma və kriminalistika pro
sesini öyrənmişdim deyə, gördüm
ki, marağım ancaq hüquq sahəsi
nədir. İkinci təhsilimi hüquq üzrə
aldım və atamın peşəsini davam
etdirdim. Hazırda Respublika Pro
kurorluğunda çalışıram. Təsəvvür
edin ki, 22 ildir atam həyatda yox
dur. Bu gün də fəxrlə - mən Zakir
Zeynalovun oğluyam - deyə bili
rəm. Hələ də istər kollektivimizdə,
istərsə də kənarda atamı xatırla
yan, hansısa probleminə bilavasitə
onun yardımçı olduğu insanlarla
rastlaşıram, haqqında deyilən xoş
sözləri eşidirəm. Xüsusən Tovuz
da onu uşaqlı-böyüklü tanıyırlar.
Rayonda adına küçə salınıb, qızıl
medalla məzun olduğu A.S.Puşkin
adına Tovuz şəhər orta məktəbin
də “Zakir Zeynalov” guşəsi açılıb.
- Ulu öndər Heydər Əliyevin
də Zakir müəllimə xüsusi
hörməti vardı...
Çimnaz Zeynalova: - Doğru

dur, Zakir müəllim Heydər Əliye
və yüksək ehtiram bəsləyirdi. Təbii
ki, Ümummilli lider də hər kəsin
şəxsi keyfiyyətlərini, savadını qiy
mətləndirən bir şəxsiyyət olduğu
üçün bu münasibətlər qarşılıqlı
idi. Bitərəf olmasına baxmayaraq,
Zakir 1991-ci ildə Sumqayıt şəhə
rində Yeni Azərbaycan Partiyası
nın təşkilatlanmasında xüsusi rolu
olanlardan idi. 1995-ci ildən isə
Ulu öndərlə münasibətləri daha
da sıx oldu. Zakir müəllim 1998-ci
ildə Azərbaycan Respublikası pre
zidenti seçkiləri dövründə Heydər
Əliyevin səlahiyyətli nümayəndə
si idi. Bir-birlərinə böyük hörmət
bəsləyirdilər. Heç 2000-ci ildə Za

kir səhhəti ilə əlaqədar parlament
seçkilərinə qatılmaq istəmirdi. Ulu
öndərin məsləhəti ilə seçki prosesi
nin sonuna yaxın qatıldı və tovuz
luların etimadını təkrar qazandı.
Nazim Zeynalov: - Atam 36
yaşında məhz Heydər Əliyevin qə
rarı ilə Respublika Prokurorunun
müavini olmuşdu. O dövlərdə bu
yaş həmin vəzifə üçün çox cavan
hesab olunurdu. Bu, məhz Hey
dər Əliyevin ona olan etimadının
göstəricisi idi. Atam ömrü boyu
bu etimada layiq olmağa çalışdı və
zənnimcə, buna nail oldu.
- Zakir müəllimin vaxtsız
ölümü təkcə ailə üzvlərini,
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mənə gətir. Sənədlərə qarşı mənim
də diqqətli olduğumu bildiyindən
hansı kağızlar lazım olduğunu
ətraflı başa saldı və dedi ki, saat
12-də iclas başlayır, çalış 11-ə kimi
gəl. Sənədləri seçib götürdüm.
Otağı Milli Məclisin inzibati bina
sının ikinci mərtəbəsində yerlə
şirdi. Mən içəri girəndə yanında
həkim briqadası vardı. Təzyiqini
yoxlayırdılar, rəngi avazımışdı.
Birdən-birə ürəyi tutub, vəziyyəti
pisləşmişdi. Həkim uzatmağı məs
ləhət gördü. Qucağıma alıb arxa
otağa keçirdim. Divana uzatdıq.
Başını dizimin üstünə qoymağı ilə
gözlərini yumdu. Sonra daha bir
həkim briqadası gəldi. Amma artıq
gec idi...
Çimnaz Zeynalova: - 22 ildir
itirmişik Zakiri, amma elə bilirəm
dünəndir. Hər gün acısı yenilənir,
heç unudulmur. Hər söz-söhbəti
miz onunla başlayır, onunla bitir.
Tək və köməksiz qoydu məni də,
balalarını da. (Kövrəlir) Elə düşü
nürəm ki, Zakir sağ olsaydı, Adil
də elə vaxtsız getməzdi, o xəstəli
yə qalib gələ bilərdi... (Ötən il ağır
xəstəlikdən gənc yaşda vəfat edən oğlu
Adil Zeynalov) Allahdan sonrakı
tək dayağımız, arxamız Zakir idi.
Nəinki öz ailəsinin, bütün qohum- 
əqrəbanın. Evdən getmədi Zakir,
eldən getdi...

qohumlarını, onu yaxından
tanıyanları yox, hər kəsi də
rindən kədərləndirdi. Onun
şəxsində Azərbaycan hüquq
ictimaiyyəti ciddi itkiyə mə
ruz qaldı.
Nazim Zeynalov: - Atam bir
ay olardı ki, Milli Məclisin vit
se-spikeri seçilmişdi. Bu postda
olduğu müddətdə Milli Məclisin

cəmi 3 iclası keçirilmişdi. Heç göz
ləmirdik. Bir dəfə gizli infarkt ke
çirsə də, vaxtaşırı müayinələrdən
keçirdi, vəziyyəti stabil idi. Gecə
ailəlikcə bir yerdə olmuş, deyibgülmüş, söhbətləşmişdik.
2000-ci il dekabrın 6-sı səhər işə
getdi. Həmin gün də Milli Məcli
sin plenar iclası vardı. Mənə zəng
elədi ki, evdə sənədlər qalıb, onları
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- Zakir müəllim doğulub-bö
yüdüyü Tovuz rayonundan
etimad göstərilərək parla
mentdə təmsil olunurdu. O
el-obanı, seçicilərini daim
diqqətdə saxlayan deputat
kimi tanınıb. Bu barədə nə
deyə bilərsiniz?
Çimnaz Zeynalova: - Doğru
dur. El-obasına çox bağlı idi. Mən
özüm də Zakirlə eyni nəsildənəm,
qohumuq. Olduqca qohumcan
lı, dostcanlı, insansevər adam idi.
Biz nadir hallarda qapının arxası
nın cəftəsini vurardıq, çox na
dir hallarda. Gecələr də qapımız
bağlı olmurdı. Demək olar ki, hər

Sabİq deputat
gün qonağımız olurdu, əsasən də
Tovuzdan. Zakir günlərlə onla
rı getməyə qoymurdu ki, qalın.
Problemi olan hər kəsə mümkün
köməyi edirdi. Hələ Zakir Res
publika Prokurorunun müavini
olan vaxt rayondan onun yanına
kömək üçün gələn insanlardan biri
dedi ki, heç inanmırdım ki, belə
asanlıqla qonağınız ola bilərik. Biz
düşünürdük ki, qapınızın ağzında
cangüdənlər var, bizi heç sizinlə
danışmağa qoymayacaqlar, nəinki
içəri keçməyə.
- Zakir müəllimin ölümün
dən sonra onun dostları ilə
əlaqələriniz davam edirmi?
Sizinlə maraqlanırlarmı?
Çimnaz Zeynalova: - Maraqla
nanlar da sağ olsun, maraqlanma
yanlar da. Zakirin dostlarının da,
kolleqalarının da çoxu indi həyat
da deyil. Amma Məzahir Pənahov,
Ramiz Zeynalov, Zakir Fərəcov,
Asya Manafova, Zeynəb Xanlaro
va, Adilə Abbasova kimi bir neçə
insanların adını çəkə bilərəm ki,
daim əlaqə saxlayırlar. Oğlum
uzun müddət ağır xəstəliklə mü
barizə apardı. O müddətdə Zakir
müəllimin oğlu olduğunu bilən
hər bir həkim, hər bir insan bizdən
yardımını, diqqətini əsirgəmədi.
Sağ olsunlar.
- Nəvələri ilə münasibətləri
necə idi? Onlara kifayət qə
dər diqqət ayıra bilirdimi?
Çimnaz Zeynalova: - Zakir
sağ olan vaxt 6 nəvəmiz var idi.
Demək olar ki, bu uşaqlar onun
müalicə üsulu idi. Nə gərginlikdə
olur-olsun nəvələrini görən kimi
bütün yorğunluğunu unudurdu.
Çox sevirdi nəvələrini. Zakirin sağ
vaxtı yeganə qız nəvəmiz rəhmət
lik Adilin qızı idi. Onunla tamam
başqa idi, sanki Məryəmlə nəfəs
alırdı. Əslində Zakir qızım Qəmə
rə qarşı da elə idi. Qızlara müna
sibəti tam fərqli idi. Bəlkə də ona
görə Qəmər indiyə qədər atasının

yoxluğunun acısını ilkgünkü kimi
yaşayır. Hər sözü-söhbəti atası ilə
bağlıdır. Nazimin birinci oğluna
Zakir öz adını vermişdi. Onu və
Qəmərin oğlu Cavidi də hədsiz də
rəcədə çox sevirdi. Ümumiyyətlə,
hamısını.
Nəvələr çox körpə idi Zakir
rəhmətə gedəndə. Hətt a o, rəhmə
tə gedəndən sonra doğulan da var.
Amma babalarının necə bir insan
olduğunu bilirlər, hamısı fəxr edir,
adına layiq olmağa çalışırlar.
- Bizə məlumdur ki, Zakir
müəllim bədii yaradıcılıqla
da məşğul olub. Gözəl şeirlər

yazsa da, bunu mümkün qə
dər gizlədirmiş...
Çimnaz Zeynalova: - Elə
dir. Sənətə, ədəbiyyata, musiqiyə
böyük dəyər verirdi. Canında o
qədər sevgi var idi ki, bu sahə
yə. Ədəbiyyatçı olsa idi bəlkə
daha böyük uğurlar qazanardı.
Onun şeirlərinə bəstələnmiş çoxlu
mahnılar var və hələ də tanınmış
sənətçilərin repertuarında səslə
nir. Biz tərəflərdə Zakirin sözlərinə
bəstələnmiş “Tovuzum mənim”,
“Tovuz axşamları” mahnıları çox
populyardır. Bütün məclislərdə
oxunur. Ümumiyyətlə, Zakir çox
mütaliə edirdi, nəinki Azərbaycan

YANVAR-FEVRAL, 2022 MİLLİ MƏCLİS | 109

Sabİq deputat
ədəbiyyatını, eləcə də rus və başqa xalqların nü
mayəndələrini. Bir əhvalat danışım. Bir dəfə Kis
lovodskda dincəlirdik. Elmlər Akademiyasında
çalışan Zibeydə adında bir professor qadın da
bizimlə bir yerdə idi. Oradan 4 saatlıq məsafə
də olan başqa bir şəhərdə azərbaycanlı tələbələr
və həkim kollektivi ilə görüşlərə dəvətli idik.
Zibeydə xanım da, sonradan erməni olduğunu
bildiyimiz bir nəfər də bizimlə eyni maşında
gedirdi. O şəxs özünü rus kimi təqdim elədi.
Zakir yol boyu bütün rus ədəbiyyatı klassikləri
nin əsərlərindən danışdı, həyatlarından maraqlı
fraqmentlər söylədi, şeir və poemalardan böyük
hissələri əzbərdən dedi. Kişinin gözü hədəqəsin
dən çıxmışdı. Düşəndən sonra Zibeydə xanım
Zakiri bağrına basdı ki, qardaş, çox sağ ol! Sən
ki, o ermənini elə susdurdun, bir azərbaycanlı
nın dərin savadına, hafizəsinə mat qoya bildin,
elə bildim Qarabağı qaytardın mənə...

Zakir Zeynalov yaddaşlarda

Əli Hüseynli
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini
1995-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə Azərbaycanın yeni Konstitusiyası ümumxalq səs
verməsi ilə qəbul edildikdən sonra ölkədə hüquq is
lahatları keyfiyyətcə yeni istiqamət almağa başladı.
Hüquq ictimaiyyətinin və parlamentin qarşısında
duran vəzifələrdən ən başlıcası sovetlər dönəmin
dən miras qalmış qanunvericiliyin yeni Konstitu
siyamıza uyğunlaşdırılmasından ibarət idi. Mən
o zaman parlament Katibliyində çalışırdım. Yaxşı
xatırlayıram ki, parlamentin Hüquq siyasəti və döv
lət quruculuğu komitəsinin sədri Zakir Zeynalov
təcrübəli bir hüquqşünas kimi bu prosesə gərgin
əmək sərf edirdi. İşlər iki istiqamətdə gedirdi. Çün
ki, həmin dönəmdə Azərbaycan artıq Avropa Şurası
ilə qonaq qismində əməkdaşlığa da başlamışdı.
Tamamilə yeni məcəllələrin, cinayət qanunvericiliyi
nin, prokurorluq haqqında yeni qanunların qəbulu
əsas vəzifə idi. Bir sıra hallarda qızğın mübahisələr
yaradan, bəzən geniş müzakirələrə səbəb olan bu
sənədlərin hazırlanmasında Zakir müəllimin danıl
maz rolu oldu. Bu ağır işin öhdəsindən uğurla gəldi.
O, yeni qanunların hazırlanmasında və qəbulunda
öz arqumentlərini o qədər dəqiqlik və inandırıcılıqla
çatdırırdı ki, deməyə başqa söz qalmırdı. Çünki Za
kir Zeynalov bu sahədə məsul praktik işlərdə uzun
illər çalışdığı üçün işi yaxşı bilirdi.
Zakir müəllim yaddaşımızda dərin savadı, peşə
karlığı, böyük təcrübəsi, təmkinli və səbirli davra
nışı, xeyirxahlığı ilə qalıb. Həm təmsil olunduğu
bölgənin, həm də hüquq ictimaiyyətinin arasında
böyük nüfuza malik olan bu şəxs o zaman bizim ki
mi gənc hüquqşünaslar üçün əsl örnək təşkil edirdi.
Onun işıqlı xatirəsi daim qəlbimizdə qalacaq.
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Eldar İbrahimov
Milli Məclisin deputatı
Zakir Zeynalov mənim yad
daşımda vətənpərvər ziyalı,
gözəl hüquqşünas, təvazökar
insan və həqiqi dost kimi qalıb.
Mehriban, istiqanlı adam idi,
güclü yumor hissi vardı. Yaxşı
xatırlayıram, 1995-ci ildə par
lament seçkiləri yenicə keçiril
mişdi. Hər ikimiz komitə sədri
seçildik. Milli Məclisin inzibati
binasında iş otaqlarımız eyni
mərtəbədə idi. Vaxtilə Naxçıvanda işləmişdi. Mənə doğma
olan bu torpağın insanları, təbiəti, təhqiqatını apardığı ha
disələr barədə maraqlı söhbətlər edərdi.
Ədəbiyyatı çox sevirdi. Mənə şeirləri yazılmış iki disk
bağışlamışdı. Arada onlara qulaq asıb kövrəlirəm.
Ulu öndər Heydər Əliyev hələ respublikaya ilk dəfə
rəhbərlik etdiyi dönəmdən Zakir müəllimlə səmimi müna
sibətləri vardı. Zakir  müəllim bitərəf olmasına baxmaya
raq, hüquqi məsələlərdə heç vaxt Yeni Azərbaycan Partiya
sından dəstəyini əsirgəməzdi. Ürəyində problem var idi.
İngiltərədə əməliyyat olunmuşdu. Deyirdi ki, səhhətimlə
bağlı  növbəti seçkilərdə namizədliyimi verməyəcəyəm.
Amma Ulu öndərin  məsləhəti  və tövsiyəsi ilə  2000-ci ildə
yenidən parlament seçkilərinə qatıldı. Elə ilk iclasda da
Milli Məclis Sədrinin müavini seçildi.
Dəqiq yadımda deyil, onun parlament rəhbərliyində
təmsil olunduğu ikinci, ya üçüncü iclas idi. Zaldan - otur
duğum yerdən gördüm ki, rəngi avazıyıb. İclas bitən
kimi yanına qalxıb dedim ki, Zakir, sənin rəng-ruhun heç
xoşuma gəlmir, bir özünü həkimə göstər. Dedi, hələ işim
çoxdur, bir az qaydaya salım, gedəcəyəm.
Üstündən 3-4 gün keçmiş səhər işə gələndə eşitdim ki,
halı pisləşib. Kabinetinə qalxdım. Milli Məclisin həkimi
Rəna xanım məni görən kimi “çox gecdir!” anlamında ba
şını yellədi. Milli Məclisin o vaxtkı Sədri, rəhmətlik Murtuz
Ələsgərov dedi ki, Eldar, sən onun ən yaxın dostu sayılır
san, ailəsinə xəbər ver.  Hələ də o epizod yadıma düşəndə
ürəyim sıxılır.
Zakir müəllimin qəfil vəfatı Milli Məclis üçün də, hüquq  
ictimaiyyəti üçün də, Azərbaycan  cəmiyyəti  üçün də bö
yük itki oldu. Dəfn mərasimində də ən yaxın dostlarından
biri kimi haqqında söz demək mənə həvalə edildi. Belə sərt  
görünməyimə baxmayın, kövrək insanam. Zakir müəllim
haqqında  çox  qısa  danışa bildim. Mənə verdiyi diskdən
ən çox sevdiyim bir  şeirini  demək istədim. Birinci bənd
dən sonra kövrəldim, tamamlaya bilmədim.
Tez-tez onun ikinci Fəxri Xiyabandakı qəbri üstünə
gedirəm. Heç vaxt yadımdan çıxmayan, hər zaman xatırla
nan, dostum! Allah sənə rəhmət eləsin!

Səfa Mirzəyev
Milli Məclis
Aparatının rəhbəri,
Həqiqi dövlət
müşaviri
Uzun illər
müxtəlif rayon
larda prokuror
və respublika  
prokurorunun
müavini kimi
məsul vəzifələr
də çalışmış Zakir
Zeynalov barəsində əvvəllər çox eşitmişdim.
Bilirdim ki, o,   peşəkar hüquqşünas, praktik
hüquq  sahəsinin  gözəl bilicisi, hüquq  elmi
nin dəyərli alimidir.
1995-ci ildə Milli Məclisin deputatı və eyni
zamanda,  Hüquq  siyasəti və dövlət  quruculu
ğu komitəsinin sədri seçildi. Mən elə o  dövrdə
də Milli Məclis  Aparatının  rəhbəri vəzifəsində
çalışırdım. Ona görə Zakir  Zeynalovu birgə
əməkdaşlıq mühitində daha yaxından tanıdım.
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiya
sı qəbul  edildikdən sonra dövlət tərəfindən
parlament  qarşısında da mühüm  vəzifələr  
qoyuldu. Bir  sıra  qanunlar yenidən hazır
lanmalı və qəbul edilməli idi. Bu prosesdə
Zakir müəllim gərgin əmək sərf etdi. Yüksək
peşəkarlıq və dəqiqliklə hazırlanan Cinayət
Məcəlləsinin, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin,
Mülki Məcəllənin, Mülki Prosessual Məcəllə
nin və bir  çox  vacib  qanunların parlamentə
peşəkarlıqla təqdim edilməsində onun danıl
maz  zəhməti var.
2000-ci il parlament  seçkilərindən sonra
Milli Məclis Sədrinin müavini vəzifəsində çalı
şarkən  də yenə hüquq  siyasəti  sahəsini kura
siya edirdi, Hüquq siyasəti və dövlət qurucu
luğu komitəsinə rəhbərliyi davam etdirirdi.
Onu yaxından  tanıdığım illərdə  Ümum
milli lider  Heydər  Əliyev  ideyalarına sadiq
liyini, insanlarla, xüsusilə seçicilərlə səmimi
ünsiyyət bacarığını, xeyirxahlığını, bir dost və
yoldaş kimi qiymətli keyfiyyətlərini müşahidə
etmişəm. Zakir Zeynalovun həyatdan vaxtsız
və gözlənilməz şəkildə getməsi həm Azərbay
can parlamentinə, həm hüquq ictimaiyyətinə,
həm də onu yaxından tanıyan insanlara böyük
zərbə oldu. Zakir müəllimin işıqlı siması və
əziz  xatirəsi hər zaman mənim qəlbimdə yaşa
yacaq.
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AKTUAL

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...”
- Abbas, bizə bir az özün barə
də danış. Necə oldu ki, hərb
çi olmaq qərarına gəldin?
- Qazax rayonunun Astanbəy
li kəndində doğulmuşam. Sərhəd
kəndində yaşadığımız üçün uşaq
lıqdan top-tüfəng səsi eşidərək
böyümüşəm. Məncə, o dövrün
uşaqlarının hamısında hərbçi ol
maq arzusu vardı.
Mənfur qonşularımızın torpaq
larımıza xainliklə göz dikməsi nə
ticəsində rayonumuzun da 7 kəndi
işğal edilmişdi. Valideynlərimin,
qohumlarımın bu mövzuda söh
bətlərini tez-tez dinləyirdim. Hələ
kiçik yaşlarımdan mən də içimdə o
qisas qığılcımını hiss edirdim. Gectez müqəddəs torpaqlarımızın geri
qayıdacağına inanırdım. Sadəcə,
bu prosesdə birbaşa iştirak etmək
arzusunda idim.
Ailəmiz çox böyük deyil - bir
bacı, bir qardaşıq. Bacım məndən
çox böyükdür, ailəlidir, Rusiyada
yaşayır. Evdə tək oğlan övladı ol

duğum üçün hərbçi olmaq istəyi
mi dilə gətirəndə valideynlərimin
kəskin etirazı ilə qarşılaşdım.
Atamı bir qədər tez yola gətirsəm
də, anam heç cür razılaşmırdı.
Nəhayət, onu da razı sala bildim.
2011-ci ildə sənədlərimi Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə
verdim və qəbul olundum. Onda
13 yaşım vardı. 2014-2018-ci illərdə
isə təhsilimi davam etdirmək istə
diyim üçün Heydər Əliyev adına
Ali Hərbi Məktəbin kursantı ol
dum. Oranı da uğurla bitirdim və
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən leyte
nant rütbəsi qazandım. Elə həmin
vaxtdan da Tərtərdə yerləşən “N”
saylı hərbi hissəyə taqım komandi
ri təyin edildim. Sonralar isə bölük
komandiri vəzifəsinə keçirildim.
- Müharibə xəbərini necə
qarşıladınız? Necə oldu ki,
döyüşlərə qatıldınız?
- Müharibə gec-tez olmalı idi.
Bu 30 ildə heç vaxt məğlubiyyət
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lə barışmamışdıq. Mənim xidmət
göstərdiyim Suqovuşan-Çaylı
istiqamətində olan hərbi hissə ön
xətdə yerləşirdi. Biz daim döyü
şə hazır vəziyyətdə saxlanılırdıq.

Sentyabrın 27-də səhər açılan
kimi düşmən təxribata başla
dı. Biz də, təbii ki, cavab atəşi
açdıq. Dərhal da irəli getmək
əmri verildi. İnanın ki, bu günü
çoxdan gözləyirdik.

QALİB
Vaxtaşırı atəşkəs pozulması halları
olurdu. Tovuz döyüşlərindən, Ap
rel hadisələrindən, general Polad
Həşimovun şəhid olmasından son
ra isə hər bir əsgər, hər bir gizir,
hər bir zabit qisas və intiqam hissi
ilə yaşayırdı. Hər an müharibə xə
bəri gözləyirdik.
Sentyabrın 27-də səhər açılan
kimi düşmən təxribata başladı. Biz
də, təbii ki, cavab atəşi açdıq. Dər
hal da irəli getmək əmri verildi.
İnanın ki, bu günü çoxdan gözlə
yirdik.
- Necə yaralandığınızı xatırla
yırsınızmı?
- Əlbəttə! Sentyabrın 30-dan
oktyabrın 1-nə keçən gecə yaralan
dım. Suqovuşan-Talışkənd-Ağdərə
istiqamətində şiddətli döyüşlər
gedirdi. Mən mühəndis-istehkam
çıyam. Gecə saat 11 radələri idi.
Tapşırıq gəldi ki, ön xətdə döyüş
aparan qüvvələrimizin təminat
yolu kəsilib, onlara təcili yemək,
sursat çatdırılmalıdır. Bunun üçün
təminat yolu açılsın. Dərhal qrup
təşkil edib yola düşdük. Öndə 3
nəfər gedirdik. Arxadan da şəx
si heyət gəlirdi. Birdən partlayış
oldu. Onun dalğası hərəmizi bir tə

rəfə atdı. Həmin an bilmədik nə ilə
vurulduq: minomyotla, snayperlə
və ya tankla. Huşumu itirməmiş
dim. Yanımdakı əsgər qarın nahi
yəsindən ağır yara almışdı. Ayın
işığı düşürdü. Ayaq sümüyümün
ovxalanıb töküldüyünü aydınca
gördüm, qarnıma da qəlpələr dol
muşdu. Anladım ki, mina sahəsi
nin içinə düşmüşük. Dərhal geriyə
təxliyə edildim və Naftalandakı
hospitala yerləşdirildim. Orada bir
ayağım amputasiya olundu. Sonra
təyyarə ilə Bakıya hərbi hospitala
köçürüldüm.
Hələ də təəssüfl ənirəm ki, mü
haribədə cəmi 5 gün iştirak edə
bildim. Bir də hospitalda olarkən
ora elə ağır halda olan yaralılar
gətirilirdi ki, onların arasında mən
daha yaxşı vəziyyətdə olmağım
dan utanırdım.
- Hazırda səhhətiniz necədir?
- Bir ayağım protezdir. Müəy
yən vaxtlarda ağrılar olur. Amma
həkim nəzarətində olduğum üçün
aradan qaldırılır. Bu yaxınlarda
protezim sınmışdı. Bu səbəb
dən bəzi tikişlər də sökülmüşdü.
Dərhal protez yeniləndi, yaralar
müalicə olundu. İndi yaxşıyam.

- Şübhəsiz ki, dostlarınız ara
sında şəhid olanlar  da oldu,
qazi olanlar da...
- Hər kəs dərk edirdi ki, bu
müharibədə birmənalı olaraq qalib
gələcəyik. Çünki ordunun gücü və
şəxsi heyətdəki psixoloji durum
bunu aydın göstərirdi. Bu yolda ya
şəhid olmalıydıq, ya qazi. Bir əsgə
rim vardı. Yaşca çox kiçik idi. Çəmi
17-18 yaşı olardı. Döyüşə gedəndə
ən çox onu qorumağa çalışırdım.
Deyirdim, önə keçmə, arxadan gəl!
Bir də görürdüm ki, yüyürüb mən
dən irəli keçib.
Taqım komandirim Naxçıvan
dan olan Ənvər Əliyev şəhid oldu.
Bu xəbəri yaralı vəziyyətdə hos
pitalda olarkən aldım. Çox savad
lı bir zabit idi. Türkiyədə təhsil
almışdı. Biz onunla eyni otaqda
qalırdıq. Mən ehtiyata buraxıl
dıqdan sonra döyüş yoldaşlarıma
zəng edib orada qalan əşyalarımı
istədim. Dedilər ki, səhvən Ənvər
gilə göndərilib. Ənvərin əşyalarını
da bizə göndərmişdilər. Sonradan
qardaşı ilə əlaqə saxlayıb bildirdim
ki, bu əşyaları bəlkə xatirə kimi
saxlamaq istəyərsiniz, göndərim.
Dedi, qoy səndə qalsın. Anam on
ları görsə, özünə gəlməyəcək. O
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QALİB

əşyaları Ənvərin əziz xatirəsi kimi
həmişə qoruyub saxlayacağam.
- Yəqin ki, müharibə ilə bağlı
ən ağır xatirən elə budur.
- Yox! Əslində müharibə elə
bir hadisədir ki, onun hər saniyə
si, hər dəqiqəsi insanın yaddaşına
həkk olunur, unudulmayacaq acı
xatirəyə çevrilir.

Naxçıvandan olan Şahmar adlı
bir bölük komandiri vardı. Müha
ribənin ilk günləri idi. Ağır döyüş
dən qayıtmışdıq, dəbilqələrimizi,
qoruyucu gödəkçələrimizi əyni
mizdən çıxarıb dincəlirdik. Şahmar
məndən soruşdu ki, sənin telefo
nun hanı? Dedim, yenicə enerji
yə taxmışam. Nə olub ki? Dedi,
telefonumun batareyası zəifl əyib.
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Evlə danışmaq istəyirəm. Mühari
bə başlamamışdan bir həftə əvvəl
ailəmi Naxçıvandan Mingəçevirə
gətirib, kirayə ev tutub, yerləş
dirmişəm. Sonra da xəbər-ətərsiz
buraya gəldim. Harada olmağım
dan xəbərləri yoxdur... Dedim, bir
beş dəqiqə döz, mənim telefonum
la danışarsan. Bu vaxt əsgərlərdən
biri gəlib bildirdi ki, komandir,
düşmən bizi snayper atəşinə tutur.
Amma mövqelərini müəyyənləş
dirə bilmirik, kömək edin. Dərhal
ikimiz də yerimizdən qalxdıq.
Şahmar məni məcbur etdi ki, dö
yüş paltarlarımı geyinim. Mən də
geyindim. Səngərin içi ilə irəlilə
yirdik. Onun əlində binokl, məndə
isə silah vardı. Məqsədimiz o idi
ki, Şahmar düşmən mövqeyini
müəyyənləşdirsin, mən də onları
məhv edim. Qarşıda yolun orta
sında yarı yanmış düşmən maşını
aşmış vəziyyətdə idi. Sən demə
düşmənlər onun arxasına keçərək
bizi hədəf alıblarmış. Atəş açıldı,
mən də onları nişan aldım. Deyə
sən hədəfə dəydi, snayperin səsi
kəsildi. Dedim, Şahmar, daha səs
gəlmir, qayıdaq? Gördüm dinmə
di. Yavaşca əlimi ayağına toxun
durdum. Daş kimi idi. Üzü üstə
uzanmışdı. Arxası üstə çevirdim.
Alnının ortasından snayper gülləsi

QALİB
dəymişdi. Sonradan həyat yolda
şı mənim telefon nömrəmi tapıb
zəng vurmuşdu ki, Şahmarın son
sözü nə oldu? Dedim, vallah son
sözü deməyə imkan olmadı. Onun
qərargahdan çıxanda mənə məc
burən “bron-jiletini geyin” deməsi
heç yadımdan çıxmır. Bəlkə də  o
əynimdə olmasaydı...
- Necə oldu ki, parlamentdə
işləməklə bağlı təklif aldınız?
- Mən ayağım amputasiya
olunduqdan sonra kəndə evimizə

qayıtdım. Bir müddət depressiya
ya düşdüm. Daim aktiv idmanla
məşğul olan adam olmuşam. Ge
cələr dururdum, istəyirdim gedim
bir az gəzişim. Elə bilirdim ayağım
yerindədir. Dəfələrlə yıxılmışdım.
Bu, məndə ruh düşgünlüyü, gə
rəksizlik, özünə qapanma yaratdı.
Həm də anam ağır onkoloji xəs
tə, II qrup əlildir. Yaralandığım
barədə xəbər eşidəndən sonra isə
vəziyyəti daha da pisləşmişdi.
Aprel döyüşlərindən tanıdığım
bir qazi dostum vardı. Onunla ya
zışırdıq. Vəziyyətimi anlatdım. O,
mənə bildirdi ki, bizim qazilərdən
ibarət futbol komandamız var. Gəl,

qoşul bizə. Hamımız o vəziyyət
dəyik. Həm aktiv idmana qayıtmış
olarsan, həm də eyni vəziyyətdə
olan insanların əhatəsində gərgin
liyin azalar.
Onlarla görüşüb bir klub yarat
dıq, qeydiyyatdan keçirdik. Mən
icraçı direktor seçildim. Qəra
ra gəldik ki, bizə mənəvi dəstək
olması üçün Milli Məclisin Sədri
Sahibə xanım Qafarovanın adına
müraciət göndərək. Heç gözləmir
dik ki, dərhal reaksiya gələr. Milli
Məclisdə maraqlı bir görüşümüz

sunuz. Sizi bu münasibətlə
təbrik edirik.
- Çox sağ olun. Mən hələ müha
ribə başlamamışdan əvvəl - 2019cu ildən nişanlı idim. Müharibə
dən sonra sadəcə nikah bağladıq.
Dedim şəhidlərin ili tamam olma
mış toy edə bilmərəm. Ötən ilin
sonunda isə toyumuz oldu.
Burada Milli Məclisdə işə qəbul
edildikdən sonra dövlət qulluqçu
larının andiçmə mərasimi zamanı
Sahibə xanım məndən soruşdu ki,
toyun olmayıb hələ? Dedim, yox.

oldu. Həmin görüşdə Sahibə Qa
farova soruşdu ki, bu klubda gəlir
əldə edə bilirsinizmi və ya haradasa
işləyirsinizmi? Dedim ki, heç bir
gəlir yerimiz yoxdur, heç bir yerdə
də işləmirik. Sonradan Milli Məclis
Aparatından zəng vurub bildirdilər
ki, burada sizə uyğun bir vakansiya
var. Sizi işə dəvət edirik. Bu, mənim
üçün böyük bir sürpriz oldu.
Sağ olsunlar, Sahibə xanım
başda olmaqla bütün parlament
kollektivi mənə xüsusi diqqət və
hərtərəfl i qayğı göstərir.

Dedi, olanda mütləq xəbər verər
sən. Ona görə toyun vaxtı barədə
məlumat vermişdim. Təbii ki, mə
rasim rayonda keçirildiyi üçün özü
gələ bilmədi, amma Milli Məclisin
məsul işçiləri toyda iştirak etdilər.
Haqqımda gözəl sözlər söylədi
lər...
Prezident İlham Əliyevin sərən
camı ilə 3-cü dərəcə “Vətənə xid
mətə görə” ordeni, “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalı ilə
təltif olunmuşam. Çox sevinirəm
ki, belə qədirbilən millətin, haqq
itirməyən bir xalqın nümayəndə
siyəm.  
Qərənfil Mansurova

- Eşitdiyimizə görə, bu ya
xınlarda ailə həyatı qurmu
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