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AKTUAL İNKİŞAF

AzərbaycanınVətənMüharibəsində
əldəetdiyiböyükqələbəxalqımızınvə
dövlətimizintarixindəəbədiqalacaq.
Döyüşmeydanındavədiplomatiyacəb
həsindədüşmənüzərindəqazandığımız
zəfərlərqürurmənbəyimiz,müstəqillik
tariximizinənşanlısəhifəsidir.Azər
baycanmöhtərəmPrezident,Silahlı
QüvvələrinmüzəfərAliBaşKoman
danıcənabİlhamƏliyevinrəhbərliyi
iləgücünü,iradəsini,milliruhumuzu
bütündünyayanümayişetdirdi.Bu
qələbəiləAzərbaycandövlətinin,onun
ordusunun,diplomatiyasınınqarşısında
duranənmühümvəzifəuğurlayerinə
yetirildivə30ilErmənistanişğalında
olantorpaqlarımızazadedildi,tarixi
ədalətbərpaolundu.
İndiAzərbaycanüçünyenibirmər

hələbaşlayır.Əldəolunanzəfərölkə
mizinqarşısındayeniimkanlaryarat
maqla,yenivəzifələrdəortayaçıxarıb.
Azərbaycanıngələcəkləbağlıhədəfəri
kifayətqədəraydındır.Prezidentİlham
ƏliyevYeniAzərbaycanPartiyasınınVII
qurultayındakınitqindəbuhədəfəriifa
dəedərəkdemişdir:“Ölkəningələcəyini
eləplanlaşdırmalıyıqki,uzunmüddətli
dayanıqlıinkişaftəminedilsin,müstəqil
likəbədiolsun,ölkəmizinqüdrətiartsın,
təsirimkanlarımızartsınvədaimAzər
baycanxalqıtəhlükəsizlikşəraitindəöz
dədəbabatorpağındayaşasın”.
Buhədəfərəçatmaqüçünyeni

mərhələdədəgenişvəçoxşaxəliis
lahatlarardıcıllıqlavəməqsədyönlü
şəkildədavametdirilir.Möhtərəm
PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə

ölkəmizinhərtərəfiinkişafınaxidmət
edəngenişislahatlarkursununmənti
qinəticəsikimidemokratikproseslərin
genişləndirilməsi,qlobalpandemiya
vədünyadabaşverəndigərneqativ
proseslərəbaxmayaraq,makroiqtisadi
sabitliyin,iqtisadidayanıqlılığınqo
runması,əhalininetibarlısosialmüda
fiəsinintəminolunmasıistiqamətində
cidditədbirlərhəyatakeçirilir.İqtisadi
sahədədiversifikasiyatədbirlərinin
gücləndirilməsi,şəfafığıntəmini,
inhisarçılıqmeyillərininaradanqal
dırılması,xoşagəlməzhallaraqarşı
mübarizənindahadagücləndirilməsi
ölkəniniqtisadipotensialınınartması
nıvədinamikinkişafınsürətlənməsini
təminedib.Ölkəniniqtisadiimkanları
nıngenişlənməsiardıcılvəmütərəqqi
sosialmüdafiətədbirlərininhəyata
keçirilməsinə,əhalininrifahhalının
dahadayaxşılaşdırılmasınayönəlmiş
addımlarınatılmasınaimkanverir.
Xüsusiləşəhidailələrinin,müharibədə
sağlamlıqlarınıitirmişvətəndaşların
sosialmüdafiəsiningücləndirilməsi,
onlaradavamlıdiqqətvəqayğıgöstə
rilməsiəsasprioritetlərdəndir.
Siyasisistemintəkmilləşdirilməsivə

yenisiyasikonfiqurasiyanınmeydana
gəlməsiistiqamətindəaddımlardavamlı
xarakterdaşıyır,butədbirlərölkəmizdə
siyasipartiyalarınfəaliyyətiningüclən
dirilməsinə,vətəndaşcəmiyyətiinstitut
larınagenişimkanlarınyaradılmasına,
demokratikinkişafproseslərinindaha
dasürətlənməsinəxidmətedir.İnsan
hüquqvəazadlıqlarınınqorunması,

hüquqiislahatlarıngenişləndirilməsi
davamlıxarakterdaşıyır.
Yeniquruculuqdövründəəsas

hədəfərdənbiri,şübhəsizki,işğaldan
azadolunmuşərazilərimizin,şəhərvə
rayonlarımızınbərpasıdır.Azərbaycan
bundanəvvəldə,VətənMüharibəsi
dövründədəbütündünyayasübutetdi
ki,o,qüdrətlidövlətdirvəqarşısında
duranbütünvəzifələriyerinəyetirmək
iqtidarındadır.İşğaldanazadolunmuş
ərazilərimizindəənyüksəksəviyyədə
yenidənqurulacağına,şəhərvərayon
larımızınbərpaolunacağınahərbirimiz

Azərbaycan qüdrətli dövlətdir və qarşıda duran 
bütün vəzifələri yerinə yetirmək iqtidarındadır

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va
AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininSədri

44 günlük Vətən Müharibəsində əldə olunan tarixi  
qələbədən sonra ölkəmiz yeni bir mərhələyə qədəm qoyub
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əminik.Artıqbərpaişlərinəstartverilib
vəquruculuqişləri,infrastrukturlayihə
ləriuğurlahəyatakeçirilməkdədir.
Qeydetməkyerinədüşərki,Azər

baycanınişğaldanazadedilənərazilərin
bərpasıüzrəkifayətqədərtəcrübəsivar.
Hələ1994cüildəUluöndərHeydər
ƏliyevinrəhbərliyiiləuğurluHoradiz
əməliyyatınəticəsindəişğaldanazad
olunmuş42yaşayışməntəqəsi,odövr
üçünölkəmiziniqtisadiimkanlarıo
qədərgenişolmasada,müvəfəqiyyətlə
bərpaedildi,həminərazilərdəsakinlə
rimizinyaşayışıtəminolundu.2016cı
ildəisəAzərbaycanOrdusununparlaq
AprelzəfərindənsonraBöyükqayıdışa
başlanıldı.CəbrayılrayonununCocuq
Mərcanlıkəndindətezlikləyüksəkstan
dartlaracavabverəninfrastrukturtəmi
natıhəyatakeçirildivəCocuqMərcanlı
kəndihazırdaölkəmizinənabadyaşayış
məntəqələrindənbiridir.
İndiişğaldanazadolunmuşbütün

yaşayışməskənlərimizüçünbeləgözəl
perspektivləryaranıb.Prezidentİlham
Əliyevintapşırığınaəsasən,həmin
ərazilərinbərpaolunmasıiləbağlıyeni
böyükbaşplantərtibediləcək.Eyni
zamanda,hərbirşəhərüçünxüsusibaş
planınhazırlanmasınəzərdətutulub.Ta
rixitorpaqlarımızdayenidənbütünin
zibati,ictimaibinaların,məktəbvətibb
ocaqlarınınyaradılması,yeniküçələrin,
parkların,xiyabanlarınsalınması,yeni
yaşayışevlərinininşasıistiqamətində
gələcəkdədahagenişmiqyaslıtədbir
lərhəyatakeçiriləcək.Bütünşəhərlərdə
dağıdılmıştarixi,mədəniabidələrbərpa
ediləcək,Azərbaycanxalqınınmöhtə
şəmqələbəsiniəksetdirənyeniqələbə
abidələriucaldılacaq.Bununladatarixi
torpaqlarımızahəyatqayıdacaq,xal
qımız,ölkəvətəndaşlarıözdədəbaba
yurdlarınageridönəcək,yenidənqurub,
yaradacaqlar.Çünkibutorpaqlarınsahi
biAzərbaycanxalqıdır!
Təbiiki,Azərbaycantorpaqlarının

işğaldanazadolunmasıiləhəmölkə
mizin,həmdəregionunqarşısındayeni
perspektivləryaranmışdır.Bölgənin
zənginyeraltıvəyerüstütəbiiehtiyatlara
malikolması,gələcəkdəəlverişliinvesti
siyamühitininyaradılmasıonuniqtisadi

potensialınıdahadaartıracaq.Bununla
yanaşı,buərazilərdəyaradılacaqmüasir
infrastruktur,yeninəqliyyatdəhlizibü
tüntürkdünyasınıbirləşdirməklə,digər
ölkələrüçündəəhəmiyyətlikommuni
kasiyaimkanlarınınmeydanagəlməsini
şərtləndirəcək.
PrezidentİlhamƏliyevinTürkdil

liDövlətlərinƏməkdaşlıqŞurasının
videokonfransformatındaqeyriformal
zirvəgörüşündəçıxışızamanıbildir
diyikimi,qədimAzərbaycantorpağı
olanZəngəzurinditürkdünyasını
birləşdirəcəkbirroloynayacaq.Zəngə
zurdankeçənnəqliyyat,kommunikasi
ya,infrastrukturlayihələribütüntürk
dünyasınıbirləşdirəcək.Buisəuzun
illərErmənistanınişğalıaltındaqalan,
bütünsərvətləritalanedilən,dağıdılan
tarixitorpaqlarımızıtürkdünyasıilə
qovuşdurankörpüolacağı,mühümbir
mərkəzəçevriləcəyi,Azərbaycanınxarici
tərəfdaşlarlanəqliyyat,kommunikasiya,
infrastrukturlayihələriüzrəəməkdaş
lıqimkanlarınındahadagenişlənəcəyi

anlamınagəlir.Azərbaycanbölgəningə
ləcəkinkişafınamühümtöhfələrverir,
bölgədəsabitliyintambərqərarolması
üçünəməliaddımlaratır.
Çoxtəəssüfki,Ermənistanyenədə

cinayətkarfəaliyyətinidavametdirirvə
bütünçağırışlarabaxmayaraq,növbəti
dəfəcinayəttörədir,mülkihumanitar
hüququnprinsiplərinikobudşəkildə
pozaraqminalanmışərazilərinxəritələ
riniAzərbaycantərəfinəverməkdənim
tinaedir.Bununnəticəsiolaraq,mühari
bədənsonrabirçoxazərbaycanlımülki
şəxsvəhərbçiminayadüşərəkhəlak
olubvəyaralanıb.Buda1949cuildəqə
buledilmişCenevrəkonvensiyasınavə
1977ciildəəlavəedilmişprotokollara
kobudşəkildəziddir.Hesabedirəmki,
bumüharibəcinayətininqarşısıalınma

lı,sülhvətəhlükəsizliyitəhdidedənbu
addımaqarşıbeynəlxalqictimaiyyətdə
özmövqeyiniortayaqoymalı,Ermənis
tanbucürdavranışlardançəkindirilmə
lidir.
Qarşıdaduranmühümvəzifələrdən

biridəErmənistanın30ilərzindəişğal
altındasaxladığıAzərbaycanərazilə
rindətörətdiyivandallıqlara,insanlığa
qarşıcinayətlərəgörəbeynəlxalqhü
quqqarşısındacavabverməsinitəmin
etməkdir.Ermənilərtarixinmüxtəlif
dövrlərindəolduğukimi,son30ildədə
Azərbaycanxalqınaqarşısoyqırımlar
törətmişlər,1992ciildəbaşverənXocalı
soyqırımınəticəsində613mülkişəxs
günahsız,dincazərbaycanlıxüsusi
qəddarlıqlaqətləyetirilmişdir.Azərbay
canındövlətqurumlarıiləyanaşı,icti
maitəşkilatlardabusoyqırımhaqqında
məlumatlarındünyaictimaiyyətinə
çatdırılması,onunlayiqlihüquqiqiymə
tinialmasıistiqamətindəardıcıltədbirlər
həyatakeçirmiş,bununnəticəsiolaraq,
10dançoxölkəbufaciənirəsmənsoy

qırımkimitanımış,təsdiq
etmişdir.Bugündəbuproses
ardıcıllıqladavametdirilirvə
gələcəkdəinsanlıqəleyhinə
olanbucinayətindahaçox
ölkətərəfindənrəsmiolaraq
tanınacağınainanırıq.
30ilərzindəermənilər

işğaletdikləriAzərbaycan
torpaqlarındaböyükdağıntılar,vanda
lizmaktlarıtörətmiş,şəhərləri,kəndləri,
tarixi,mədənivədiniabidələri,bütün
infrastrukturutamamilədağıtmış,talan
etmiş,ekolojifəlakəttörətmişlər.İşğal
danazadedilmişərazilərdəmövcud
olanvəziyyətermənivəhşiliklərinin
əyanisübutudur.Həminərazilərə
səfəredəndiplomatlar,xaricivəyerli
jurnalistlərbucinayətləriözgözləriilə
görürlər.Birçoxxaricimediaorqanla
rındabuhadisələrləbağlıgenişreportaj
laryayımlanırvəbeynəlxalqauditoriya
məlumatlandırılır.
HazırdaermənilərinAzərbaycan

torpaqlarındatörətdikləridağıntıların,
vurduqlarıziyanınhesablanmasıprosesi
həyatakeçirilir.Əlbətə,ermənilərbu
cinayətlərəgörəbeynəlxalqməhkəmə

lərdəcavabverməlidirlər.Düşünürəm
ki,hərbirimizbuprosesdədövlətimizin
yanındaolmalı,əlimizdəngələniəsirgə
məməliyik.
Təbiidirki,yenimərhələdəAzər

baycanRespublikasıMilliMəclisinində
qarşısındayenivəzifələrdayanır.Buvə
zifələrbizdənbütünqüvvəvəimkanla
rımızıdüzgünistiqamətlərəyönəltməyi
tələbedir.İlknövbədə,MilliMəclisqa
nunvericiliksahəsindəmüasirtələblərə
cavabverən,ölkəmizinyenireallıqlarına
vəinkişafdinamikasınaəsaslanan,uğur
lahəyatakeçirilənquruculuqişlərinin
hüquqibazasınınmöhkəmləndirilmə
sinəxidmətedənyeniqanunvericilik
təşəbbüsləriiləçıxışetməlidir.Bugün
Azərbaycanüçünprioritettəşkiledən
sahələrdəyeniləşən,müasirləşənölkə
həyatınınstandartlarınacavabverən
qanunvericilikbazasınınyaradılması
istiqamətindəaddımlaratılır,qanun
yaradıcılığındakeyfiyyəttələbləriüstün
tutulur.
Parlamentinəsasfunksiyalarından

biridətəmsilçilikləbağlıdır.MilliMəc
lisəseçilmişdeputatlarözseçicilərinin
maraqlarınıtəmsilvəmüdafiəetməli

dirlər.Onlarseçildikləridairələrdəfəal
işaparmalı,seçicilərlədaimtəmasda
olmalıdırlar.İnsanlarınarahatedənmə
sələlərinMilliMəclisdə,eləcədədigər
dövlətorqanlarıqarşısındaqaldırıl
masıdeputatlarqarşısındaqoyulanən
mühümvəzifələrdənbiridir.Bununla
yanaşı,ictimaitəşəbbüslərvəçağırışlar
qanunyaratmaprosesindənəzərəalın
malıdır.
Məlumdurki,MilliMəclisinfəaliy

yətistiqamətlərindənbirinibeynəl
xalqəməkdaşlıqtəşkiledir.Müxtəlif
platformalardaAzərbaycandövlətinin
vəxalqınınmaraqlarını,millimənafeyi
qorumaqbeynəlxalqsahədəfəaliyyətin
məğzinitəşkiledir.Hazırdaermənilə
rinişğaletdikləriərazilərimizdətörət
diklərivandallıqlarındünyaictimaiyyə
tinəçatdırılması,bununlabağlıdolğun,
əslhəqiqətlərəsöykənənməlumatların
təqdimolunmasıdeputatlarımızınəsas
fəaliyyətistiqamətlərindəndir.Milli
Məclisrəhbərliyivədeputatlarhəm
keçiriləngörüşlərdə,həmdəiştirak
etdikləribeynəlxalqtədbirlərdəbu
məsələlərimütəmadiolaraqgündəmə
gətirir,qarşıtərəfiməlumatlandırırlar.

Bugünəqədərolduğukimi,bundan
sonradaMilliMəclisparlamentdiplo
matiyasınınimkanlarındanuğurlaisti
fadəedərəkbuistiqamətdəfəaliyyətini
davametdirəcək.
VətənMüharibəsindəparlaqqə

ləbəmizişərtləndirənçoxmühümvə
həllediciamillərdənbiriAzərbay
canxalqınınsarsılmazbirliyivəmilli
həmrəyliyiolub.Xalqımızözliderinin
ətrafındasıxbirləşərək“dəmiryum
ruğ”unu,birliyinivəgücünübütün
dünyayanümayişetdirib.Buhəmrəy
lik,cəmiyyətinbütüntəbəqələrinin,
eynizamanda,dünyaazərbaycanlıla
rınınvahidcəbhədəbirləşməsi,eyni
amaluğrundamübarizəaparması
tarixizəfərqazanmağımızıtəminedib.
Düşünürəmki,yenidövrdədəxalqı
mızınbirliyi,vəhdətibundansonrada
ölkəmizinqarşısındaduranməsələ
lərinhəllindəmühümamilkimiçıxış
edəcək,bütünvəzifələruğurlareal
laşdırılacaqdır.MöhtərəmPrezident
İlhamƏliyevinqeydetdiyikimi,biz
bütünaddımlarımızıdüzgünatmalı
yıqki,daimqələbəqazanaq,Azərbay
canbayrağıdaimyüksəklərdəolsun!

Qar  şı  da du  ran mü  hüm və  zi  fə  lər  dən bi  ri 
də Er  mə  nis  ta  nın 30 il ər  zin  də iş  ğal al  tın  da 
sax  la  dı  ğı Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də tö  rət  di 
yi van  dal  lıq  la  ra, in  san  lı  ğa qar  şı ci  na  yət  lə  rə 
gö  rə bey  nəl  xalq hü  quq qar  şı  sın  da ca  vab 
ver  mə  si  ni tə  min et  mək  dir. 
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əminik.Artıqbərpaişlərinəstartverilib
vəquruculuqişləri,infrastrukturlayihə
ləriuğurlahəyatakeçirilməkdədir.
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rixitorpaqlarımızdayenidənbütünin
zibati,ictimaibinaların,məktəbvətibb
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ediləcək,Azərbaycanxalqınınmöhtə
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yaradacaqlar.Çünkibutorpaqlarınsahi
biAzərbaycanxalqıdır!
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illərErmənistanınişğalıaltındaqalan,
bütünsərvətləritalanedilən,dağıdılan
tarixitorpaqlarımızıtürkdünyasıilə
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tələbedir.İlknövbədə,MilliMəclisqa
nunvericiliksahəsindəmüasirtələblərə
cavabverən,ölkəmizinyenireallıqlarına
vəinkişafdinamikasınaəsaslanan,uğur
lahəyatakeçirilənquruculuqişlərinin
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dirlər.Onlarseçildikləridairələrdəfəal
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dövlətorqanlarıqarşısındaqaldırıl
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mühümvəzifələrdənbiridir.Bununla
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malıdır.
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davametdirəcək.
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ruğ”unu,birliyinivəgücünübütün
dünyayanümayişetdirib.Buhəmrəy
lik,cəmiyyətinbütüntəbəqələrinin,
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sax  la  dı  ğı Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də tö  rət  di 
yi van  dal  lıq  la  ra, in  san  lı  ğa qar  şı ci  na  yət  lə  rə 
gö  rə bey  nəl  xalq hü  quq qar  şı  sın  da ca  vab 
ver  mə  si  ni tə  min et  mək  dir. 
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MilliMəclisinSədriSahibə
Qafarovanınbaşçılıqetdiyiparla
mentnümayəndəheyətiaprelin
1416daMüstəqilDövlətlərBirliyi
ParlamentlərarasıAssambleyasının
(MDBPA)SanktPeterburqşəhə
rindəkeçirilənyazsessiyasında
iştiraketdi.
Nümayəndəheyətinədeputat

larNizamiSəfərov,ArzuNağıyev,
ƏminəAğazadə,MixailZabelin,
EminHacıyev,MilliMəclisApa
ratınınrəhbəriSəfaMirzəyevvə

digərrəsmişəxslərdaxilidilər.
SessiyaçərçivəsindəMDBPA

nınŞura,52ciplenarvədaimiko
missiyalarınıniclaslarıkeçirildi.
SəfərinilkgünüMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovaMüstəqil
DövlətlərBirliyiParlamentlərarası
AssambleyasınıntəşəbbüsüiləAŞ
PA,ATƏTPA,AralıqdəniziPar
lamentAssambleyasıvəBMTnin
TerrorlaMübarizəİdarəsitərəfin
dənbirgətəşkilolunan“COVID
19pandemiyasışəraitindəqlobal

çağırışlarvətəhdidlər.Terrorizm
vəşiddətliekstremizm”mövzu
sundabeynəlxalqkonfransdaçıxış
etdi.
MilliMəclisinSədrihazırdabü

tündünyaictimaiyyətininsəyləri
ninyeniinfeksiyayaqarşımübarizə
kimimürəkkəbprobleminaradan
qaldırılmasınasəfərbərolundu
ğunadiqqətçəkərəkvurğuladıki,
XXIəsrinqlobaltəhdidvəçağı
rışlarınıniqlimdəyişikliyi,silahlı
qarşıdurmalar,şiddətliekstremizm,

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti MDB  
PAnın 52ci plenar iclasında iştirak etdi
Sahibə Qafarova beynəlxalq ictimaiyyəti terrorizmə 
qarşı yeni strateji kursun hazırlanmasına çağırdı
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terrorizmvəonunkiberterrorizm,
bioterrorizmkimitəhlükəlinövləri
COVID19unyayıldığışəraitdəçox
böyüktəhlükəmənbəyidir.
SahibəQafarovabeynəlxalq

konfransıniştirakçılarınınnəzəri
nəçatdırdıki,Azərbaycanpande
miyanınilkgünlərindənetibarən
yenikoronavirusinfeksiyasına
qarşımübarizəninöncərgəsində
olub,ÜmumdünyaSəhiyyəTəşki
latına10milyondollarməbləğində
maliyyəyardımıgöstərib,həmçi
nindünyanın30dançoxölkəsinə
yeninövkoronavirusunqarşısının
alınmasıüçünmüxtəlifvasitələrlə
humanitaryardımlaredib.Azər
baycanıntəşəbbüsüiləBMTBaş
Assambleyasınınkoronavirusla
mübarizəyəhəsrolunmuşxüsusi
sessiyasıkeçirilib.
MilliMəclisinSədribildirdiki,

dünyadövlətlərinindiqqətinin
sonillərdəənciddiböhranasəbəb
olanpandemiyayayönəlməsinə
baxmayaraq,terrorizməvəşid

dətliekstremizməqarşımübarizə
qlobalgündəminənaktualməsə
lələrindənbiriolaraqqalır.Lakin
pandemiyafonundadünyaölkələ
rininkoronaviruslabağlıyaranmış
vəziyyətdənçıxışyoluaxtarmaq
üçünbirləşməyəbaşladığıdövr
dəbeynəlxalqictimaiyyətinbütün
dünyadaatəşkəsçağırışlarıet
məsinəbaxmayaraq,Ermənistan
ötənilinyayındavəsentyabrında
yenidənAzərbaycanaqarşıhərbi
təxribatlaraəlataraq,yeniərazilər
işğaletməyəcəhdgöstərdi.Şəhər
lərimiz,kəndlərimiz,hərbimövqe
lərimizartilleriyaatəşinə,ballistik
raketlərdənbombardmanaməruz
qaldı,budahərbçilərvəmülki
əhaliarasındaböyükitkilərəsəbəb
oldu.
AzərbaycanparlamentininSəd

riməlumatverdiki,həmindövrdə
Ermənistantərəfindənplanetin
müxtəlifguşələrindənolanterror
çularSuriyadan,Livandan,həta
Avropadövlətlərindənermənilər

münaqişəzonasınagətirildilər.
Bütünbunlarabaxmayaraq,Azər
baycan44günlükVətənMühari
bəsindəişğalolunmuşərazilərini
təxribatçıqruplardan,silahlıdəs
tələrdən,terrorçulardantəmizlə
məyənailoldu.BMTTəhlükəsizlik
Şurasının27ilkağızüzərindəqa
lanvətəəssüfki,yerinəyetirilmə
mexanizmiistifadəolunmayan4
qətnaməsinifaktikiolaraqAzər
baycanözüyerinəyetirdi.Keçən
ilnoyabrın10daAzərbaycanvə
RusiyaprezidentləriiləErmənis
tanınbaşnaziriarasındaüçtərəfi
Bəyanatimzalandı.
Hazırdaişğaldanazadolunan

ərazilərdəminalardantəmizlə
məişlərininaparıldığınısöyləyən
MilliMəclisSədriErmənistanın
növbətidəfəbeynəlxalqhumani
tarhüququnprinsiplərinipozaraq
minalanmışərazilərinxəritəsini
verməkdənimtinaetdiyinidiqqətə
çatdırdı.SahibəQafarovabununla
əlaqədarAzərbaycanınbeynəlxalq
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təşkilatlaramüraciətetdiyinidedi
vəonlarıbuməsələdəErmənistana
təsirgöstərməyəçağırdı.
ParlamentinSədribeynəlxalq

sabitliyizəifədənamilləriaradan
qaldırmaq,terrorizmvəşiddətli
ekstremizmrisklərininqarşısınıal

maqüçünbütünlükdəbeynəlxalq
ictimaiyyəttərəfindənyenistrateji
kursunişlənibhazırlanmasınıva
cibsaydı.Terrorizməqarşımübari
zəninmühümaspektlərindənbəhs
edənSahibəQafarovaekstremiz
məvəterrorizməqətiyyətlə“yox”

deyərək,cəmiyyətimizdədözüm
lülük,sülhsevərlik,tolerantlıqkimi
dəyərlərintəbliğinəxüsusidiqqət
yetirilməliolduğunudedi.
Çıxışınınsonundaterrorizmə

vəekstremizməqarşımübarizədə
hüquqnormalarıvəqanunvericilik
aktlarıyaradanparlamentarilərin
töhfəsininmühüməhəmiyyətini
qeydedənspikerhazırkıkonfrans
dabusahədəmübarizəməsələləri
ninmüzakirəsinəyaradılanimkanı
müsbətqiymətləndirdi,konfrans
iştirakçılarınauğurlardilədi.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovaaprelin16daMDBPAnın
52ciplenariclasındaçıxışetdi.
Sədrbildirdiki,müasirdünya
daparlamentlərinvəparlament
diplomatiyasınınböyükroluvar.
MDBParlamentlərarasıAssamb
leyasıparlamentəməkdaşlığının
inkişafıüçünəlverişliplatforma
dır.Buqurumregionalvəbeynəl
xalqhəyatınaktualməsələlərinin
müzakirəsində,digərparlament
təşkilatlarıiləəlaqələrinqurulma
sındaolduqcaəhəmiyyətlidir.
Qeydolunduki,dövrümüzün

aktualproblemlərinəhəsredilmiş
forumlarıntəşkilində,MDByəüzv
dövlətlərarasındaəlaqələrinmöh
kəmlənməsindəqurummüsbət
nəticələrəldəedib.Sədrbuba
xımdantəşkilattərəfindənsülhün
vətəhlükəsizliyinmöhkəmlən
məsindəqadınlarınartanrolunu
nümayişetdirənAvrasiyaQadın
Forumukimiəlamətdartəşəbbüsü
yüksəkdəyərləndirdi.
SahibəQafarovaBeynəlxalq

ParlamentarizmGünününtəsis
edilməsibarədəBMTBaşAssamb
leyasının72cisessiyasındaMDB
PAnınirəlisürdüyütəşəbbüsün
dəstəklənməsinədiqqətçəkərək
bildirdiki,2018ciildənbaşlayaraq
30iyuntarixindəBeynəlxalqParla
mentarizmGünününqeydolun
masıməmnunluqdoğurur.
SədrMDBPAçərçivəsində

qarşılıqlıəlaqələrinhərtərəfitə
rəfdaşlığınmöhkəmləndirilməsinə
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vədövlətlərinaliqanunvericilik
orqanlarıarasındamünasibətlərin
dərinləşməsinəxidmətedəcəyinə
ümidvarolduğunubildirdi.
DahasonraAzərbaycanRes

publikasıMilliMəclisininSədri
medianümayəndələriüçünkeçi
rilənmətbuatkonfransındaiştirak
etdi.
SessiyaçərçivəsindəMilliMəc

lisinSədriSahibəQafarovanüma
yəndəheyətlərininrəhbərləriilə
birsıragörüşlərkeçirdi.
Spikeraprelin15dəQırğızıstan

JoqorkuKeneşinin(parlamentinin)
SədriTalantMamıtov,Özbəkistan
AliMəclisiSenatınınSədriTənzilə
Narbayeva,Qazaxıstanparlamenti
SenatınınSədriMaulenAşımba
yeviləayrıayrılıqdagörüşdü.
GörüşlərdəSahibəQafaro

vabudövlətlərləəlaqələrimizin
möhkəmlənməsindədövlətbaşçı
larımızıngörüşlərininvəqarşılıqlı
səfərlərininxüsusiroloynadığını,
ölkələrimizarasındaimzalanmış
sənədlərinmünasibətlərimizin
hüquqibazasınıtəşkiletdiyinivur
ğuladı.
MilliMəclisinSədrihəmkarla

rınabugünAzərbaycandahəyata

keçirilənmüxtəlifsiyasivəiqti
sadiislahatlarınuğurlunəticələri
barədəməlumatverdi.Bildirildi
ki,Azərbaycanıntəşəbbüskarıvə
iştirakçısıolduğutransmillilayi
hələr,neftvəqazborukəmərləri
nininşasıhəmölkəmizin,həmdə
tərəfdaşdövlətlərininkişafıüçün
mühümimkanlaryaradır.Böyük
İpəkYolununbərpasıAzərbaycan,
eləcədəbustratejiyolunüzərində
yerləşənölkələrüçünçoxböyük
əhəmiyyətəmalikdir.
Sədrölkələrimizinqanunverici

likorqanlarındafəaliyyətgöstərən

dostluqqruplarınınrolunuqeyd
etdivəbeynəlxalqparlamenttəşki
latlarındauğurlahəyatakeçirilən
əməkdaşlığınönəminivurğuladı.
GörüşlərdəSahibəQafarova

DağlıqQarabağmünaqişəsinin
Azərbaycanüçüngeridəqaldığını,
44gündavamedənVətənMüha
ribəsindəAzərbaycanPrezidenti,
müzəfərAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləsilahlıqüv
vələrimizin30ilişğalaltındaqal
mıştorpaqlarımızıazadetdiyini
dəfələrləvurğuladı.Spikerhəm
karlarınaazadolunmuşərazilərdə
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aparılanquruculuqişləribarədə
məlumatverdivətəəssüfəbildir
diki,Ermənistanbütünçağırışlara
baxmayaraq,beynəlxalqhumani
tarhüququnprinsipləriniko
budşəkildəpozaraqminalanmış
ərazilərinxəritələriniAzərbaycan
tərəfinəverməkdənimtinaedir.O,
beynəlxalqictimaiyyətibuməsələ
iləbağlıözmövqeyiniortayaqoy
mağaçağırdı.
Sədrölkəmizdəpandemiya

iləmübarizəsahəsindəgörülən
işlərbarədədəhəmsöhbətlərinə
məlumatverdi.Qeydolunduki,
türkdilliölkələrarasındakıstrateji
əlaqələrqardaşölkələrinəməkdaş
lığınındahadagenişləndirilməsi
üçünəlverişlizəminyaradır.
Aprelin16daMilliMəclisin

SədriSahibəQafarovaMoldo
vaparlamentininSədriZinaida
Qreçanıyiləkeçirdiyigörüşündə
bununikitərəfiqarşılıqlıfayda
lıəməkdaşlıqperspektivlərini
müzakirəetməküçünyaxşıfürsət
olduğunubildirdi.Sədrqeydetdi
ki,MDBPAçərçivəsindəqarşı
lıqlıfəaliyyətimizqanunvericilik
orqanlarıarasındakıəlaqələrin
inkişafınadaöztöhfəsiniverir.
AzərbaycanınvəMoldovanın
aliqanunvericilikorqanlarında
fəaliyyətgöstərəndostluqqrupları
parlamentlərarasıəlaqələrimizdə
önəmlipoloynayır.
Söhbətzamanıikiölkəarasında

parlamentlərarasımünasibətlərin,
iqtisadi,ticariəlaqələrininkişaf
perspektivləribarədəfikirmüba
diləsiaparıldı.
Aprelin16daSanktPeterburqa

səfəriçərçivəsindəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaRusiyaFe
derasiyasıFederalMəclisiFede
rasiyaŞurasınınSədriValentina
Matviyenkoiləgörüşdü.
ValentinaMatviyenkobildirdi

ki,RusiyailəAzərbaycanınəla
qələristratejimütəfiqliksəviyyə
sindədir.O,ölkələrimizarasında
münasibətlərindahadadərinləş
məsindəikiölkəprezidentlərinin

rolunuxüsusivurğuladı,qanunve
ricilikorqanlarıarasındakıəmək
daşlığıyüksəkqiymətləndirdi.
FederasiyaŞurasınınSədri10

noyabrtarixliüçtərəfiBəyanat
dandanışaraqbildirdiki,busənəd
regiondasülhüntəminolunması
üçünmühüməhəmiyyətəmalik
dir.TürkiyəRusiyaBirgəMoni
torinqMərkəzininfəaliyyətinədə
toxunanValentinaMatviyenko
mərkəzindüzgünvəobyektiv
məlumatlarınverilməsindəmüs
bətroloynayacağınainamınıifadə
etdi.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovagörüşdənməmnunluğunu
bildirdi,AzərbaycanvəRusiyanın
MDBPAçərçivəsindəəməkdaş
lığınınqanunvericilikorqanları
arasındamünasibətlərininkişafın
dadamüsbətroloynadığınıqeyd
etdi.
Parlamentlərarasımünasibət

lərətoxunanSədrvurğuladıki,
həmMilliMəclisdə,həmdəFe
deralMəclisdəfəaliyyətgöstərən

dostluqqruplarıpandemiyabaşa
çatandansonradaəməkdaşlıqları
nıdahasıxşəkildədavametdirə
cəklər.
SahibəQafarovaMDBPAnın

yazsessiyasıçərçivəsindəterro
rizmləmübarizəyəhəsrolunmuş
konfransınkeçirilməsinialqışla
yaraqdediki,terrorizmmüasir
dövrünənqorxuluçağırışlarından
biridir.ArtıqtarixəqovuşmuşEr
mənistanAzərbaycanmünaqişəsi
ninhəllindəndanışanSədr2020ci
ilnoyabrın10daimzalanmış
üçtərəfiBəyanatınönəminiqeyd
etdi.Bildirildiki,busənədbölgədə
uzunmüddətlisülhvətəhlükə
sizliyənailolmaqüçünmühüm
əhəmiyyətkəsbedir.O,ölkəmizin
sənəddənirəligələnbütünvəzifə
ləritamşəkildəyerinəyetirdiyini
diqqətəçatdırdı.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovatəəssüfəbildirdiki,Ermə
nistantərəfininAzərbaycanınbey
nəlxalqaləmdətanınmışərazisinə
gizlişəkildəhərbçilərgöndərməsi
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barədəinformasiyalardaxilolur.
Azərbaycantərəfindəolanməlu
matagörə,döyüşəməliyyatları
başaçatdıqdansonraErmənistanın
Şirakvilayətindən,Gümrüşəhə
rindənvəətrafrayonlardantərkibi
60nəfərdənçoxolandəstələrLaçın
dəhlizivasitəsiləAzərbaycanOr
dusununnəzarətetdiyiərazilərə
göndərilibvəbudiversiyaqrupları
Azərbaycanhərbçilərinəvədinc
əhaliyəqarşıterroraktlarıtörədib
lər.Bu,BirgəBəyanatınbəndləri
ninkobudşəkildəpozulmasıdır,
regiondasülhünvətəhlükəsizliyin
təminatınazərərverir.
SahibəQafarovaAzərbaycanın

azadedilmişərazilərininmina
lardantəmizlənməsiməsələsinə
toxunaraqqeydetdiki,Ermənis
tanminalıərazilərinxəritəsinihələ
dəAzərbaycanatəqdimetməkdən
boyunqaçırır.Buisəbeynəlxalq
hüquqnormalarınaziddir,hər
bicinayətdir.MilliMəclisinSədri
beynəlxalqictimaiyyətinbuməsə
lədəErmənistanatəzyiqgöstərmə

sinindəvacibolduğunuqeydetdi.
MDBPAnınyazsessiyasıçər

çivəsindəqurumundaimikomissi
yalarınıniclaslarıdakeçirildi.
MilliMəclisindeputatlarından

ArzuNağıyevTəhlükəsizlikvə
yeniçağırışlaravətəhdidlərəqarşı
mübarizəsahəsindəqanunverici
liyintəkmilləşdirilməsiüzrəBirgə
KomissiyailəMüdafiəvətəhlü
kəsizliküzrəDaimiKomissiyanın
iclaslarında,EminHacıyevSiyasi
məsələlərvəbeynəlxalqəməkdaş
lıqüzrəDaimiKomissiyanınicla
sındavəCOVID19pandemiyası
qarşısındademokratiyaməsələlə
rinəhəsrolunmuşsessiyada,Rüfət
Quliyevİqtisadiyyatvəmaliyyə
üzrəDaimiKomissiyanıniclasında
iştiraketdilər.İclasdaMilliMəc
lisindeputatıRüfətQuliyevMDB
PAnınİqtisadiyyatvəmaliyyə
üzrəDaimiKomissiyasınınsədr
müaviniseçildi.
MDBParlamentlərarasıAs

sambleyasınınterrorizməvə
ekstremizməqarşımübarizəyə

həsrolunmuşkonfransınınseksi
yalarındaMilliMəclisindeputatla
rıNizamiSəfərov,ArzuNağıyev,
ƏminəAğazadəmüzakirəolunan
məsələlərəmünasibətbildirdilər.
KeçiriləntədbirlərdəMilliMəc

lisAparatınınrəhbəriSəfaMirzə
yevvəMDBninParlamentlərarası
AssambleyasındaMilliMəclisin
daiminümayəndəsibaşkatibin
müaviniAydınCəfəroviştirak
edirdilər.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovanınbaşçılıqetdiyiparlament
nümayəndəheyətiRusiyaFedera
siyasınasəfəriçərçivəsindəaprelin
16daAzərbaycanxalqınınböyük
oğlu,UluöndərHeydərƏliyevin
19491950ciillərdətəhsilaldığı
SSRİDövlətTəhlükəsizlikNazirli
yininAliMəktəbininbinasıqarşı
sındaÜmummilliliderinbinanın
üzərinəvurulmuşbarelyefiniziya
rətetdilər.Parlamentnümayəndə
heyətininüzvləridahirəhbərin
xatirəsiniyadedərək,barelyefin
önünəqızılgüllərdüzdülər.
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RƏSMİ XRONİKA

Aprelin12dəMilliMəclisinSəd
riSahibəQafarovaİtaliyaSenatının
Xariciişlərvəemiqrasiyadaimi
komissiyasınınsədriVitoPetroçelli
iləgörüşdü.
SpikerAzərbaycanlaİtaliyaara

sındaəməkdaşlığıntarixənqədim
köklərəmalikolduğunuvəəlaqə
lərinyenimərhələyəyüksəldiyini
bildirdi.Vurğulandıki,münasibət
lərinhazırkısəviyyəyəçatmasın
daölkəprezidentlərininqarşılıqlı
səfərlərimühüməhəmiyyətdaşıyır.
Ölkələrimizarasındaimzalanmış
sənədlərəlaqələrimizinmöhkəm
hüquqibazasınıtəşkiledir.
MilliMəclisinSədrisiyasi,iqtisa

disahələrləyanaşı,mədəni,huma
nitar,elmvətəhsilsahələrindədə
əməkdaşlığımızınyüksəksəviyyə
dəolduğunuqeydedərəkbildirdi
ki,AzərbaycanınBirincivitsepre
zidentiMehribanxanımƏliyevanın
HeydərƏliyevFondununpreziden
ti,İSESKOvəYUNESKOnunxoş
məramlısəfirikimiİtaliyadahəyata
keçirdiyilayihələrgenişictimaiyyə
təyaxşıməlumdur.Bucürlayihələr
ölkələrimizvəxalqlarımızarasında
əlaqələrindahadadərinləşməsinə
xidmətedir.
Azərbaycanİtaliyamünasibətlə

rinininkişafındaparlamentlərində
rolunuvurğulayanSahibəQafarova
söylədiki,sonillərMilliMəclislə
İtaliyaparlamentininhərikipalatası

arasındasıxəməkdaşlıqyaranıb.
Azərbaycanın2020ciildə44

günlükVətənMüharibəsindəəldə
etdiyiqələbəhaqqındadaqonağa
məlumatverənspikervurğuladıki,
həmindövrdəbirçoxitaliyalıpar
lamentarilərAzərbaycanınbuhaqq
işinəözdəstəkləriniifadəediblər.
ÖznövbəsindəİtaliyaSenatı

nınXariciişlərvəemiqrasiyadaimi
komissiyasınınsədriVitoPetroçelli
İtaliyaRespublikasıSenatınınSədri,
senatorxanımMariaElisabetaAl
bertiKaselatininsalamlarınıMilli
MəclisinSədrinəçatdırdı.Bugün
Azərbaycanlaİtaliyaarasındamü
nasibətlərinçoxyüksəksəviyyədə
olduğunubildirənqonaqxüsusilə
enerjisahəsindəəməkdaşlığınəhə
miyyətiniqeydetdi.
MilliMəclisinSədriSahibəQafa

rovaİtaliyaRespublikasıSenatının
Sədri,senatorxanımMariaElisabet
taAlbertiKaselatininsalamlarına
görəminnətdarlığınıbildirdivə
onundasalamlarınıİtaliyaSenatı
nınSədrinəçatdırmağıxahişetdi.

Aprelin9daMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaölkəmizdəsəfər
dəolanBMTBaşAssambleyasının
prezidentiVolkanBozkırınrəh
bərliketdiyinümayəndəheyətiilə
görüşdü.

ParlamentinSədriAzərbaycanın
BMTiləəlaqələrininkişafınaböyük
önəmverdiyinibildirdi.Müstəqil
AzərbaycanınBMTTŞninqeyri
daimiüzvüolduğudövrdəPre
zidentİlhamƏliyevinsədrliyiilə
terrorizmləmübarizəvəBMTilə
İslamdünyasıarasındatərəfdaşlıq
məsələlərinəhəsrolunmuşyüksək
səviyyəligörüşlərkeçirildiyinidiq
qətəçatdırdı.
SahibəQafarovaQoşulmama

HərəkatınınsədrikimiAzərbaycan
PrezidentinintəklifiiləBMTBaş
AssambleyasınınCOVID19aqarşı
mübarizəyəhəsrolunmuşxüsusi
sessiyasınıxatırladaraq,ölkəmizin
qlobalxarakterliməsələlərinhəllin
dədəsəyləriniəsirgəmədiyiniqeyd
etdi.Spikerqonağıntəmsiletdiyi
təşkilatlaölkəmizarasında“2021
2025ciillərüçünBMTninDayanıq
lıİnkişafüzrəƏməkdaşlıqÇərçivəsi
sənədi”ninimzalanmasınıyüksək
dəyərləndirdi.
ErmənistanAzərbaycanmüna

qişəsinədairBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınqəbuletdiyi4qətnaməni
xatırladanparlamentSədri44gün
lükVətənMüharibəsidönəmində
busənədlərinAzərbaycanınözü
tərəfindənicraedildiyini,ölkənin
ərazibütövlüyününbərpaolun
duğunusöylədivəişğaldanazad
olunmuşərazilərimizdəminalanmış
sahələrinxəritələrininErmənistan
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tərəfindənhələdətəqdimedilmədi
yinibildidi.
ÖznövbəsindəBMTBaşAs

sambleyasınınprezidentiVolkan
BozkırAzərbaycanPrezidentinin
təşəbbüsüiləpandemiyadövründə
BMTninxüsusisessiyasınınkeçi
rilməsininbeynəlxalqaləmdəgeniş
rezonansdoğurduğunuvurğuladı.

Aprelin8dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaAzərbaycanda
diplomatikfəaliyyətinibaşaçatdı
ranTürkiyəRespublikasınınföv
qəladəvəsəlahiyyətlisəfiriErkan
Özoralıqəbuletdi.
SpikerTürkiyəAzərbaycanəla

qələrininbugünənyüksəkzirvədə
olduğunusöyləyərəkAzərbaycanla
Türkiyənintəşəbbüskarıvəiştirak
çısıolduğulayihələrinəhəmiyyə
tindəndanışdı.MilliMəclisinSədri
səfirErkanÖzoralınölkəmizdə
fəaliyyətgöstərdiyidövrdəəlaqə
lərimizindahadadərinləşməsinə
müsbəttöhfələrverdiyiniqeydedə
rək,növbətivəzifəsininöhdəsindən
dəyüksəkpeşəkarlıqlagələcəyin
dənəminlikifadəetdi.
Ölkəmizdədiplomatikfəaliy

yətinibaşaçatdıranErkanÖzoral
buradaçoxtarixibirdövrdəsəfirki
mifəaliyyətgöstərməsindənböyük
şərəfduyduğunuqeydetdi.

Aprelin7dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaMisirƏrəbRes
publikasınınölkəmizdəkifövqəladə
vəsəlahiyyətlisəfiriAdelİbrahim
Ahmedİbrahimiləgörüşdü.
SpikerMisirinAzərbaycanın

müstəqilliyiniilktanıyanölkələrdən
biriolduğunu,ölkəmizinMisirlə
ikitərəfimünasibətlərindahada
inkişafetdirilməsinəmaraqgöstər
diyinivurğuladı,MilliMəclisdə
AzərbaycanMisirparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqrupununfəaliy
yətgöstərdiyinidiqqətəçatdırdı.

SahibəQafarovagörüşdəAzər
baycanınVətənMüharibəsində
əldəetdiyiböyükqələbəhaqqında
daətrafıməlumatverdi.SədrEr
mənistanınminalanmışərazilərin
xəritələriniAzərbaycantərəfinə
verməkdənimtinaetdiyini,bunun
hərbicinayətolduğunuvurğuladı.
MisirƏrəbRespublikasınınöl

kəmizdəkifövqəladəvəsəlahiyyətli
səfiriAdelİbrahimAhmedİbrahim
ölkəmizdəfəaliyyətgöstərməsin
dənməmnunluğunuifadəetdi.
O,Azərbaycanınbütünsahələrdə
böyüknailiyyətlərqazandığınıvur
ğulayaraqhərikiölkərəhbərliyinin
dəstəyiilədövlətlərimizarasında
əlaqələrindahadadərinləşdiyini
bildirdi.

Aprelin2dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaTürkiyəRespubli
kasınınticarətnazirixanımRuhsar
Pekcanınbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
Spikerbusəfərinikiölkəarasın

daəlaqələrindahadadərinləşmə
sinətöhfəverəcəyinəinamınıifadə
etdivəPrezidentİlhamƏliyevin
dediyikimi,AzərbaycanlaTürki
yəarasındakıəməkdaşlığındünya
siyasimünasibətlərsistemindəal
ternativiolmadığınıdedi,Azərbay
canlaTürkiyəarasındaimzalanmış
sənədlərinəməkdaşlığımızınmöh
kəmhüquqibazasınıtəşkiletdiyini
diqqətəçatdırdı.
ParlamentinSədriAzərbayca

nınapardığı44günlükmüharibə
dövründəTürkiyəninqardaşölkə
olaraqAzərbaycanınyanındayer
almasını,ölkəmizəsiyasivəmənəvi
dəstəkgöstərməsinixüsusivurğula
dı.SahibəQafarovahərikiölkənin
parlamentindəgeniştərkiblidost
luqqruplarınınfəaliyyətgöstər
məsininəməkdaşlığımızınümumi
ruhunauyğunolduğunusöylədi.
XanımRuhsarPekcanöznövbə

sindəbildirdiki,Türkiyəşirkətləri
işğaldanazadolunmuşərazilərdə

bərpaişlərindəyaxındaniştirak
etmək,Azərbaycaniqtisadiyyatının
müxtəlifsahələrinəinvestisiyalar
yatırmaqniyyətindədirlər.Türki
yəstratejimütəfiqkimihərzaman
Azərbaycanınyanındadırvəbun
dansonradaqardaşAzərbaycan
xalqınaözdəstəyiniəsirgəməyəcək.

Martın18dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovadeputatseçildi
yidairədənolanşəhidailələrivə
VətənMüharibəsindəyaralanan
hərbçilərləgörüşdü.Videokonfrans
formatındakeçiriləngörüşdəspiker
şəhidailələrininüzvlərininvəyaralı
hərbçilərinmüraciətlərinidinlədi.
MilliMəclisinSədriqeydetdiki,

şəhidlərimizbizimqəlbimizdəəbə
diyaşayırvəyaşayacaqdır.
SahibəQafarovaşəhidailələri

ninvədöyüşlərdəsağlamlıqlarını
itirmişhərbçilərimizindövlətqay
ğısıiləəhatəolunduqlarınısöylədi.
PrezidentİlhamƏliyevvəölkəmi
zinBirincivitseprezidentiMehri
banxanımƏliyevanınşəhidailələri
vəqazilərləmütəmadiolaraqgörüş
lərkeçirdiyini,onlarınarahatedən
məsələlərin,problemlərindərhal
həllinitapdığınıvurğuladı.
Görüşdəçıxışedənləronların

sosialmüdafiəsiningücləndirilməsi,
mənzilşəraitlərininyaxşılaşdırıl
ması,yaralıhərbçilərinsağlamlıq
larınınbərpasıvəbuistiqamətdə
həyatakeçiriləndigərtədbirlərdən
razılıqlarınıbildirərəkyüksəkdiq
qətvəqayğıyagörəölkərəhbərliyi
nəminnətdarlıqlarınıifadəetdilər.

Martın18dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaBelarusRespubli
kasınınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriAndreyRavkovu
qəbuletdi.
Sədrxalqlarımızarasındaənənə

vidostluqmünasibətlərininmöv
cudolduğunuvurğuladı.Oqeyd
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etdiki,siyasivəiqtisadisahələrdəki
əməkdaşlıqhumanitarsahədədə
əlaqələringenişlənməsinəözmüs
bəttəsirinigöstərməkdədir.Söhbət
dəspikerikiölkəarasındamüna
sibətlərininkişafetdirilməsində
parlamentlərimizinrolundan,hər
ikiölkəninqanunvericilikorqanla
rındadostluqqruplarınınfəaliyyət
göstərməsindənsöhbətaçdı.Sahibə
Qafarova44günlükVətənMüha
ribəsidönəmindəAzərbaycanınöz
torpaqlarınıerməniqəsbkarların
danazadedərək30illikişğalason
qoyduğunudedivəBelarusunhər
zamanAzərbaycanınərazibütövlü
yünüdəstəklədiyinəgörəminnət
darlığınıifadəetdi.
ÖznövbəsindəBelarusRespub

likasınınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriAndreyRavkov
təmsiletdiyiölkəninAzərbaycanla
əlaqələrininkişafınaböyükmaraq
göstərdiyinisöylədi,dövlətbaşçıları
arasındakıdostluqmünasibətlərinin
ikiölkəarasındamüxtəlifsahələrdə
əlaqələrininkişafınamüsbəttəsir
etdiyinidiqqətəçatdırdı.

Martın10daMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaSəudiyyəƏrəbista
nıKrallığınınölkəmizdəkisəfiriHa
mədbinAbdullahbinSəudbinXu
deyriləkeçirdiyigörüşdəPrezident

İlhamƏliyevinSəudiyyəƏrəbistanı
Krallığınasəfərləriçərçivəsində
keçiriləngörüşlərinvəölkələrimiz
arasındaimzalanmışsənədlərin
münasibətlərimizingələcəkinkişaf
istiqamətlərinimüəyyənləşdirdiyini
qeydetdi.
Spikerhərikiölkəninqanunveri

cilikorqanlarındadostluqqrupları
nınmövcudluğunuvədeputatları
mızınbirsırabeynəlxalqparlament
qurumlarındasəmərəliəməkdaşlı
ğınıdiqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovaAzərbaycanın

apardığı44günlükVətənMüha
ribəsindəöztorpaqlarınıişğaldan
azadetdiyinixatırladaraq,Səudiyyə
Ərəbistanınınmüxtəlifbeynəlxalq
təşkilatlardadavamlıolaraqölkəmi
zidəstəklədiyini,işğalçılıqsiyasəti
yürüdənErmənistanlaindiyədək
diplomatikmünasibətlərqurmadı
ğınıdedi.
MilliMəclisinSədriXocalıfaciəsi

iləəlaqədar2015ciildəSəudiyyə
Ərəbistanıparlamentindəkeçirilmiş
tədbiriyüksəkqiymətləndirərək
ölkəmizəgöstərilənbudiqqətidost
münasibətikimidəyərləndirdi.
SöhbətdəSəudiyyəƏrəbista

nıKrallığınınölkəmizdəkisəfiri
HamədbinAbdullahbinSəudbin
XudeyrAzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevinəlaqələrimizinin
kişafınaverdiyiəhəmiyyətiyüksək
qiymətləndirdi,44günlükVətən

Müharibəsidövründəölkəsininbu
radacərəyanedənhadisələridaim
diqqətdəsaxladığınıdedi.Erməni
işğalındanazadolunmuşərazilərə
səfəretdiyini,dağıdılmışbinaları
özgözləriiləgördüyünü,sökülmüş
məsciddənamazqıldığınısöylədi

Martın9daMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaölkəmizdəsəfərdə
olanTürkiyəBöyükMillətMəclisi
nin(TBMM)Xariciəlaqələrkomitə
sininsədriAkifKılıçınbaşçılıqetdi
yinümayəndəheyətiiləgörüşdü.
İkidostvəqardaşölkəolan

AzərbaycaniləTürkiyəarasında
münasibətlərindaiminkişafetdi
yinivurğulayanSahibəQafarova
bugündünyadaAzərbaycanilə
Türkiyəqədərbirbirinəyaxınolan
ölkələrinolmağınıfəxrləsöylədi.
VətənMüharibəsidönəmindəTür
kiyəninAzərbaycanasiyasivəmə
nəvidəstəyini,qardaştürkxalqının
Azərbaycanınyanındaolduğunu
yüksəkqiymətləndirdi.Spikerbu
dostluğuUluöndərHeydərƏliye
vin“birmillət,ikidövlət”ifadəsinin
realhəyatdakıbariztəcəssümükimi
dəyərləndirdi.Qeydedildiki,Pre
zidentİlhamƏliyevindediyikimi,
ölkələrimizarasındakımünasibətlə
rindünyasiyasisistemindəalterna
tiviyoxdur.
Münasibətlərimizininkişafında

parlamentlərinrolundandanışan
spikerhərikiölkəninqanunverici
likorqanlarındadostluqqrupları
nınfəaliyyətgöstərməsinimüsbət
qiymətləndirdi.Sədrüçtərəfi
formatdaAzərbaycanTürkiyə
GürcüstanparlamentlərininXarici
əlaqələrkomitələrininəməkdaşlı
ğınınəhəmiyyətinivurğuladı.
GörüşdəTürkiyəBöyükMillət

MəclisininXariciəlaqələrkomitə
sininsədriAkifKılıçAzərbaycanın
apardığı44günlükVətənMühari
bəsidönəmindəbütüntürkxalqı
kimi,türkiyəlimillətvəkillərinin
dəbölgədəbaşverənhadisələri

diqqətləizlədiyini,qardaşAzərbay
canınuğurlarınasevindiklərinidilə
gətirdi.

Martın3dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaVenesuelaBolivar
Respublikasınınölkəmizdəkifövqə
ladəvəsəlahiyyətlisəfiriKristofer
MartinezBerroteraniləgörüşdü.
ParlamentinSədriölkələrimiz

arasındacoğrafiməsafəninböyük
olmasınabaxmayaraq,dostluq
münasibətlərimizininkişafetdiyini
söylədi.Yüksəksəviyyəlisəfərlər,
aparılandanışıqlarvəölkələrimiz
arasındaimzalanmışsənədlərtərəf
lərinəməkdaşlığıgenişləndirmək
barədəxoşniyyətindənxəbərverir.
Siyasiəlaqələrininkişafımüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlıqüçünmövcud
potensialdanistifadəolunmasına
şəraityaradır.
GörüşdəSahibəQafarovaDağlıq

Qarabağmünaqişəsininhəllində
VenesuelanınAzərbaycanınərazi
bütövlüyünüdəstəkləməsinidost
münasibətikimidəyərləndirdi.
ÖznövbəsindəVenesuelaBo

livarRespublikasınınölkəmizdəki
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriKris
toferMartinezBerroteranparlament
diplomatiyasınıninkişafındaMilli
Məclisinrolunuyüksəkqiymətlən
dirdi.SəfirölkəsininAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüdaimdəstəklədi
yiniqeydetdi.

Fevralın22dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanFransaMilliAssamble
yasınınnümayəndəheyətinin
üzvləriiləgörüşdü.Görüşdəspiker
AzərbaycanlaFransaarasındaəla
qələrinzəngintarixiolduğunusöy
lədi.ParlamentinSədrivurğuladı
ki,AzərbaycanvəFransaprezident
lərininqarşılıqlısəfərlərizamanı
aparılandanışıqlarvəölkələrimiz
arasındaimzalanmışsənədlərmü

nasibətlərimizəkeyfiyyətcəyeni
çalarlargətirib.
SöhbətdəSədrdövlətlərarasımü

nasibətlərsistemindəözünəməxsus
yertutanparlamentlərarasıəlaqə
lərindavamlıinkişafından,həriki
ölkəninparlamentüzvlərininqarşı
lıqlısəfərlərindən,aparılansöhbətlə
rinəhəmiyyətindəndanışdı.Spiker
busahədəparlamentlərarasıdostluq
qruplarınınrolunuxüsusiqeydetdi.
SahibəQafarovabildirdiki,ölkənin
BirincivitseprezidentiMehriban
xanımƏliyevahələMilliMəclisin
üzvüolarkənFransailədostluq
qrupununrəhbərikimiəlaqələrimi
zininkişafınamühümtöhfələrverib.
BuənənəbugünFransailədostluq
qrupununüzvləritərəfindənuğurla
davametdirilir.
FransaMilliAssambleyasının

birqrupdeputatınınölkəmizəbu
səfərininçoxtarixidönəmdəbaş
tutduğunusöyləyənspikerqeyd
etdiki,44günlükVətənMüharibəsi
zamanıAzərbaycanErmənistantə
rəfindənişğalolunmuştorpaqlarını
azadedərək,özərazibütövlüyünü
bərpaetdi.
GörüşdəFransaMilliAssamb

leyasınındeputatıMəcidElQerab
dediki,FransaCənubiQafqazilə
əməkdaşlığıninkişafınaböyük
önəmverirvəgörüşdəiştirakedən
fransalıdeputatlarAzərbaycanın
dostlarıdır.Qonaqtəəssüfəbildirdi
ki,bubölgədəkihəqiqətlərbəzən
Fransaqanunvericilikorqanında
olduğukimisəsləndirilmir.Biz
Azərbaycantərəfininnarahatlığını
anlayırıq,səfərmüddətindəbu
radagördüklərimiziassambleya
deputatlarınındiqqətinəçatdırmaq
niyyətindəyik.Görüşdəçıxışedən
fransalıdeputatlarAzərbaycanda
kıdünyəviliyi,tolerantlığı,Fransa
mədəniyyətinəolanmarağıyüksək
qiymətləndirdilər.

Fevralın17dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə

səfərdəolanİranİslamRespub
likasıİslamŞuraMəclisininMilli
TəhlükəsizlikvəXariciSiyasət
KomissiyasınınsədriMüctaba
Zünnurininbaşçılıqetdiyinüma
yəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrqeydetdiki,Azərbaycan

iləİrandostvəqardaşölkələrdir.
Spikermünasibətlərimizinbusəviy
yəyəçatmasındaUluöndərHeydər
Əliyevinböyükxidmətləriolduğu
nu,busiyasətinbugünPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənuğurla
davametdirildiyinivurğuladı.
SahibəQafarovaölkələrimizin

aliqanunvericilikorqanlarıarasın
damövcudolanxoşmünasibətlə
rinikitərəfivəçoxtərəfiformat
daəməkdaşlıqdaözünübüruzə
verdiyinidedivəhərikiölkənin
parlamentindədostluqqruplarının
fəaliyyətgöstərməsinitəqdiretdi.
SpikerİranınAzərbaycanın

apardığı44günlükVətənMü
haribəsidönəmindəölkəmizin
haqqişinidəstəkləməsiniyüksək
dəyərləndirdi,buölkənindaim
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
müdafiəetdiyiüçünözadındanvə
Azərbaycanparlamentiadından
İrandövlətinəvəxalqınatəşəkkü
rünüifadəetdi.Spikerermənivan
dallığınındigərbirsübutukimi
Xocalısoyqırımınıdiqqətəçatdırdı
vəqeydetdiki,buqətliamadün
yanınbirsıraparlamentlərilazımi
qiymətvermis,onusoyqırımola
raqtanımışlar.
ÖznövbəsindəcənabMüctaba

Zünnuribildirdiki,təmsiletdi
yiölkəAzərbaycanlahəyatınən
müxtəlifsahələrindəəlaqələrin
dərinləşməsindəmaraqlıdır.
QonaqAzərbaycanınerməni

işğalındanazadolunmuşəraziləri
ninminalardantəmizlənməsində,
bərpaişlərində,diniabidələrin
yenidənqurulmasındaİrantərəfi
ninyaxındaniştiraketməkarzu
sunubildirdi,Qarabağınyenidən
dirçəlməsinəonunölkəsinindəöz
layiqlitöhfəsiniverməkniyyətində
olduğunuifadəetdi.
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etdiki,siyasivəiqtisadisahələrdəki
əməkdaşlıqhumanitarsahədədə
əlaqələringenişlənməsinəözmüs
bəttəsirinigöstərməkdədir.Söhbət
dəspikerikiölkəarasındamüna
sibətlərininkişafetdirilməsində
parlamentlərimizinrolundan,hər
ikiölkəninqanunvericilikorqanla
rındadostluqqruplarınınfəaliyyət
göstərməsindənsöhbətaçdı.Sahibə
Qafarova44günlükVətənMüha
ribəsidönəmindəAzərbaycanınöz
torpaqlarınıerməniqəsbkarların
danazadedərək30illikişğalason
qoyduğunudedivəBelarusunhər
zamanAzərbaycanınərazibütövlü
yünüdəstəklədiyinəgörəminnət
darlığınıifadəetdi.
ÖznövbəsindəBelarusRespub

likasınınölkəmizdəkifövqəladəvə
səlahiyyətlisəfiriAndreyRavkov
təmsiletdiyiölkəninAzərbaycanla
əlaqələrininkişafınaböyükmaraq
göstərdiyinisöylədi,dövlətbaşçıları
arasındakıdostluqmünasibətlərinin
ikiölkəarasındamüxtəlifsahələrdə
əlaqələrininkişafınamüsbəttəsir
etdiyinidiqqətəçatdırdı.

Martın10daMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaSəudiyyəƏrəbista
nıKrallığınınölkəmizdəkisəfiriHa
mədbinAbdullahbinSəudbinXu
deyriləkeçirdiyigörüşdəPrezident

İlhamƏliyevinSəudiyyəƏrəbistanı
Krallığınasəfərləriçərçivəsində
keçiriləngörüşlərinvəölkələrimiz
arasındaimzalanmışsənədlərin
münasibətlərimizingələcəkinkişaf
istiqamətlərinimüəyyənləşdirdiyini
qeydetdi.
Spikerhərikiölkəninqanunveri

cilikorqanlarındadostluqqrupları
nınmövcudluğunuvədeputatları
mızınbirsırabeynəlxalqparlament
qurumlarındasəmərəliəməkdaşlı
ğınıdiqqətəçatdırdı.
SahibəQafarovaAzərbaycanın

apardığı44günlükVətənMüha
ribəsindəöztorpaqlarınıişğaldan
azadetdiyinixatırladaraq,Səudiyyə
Ərəbistanınınmüxtəlifbeynəlxalq
təşkilatlardadavamlıolaraqölkəmi
zidəstəklədiyini,işğalçılıqsiyasəti
yürüdənErmənistanlaindiyədək
diplomatikmünasibətlərqurmadı
ğınıdedi.
MilliMəclisinSədriXocalıfaciəsi

iləəlaqədar2015ciildəSəudiyyə
Ərəbistanıparlamentindəkeçirilmiş
tədbiriyüksəkqiymətləndirərək
ölkəmizəgöstərilənbudiqqətidost
münasibətikimidəyərləndirdi.
SöhbətdəSəudiyyəƏrəbista

nıKrallığınınölkəmizdəkisəfiri
HamədbinAbdullahbinSəudbin
XudeyrAzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevinəlaqələrimizinin
kişafınaverdiyiəhəmiyyətiyüksək
qiymətləndirdi,44günlükVətən

Müharibəsidövründəölkəsininbu
radacərəyanedənhadisələridaim
diqqətdəsaxladığınıdedi.Erməni
işğalındanazadolunmuşərazilərə
səfəretdiyini,dağıdılmışbinaları
özgözləriiləgördüyünü,sökülmüş
məsciddənamazqıldığınısöylədi

Martın9daMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaölkəmizdəsəfərdə
olanTürkiyəBöyükMillətMəclisi
nin(TBMM)Xariciəlaqələrkomitə
sininsədriAkifKılıçınbaşçılıqetdi
yinümayəndəheyətiiləgörüşdü.
İkidostvəqardaşölkəolan

AzərbaycaniləTürkiyəarasında
münasibətlərindaiminkişafetdi
yinivurğulayanSahibəQafarova
bugündünyadaAzərbaycanilə
Türkiyəqədərbirbirinəyaxınolan
ölkələrinolmağınıfəxrləsöylədi.
VətənMüharibəsidönəmindəTür
kiyəninAzərbaycanasiyasivəmə
nəvidəstəyini,qardaştürkxalqının
Azərbaycanınyanındaolduğunu
yüksəkqiymətləndirdi.Spikerbu
dostluğuUluöndərHeydərƏliye
vin“birmillət,ikidövlət”ifadəsinin
realhəyatdakıbariztəcəssümükimi
dəyərləndirdi.Qeydedildiki,Pre
zidentİlhamƏliyevindediyikimi,
ölkələrimizarasındakımünasibətlə
rindünyasiyasisistemindəalterna
tiviyoxdur.
Münasibətlərimizininkişafında

parlamentlərinrolundandanışan
spikerhərikiölkəninqanunverici
likorqanlarındadostluqqrupları
nınfəaliyyətgöstərməsinimüsbət
qiymətləndirdi.Sədrüçtərəfi
formatdaAzərbaycanTürkiyə
GürcüstanparlamentlərininXarici
əlaqələrkomitələrininəməkdaşlı
ğınınəhəmiyyətinivurğuladı.
GörüşdəTürkiyəBöyükMillət

MəclisininXariciəlaqələrkomitə
sininsədriAkifKılıçAzərbaycanın
apardığı44günlükVətənMühari
bəsidönəmindəbütüntürkxalqı
kimi,türkiyəlimillətvəkillərinin
dəbölgədəbaşverənhadisələri

diqqətləizlədiyini,qardaşAzərbay
canınuğurlarınasevindiklərinidilə
gətirdi.

Martın3dəMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovaVenesuelaBolivar
Respublikasınınölkəmizdəkifövqə
ladəvəsəlahiyyətlisəfiriKristofer
MartinezBerroteraniləgörüşdü.
ParlamentinSədriölkələrimiz

arasındacoğrafiməsafəninböyük
olmasınabaxmayaraq,dostluq
münasibətlərimizininkişafetdiyini
söylədi.Yüksəksəviyyəlisəfərlər,
aparılandanışıqlarvəölkələrimiz
arasındaimzalanmışsənədlərtərəf
lərinəməkdaşlığıgenişləndirmək
barədəxoşniyyətindənxəbərverir.
Siyasiəlaqələrininkişafımüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlıqüçünmövcud
potensialdanistifadəolunmasına
şəraityaradır.
GörüşdəSahibəQafarovaDağlıq

Qarabağmünaqişəsininhəllində
VenesuelanınAzərbaycanınərazi
bütövlüyünüdəstəkləməsinidost
münasibətikimidəyərləndirdi.
ÖznövbəsindəVenesuelaBo

livarRespublikasınınölkəmizdəki
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriKris
toferMartinezBerroteranparlament
diplomatiyasınıninkişafındaMilli
Məclisinrolunuyüksəkqiymətlən
dirdi.SəfirölkəsininAzərbaycanın
ərazibütövlüyünüdaimdəstəklədi
yiniqeydetdi.

Fevralın22dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə
səfərdəolanFransaMilliAssamble
yasınınnümayəndəheyətinin
üzvləriiləgörüşdü.Görüşdəspiker
AzərbaycanlaFransaarasındaəla
qələrinzəngintarixiolduğunusöy
lədi.ParlamentinSədrivurğuladı
ki,AzərbaycanvəFransaprezident
lərininqarşılıqlısəfərlərizamanı
aparılandanışıqlarvəölkələrimiz
arasındaimzalanmışsənədlərmü

nasibətlərimizəkeyfiyyətcəyeni
çalarlargətirib.
SöhbətdəSədrdövlətlərarasımü

nasibətlərsistemindəözünəməxsus
yertutanparlamentlərarasıəlaqə
lərindavamlıinkişafından,həriki
ölkəninparlamentüzvlərininqarşı
lıqlısəfərlərindən,aparılansöhbətlə
rinəhəmiyyətindəndanışdı.Spiker
busahədəparlamentlərarasıdostluq
qruplarınınrolunuxüsusiqeydetdi.
SahibəQafarovabildirdiki,ölkənin
BirincivitseprezidentiMehriban
xanımƏliyevahələMilliMəclisin
üzvüolarkənFransailədostluq
qrupununrəhbərikimiəlaqələrimi
zininkişafınamühümtöhfələrverib.
BuənənəbugünFransailədostluq
qrupununüzvləritərəfindənuğurla
davametdirilir.
FransaMilliAssambleyasının

birqrupdeputatınınölkəmizəbu
səfərininçoxtarixidönəmdəbaş
tutduğunusöyləyənspikerqeyd
etdiki,44günlükVətənMüharibəsi
zamanıAzərbaycanErmənistantə
rəfindənişğalolunmuştorpaqlarını
azadedərək,özərazibütövlüyünü
bərpaetdi.
GörüşdəFransaMilliAssamb

leyasınındeputatıMəcidElQerab
dediki,FransaCənubiQafqazilə
əməkdaşlığıninkişafınaböyük
önəmverirvəgörüşdəiştirakedən
fransalıdeputatlarAzərbaycanın
dostlarıdır.Qonaqtəəssüfəbildirdi
ki,bubölgədəkihəqiqətlərbəzən
Fransaqanunvericilikorqanında
olduğukimisəsləndirilmir.Biz
Azərbaycantərəfininnarahatlığını
anlayırıq,səfərmüddətindəbu
radagördüklərimiziassambleya
deputatlarınındiqqətinəçatdırmaq
niyyətindəyik.Görüşdəçıxışedən
fransalıdeputatlarAzərbaycanda
kıdünyəviliyi,tolerantlığı,Fransa
mədəniyyətinəolanmarağıyüksək
qiymətləndirdilər.

Fevralın17dəMilliMəclisin
SədriSahibəQafarovaölkəmizdə

səfərdəolanİranİslamRespub
likasıİslamŞuraMəclisininMilli
TəhlükəsizlikvəXariciSiyasət
KomissiyasınınsədriMüctaba
Zünnurininbaşçılıqetdiyinüma
yəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrqeydetdiki,Azərbaycan

iləİrandostvəqardaşölkələrdir.
Spikermünasibətlərimizinbusəviy
yəyəçatmasındaUluöndərHeydər
Əliyevinböyükxidmətləriolduğu
nu,busiyasətinbugünPrezident
İlhamƏliyevtərəfindənuğurla
davametdirildiyinivurğuladı.
SahibəQafarovaölkələrimizin

aliqanunvericilikorqanlarıarasın
damövcudolanxoşmünasibətlə
rinikitərəfivəçoxtərəfiformat
daəməkdaşlıqdaözünübüruzə
verdiyinidedivəhərikiölkənin
parlamentindədostluqqruplarının
fəaliyyətgöstərməsinitəqdiretdi.
SpikerİranınAzərbaycanın

apardığı44günlükVətənMü
haribəsidönəmindəölkəmizin
haqqişinidəstəkləməsiniyüksək
dəyərləndirdi,buölkənindaim
Azərbaycanınərazibütövlüyünü
müdafiəetdiyiüçünözadındanvə
Azərbaycanparlamentiadından
İrandövlətinəvəxalqınatəşəkkü
rünüifadəetdi.Spikerermənivan
dallığınındigərbirsübutukimi
Xocalısoyqırımınıdiqqətəçatdırdı
vəqeydetdiki,buqətliamadün
yanınbirsıraparlamentlərilazımi
qiymətvermis,onusoyqırımola
raqtanımışlar.
ÖznövbəsindəcənabMüctaba

Zünnuribildirdiki,təmsiletdi
yiölkəAzərbaycanlahəyatınən
müxtəlifsahələrindəəlaqələrin
dərinləşməsindəmaraqlıdır.
QonaqAzərbaycanınerməni

işğalındanazadolunmuşəraziləri
ninminalardantəmizlənməsində,
bərpaişlərində,diniabidələrin
yenidənqurulmasındaİrantərəfi
ninyaxındaniştiraketməkarzu
sunubildirdi,Qarabağınyenidən
dirçəlməsinəonunölkəsinindəöz
layiqlitöhfəsiniverməkniyyətində
olduğunuifadəetdi.
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MilliMəclisinmartın16dake
çirilənplenariclasındaNazirlər
Kabinetinin2020ciildəkifəaliyyə
tihaqqındahesabatıdinlənildi.
MilliMəclisinSədriSahibəQa

farovavurğuladıki,NazirlərKa
binetininillikhesabatlarınınMilli
Məclisdədinlənilməsiparlament
ləhökumətarasındatəmasların
artmasına,sosialiqtisadiinkişaf
məsələlərininobyektivaraşdırıl
masındavəhəllindədeputatların
iştirakınaşəraityaradır.
HesabatıtəqdimedənAzər

baycanRespublikasınınBaşnaziri
ƏliƏsədovbildirdiki,2020ciil
Azərbaycanınşanlıdövlətçiliktari
xindəmöhtərəmPrezident,AliBaş

KomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyiilətorpaqlarımızınişğaldan
azadedilməsi,suverenliyininvə
ərazibütövlüyününbərpasıiləəla
mətdaroldu,uzunillərboyunca
yaradılmışiqtisadivəhərbipoten
sialordumuzunparlaqqələbəsini
şərtləndirdi.
Başnazirqeydetdiki,2020ci

ilbirsıramühümiqtisadi,siyasi
vəsosialhadisələrləyaddaqalıb.
VIçağırışMilliMəclisədemokra
tikşəraitdəkeçirilmişseçkilərötən
ilinmühümsiyasihadisələrindən
birioldu.Bütünsiyasiqüvvələ
riniştirakıiləkeçirilmişseçkilər
nəticəsindəçoxpartiyalıparlament
formalaşdı.Hesabatiliərzindəhö

kumətləMilliMəclisarasındaiş
güzarmünasibətlərdahadadərin
ləşdi.NazirlərKabinetiparlament
üzvlərininsorğuvətəklifərinəhər
zamankıkimidiqqətləyanaşdı.
Hesabatilindəstratejilayihələrin
icrası,sosialiqtisadivədigərisla
hatlarınhəyatakeçirilməsisahə
sindəaparılanişlərdavametdiril
di.ÖtənilinsongünlərindəCənub
QazDəhlizininsonseqmentiolan
TAPınistismaraverilməsiiləta
rixdəilkdəfəolaraqAzərbaycan
qazınınAvropayaixracıbaşladı.
Başnazironudabildirdiki,

2020ciildəDünyaBankının“Do
ingBusiness”hesabatındaAzər
baycan28ci,DavosÜmumdünya

Milli Məclisdə Nazirlər  
Kabinetinin hesabatı dinlənildi
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AKTUAL

İqtisadiForumununhesabatların
daisəqabaqcılyerdədir.ƏliƏsə
dovtəqdimatındaNeftFondunun
uğurlarıhaqqındaməlumatlarıda
söylədi.
Diqqətəçatdırıldıki,ötənil

dünyanıbürümüşpandemiyailə
mübarizəvəonunmənfinəticələ
rininqarşısınıalmaqüçündavamlı
tədbirlərgörüldü.Dövlətinbütün
imkanvəresurslarıbuviruslamü
barizəyəyönəldildi.Ölkədəmaska
vədərmanqıtlığınınaradanqaldı
rılması,modultiplixəstəxanaların
yaradılmasıistiqamətindəardıcıl
tədbirlərgörüldü.Azərbaycan
CənubiQafqazdavaksinasiyaya
başlamışilkölkədir.
Qeydolunduki,pandemi

yadövründədövlətinməşğulluq
vəsosialrifahadəstəktədbirlə
ri4milyon800minnəfəriəhatə
edib.600minişsizə,ocümlədən
pandemiyadövründəgəlirlərini
itirmişşəxslərəyaşayışminimu
muhəcmində190manatbirdəfəlik

ödənişverilib.Ötənilpandemiya
səbəbindənəvvəlkiilləmüqayisə
də4,3faizazÜDMistehsaledilib,
sənayeistehsalı5faizazalıb.Ödə
məqabiliyyətiniitirən4bankın
lisenziyasıləğvolunub.Pensiyalar
artırılıb,ünvanlısosialyardımın
əhatədairəsigenişləndirilib.Şəhid
ailələri,müharibəəlillərivəonla
rınailələrininsosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsiməqsədiiləPrezi
dentİlhamƏliyevtərəfindənmü
vafiqfərmanlarimzalanıb,onların
qayğılarıdiqqətmərkəzindəolub.
Buməqsədlə“YAŞAT”Fonduya
radılıb.
Başnazirməlumatverdiki,

zənginQarabağtorpaqlarıdüşmən
tərəfindən30iləyaxınamansızca
sınaistismarolunmuşdur.Lakin
bizbütünkəndvəşəhərlərimizi
bərpaedəcəyik.Artıqbununla
bağlıprosesbaşlayıb.Azərbayca
nınişğaldanazadedilmişəraziləri
ninbərpasıüçünilkinolaraqdöv
lətbüdcəsindən2,2milyardmanat

vəsaitayrılıb.Buistiqamətdə
atılacaqənönəmliaddımişğaldan
azadedilmişərazilərinminalardan
təmizlənməsidir.ANAMAnınye
nidəntəşkiliişğaldanazadolun
muşərazilərinminalardantəmiz
lənməsiişlərininkeyfiyyətcəyeni
səviyyədəaparılmasıbaxımından
böyükəhəmiyyətkəsbedir.
ÇıxışınınsonundaBaşnazirƏli

Əsədovxalqımızaqarşıdangələn
qədimNovruzbayramıvəilaxır
çərşənbəmünasibətiilətəbriklərini
çatdırdı.
SonraMilliMəclisinİqtisa

disiyasət,sənayevəsahibkarlıq
komitəsininsədriTahirMirkişili
NazirlərKabinetinin2020ciildə
fəaliyyətihaqqındahesabatbarədə
fikirlərinibildirdi.
Komitəsədri2020ciilüçün

iqtisadiyyatımızınəvvəlcədən
planlaşdırılmışinkişafproqnozla
rınınyüksəkolduğunu,1cirübün
iqtisadigöstəricilərininbuproq
nozlarınreallığınıəksetdirdiyini
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dedi.2cürübünbaşlanğıcından
etibarənCOVID19pandemiya
sınındünyada,ocümlədənAzər
baycandagenişyayılmasışəraitin
dədövlətbaşçısıcənabİlham
Əliyevingöstərişiiləvətəndaşla
rınsağlamlığınınəsasmeyarkimi
seçildiyivurğulandı.
Bildirildiki,dövlətbaşçısı

cənabİlhamƏliyevinvəBirinci
vitseprezidentMehribanxanım
Əliyevanınbirbaşarəhbərliyiilə
həyatakeçiriləntədbirlərepidemi
yanınyayılmasəviyyəsinikəskin
azaltmaqvəitkiləriminimumaen
dirməkləyanaşı,iqtisadiyyatımı
zındagözlənilənitkilərininazal
dılmasıilənəticələndi.İlərzində
dünyaneftbazarındaqiymətlərin
kəskinucuzlaşmasıiqtisadiböh
ranınəhatəliyinivəkəskinliyini
dahadaartırdı.Böhrandünyaəm
təəqiymətlərininenerjisektorunda
18,3faizucuzlaşması,qeyrienerji
sektorunda16,1faizbahalaşması,
dünyaərzaqqiymətlərinin6,5faiz
yüksəlməsi,neftinqiymətininisə

33faizaşağıdüşməsiiləmüşayiət
olundu.
Beləliklə,2020ciildəAzərbay

can3cəbhədəpandemiya,qlobal
böhranvəişğalçıErmənistanilə
mübarizəapardı,bununüçün
bütünresurslarınıkifayətqədərsə
fərbəretdi.

TahirMirkişilidediki,korona
viruspandemiyasıiləmübarizəsa
həsindətəxirəsalınmaztədbirlərin
görülməsiüçünqısabirmüddətdə
büdcəvəsaitlərisəfərbəredilərək

maliyyətəminatınınyaradılması
öztəsirinigöstərdi.Pandemiyanın
yaratdığıproblemlərəbaxmaya
raq,stratejilayihələrinicrası,iqti
sadi,sosialvəinstitusionalisla
hatlarınhəyatakeçirilməsi,ordu
quruculuğuvəhərbipotensialın
gücləndirilməsisahəsindəgörülən

işlərmüsbətqiymətlən
dirilməlidir.Pandemiya
yaqarşıiqtisaditədbirlər
paketiçərçivəsindəfərdi
sahibkarlara,muzdlu
işçilərinəməkhaqlarına
göstərilənmaliyyədəs
təyi,pandemiyanıntəsir
etdiyisahələrdəçalışan
sahibkarlaraəldəetdik
lərimənfəətin75faizi
miqdarındagüzəştlərin
tətbiqedilməsivədigər
çoxsaylıgüzəştləriqtisa

dimühitəmüsbəttəsirgöstərdi.
Komitəsədridiqqətəçatdırdı

ki,hesabatilindəgörüləntədbir
ləriqtisadiyyatdaşəfafığıdaha
daartırıb,iqtisadisubyektlərvə

Pan  de  mi  ya döv  rün  də döv  lə  tin məş  ğul  luq 
və so  sial ri  fa  ha dəs  tək təd  bir  lə  ri 4 mil  yon 
800 min nə  fə  ri əha  tə edib. 600 min iş  si  zə,  
o cüm  lə  dən pan  de  mi  ya döv  rün  də gə  li  rləri  ni 
itir  miş şəxs  lə  rə ya  şa  yış mi  ni  mu  mu həc -
min  də 190 ma  nat bir  də  fə  lik ödə  niş ve  ri  lib. 
Ötən il pan  de  mi  ya sə  bə  bin  dən əv  vəl  ki il  lə 
mü  qa  yi  sə  də 4,3 faiz az ÜDM is  teh  sal edi  lib, 
sə  na  ye is  teh  sa  lı 5 faiz aza  lıb.



    MART-APREL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  19   

dövlətorqanlarıarasındaeti
madmühitinixeyligücləndirib.
2020ciildəbankları,qeyribank
kredittəşkilatlarını,kapitalvə
pulbazarlarını,sığortasistemini
əhatəedənmaliyyəsabitliyinin
qorunmasısiyasətiniuğurluhesab
edirik.
Sonrahesabatlabağlımünasi

bətlərinibildirənMilliMəclisSəd
rininbirincimüaviniƏliHüseynli,
SədrmüaviniFəzailİbrahimli,
komitəsədrləriSadiqQurbanov,
TahirRzayev,ƏhlimanƏmirasla
nov,deputatlardanSevincFətə
liyeva,İlhamMəmmədov,Azay
Quliyev,VahidƏhmədovsənədi
yüksəkqiymətləndirdilər,hesabat
barədəfikirləriniaçıqladılar.
NazirlərKabinetinin2020ci

ildəkifəaliyyətihaqqındahesabatı
ətrafındagenişmüzakirələrkeçiril
di.BaşnazirƏliƏsədovdeputat
lartərəfindənqaldırılanməsələlərə
münasibətbildirdikdənsonrahe
sabatsəsəqoyularaqnəzərəalındı.
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MilliMəclisinaprelin2dəke
çirilənplenariclasındaənənəvi
olaraqAzərbaycanRespublikasının
İnsanhüquqlarıüzrəmüvəkkili
nin(ombudsmanın)illikməruzəsi
dinlənildi.
2020ciilüzrəillikməruzəni

parlamentətəqdimedənombuds
manSəbinəƏliyevaöncəVətən
Müharibəsindəqazandığımıztari
xiqələbəmünasibətiiləmüzəfər
AliBaşKomandanİlhamƏliyev
başdaolmaqlaqəhrəmanordumu
za,bütünxalqımızatəbriklərini
ünvanladı,şəhidlərimizinmüqəd
dəsruhuqarşısındabaşəydiyini,
qazilərimizəşəfadilədiyinivurğu
ladı.
İnsanhüquqlarıüzrəmüvək

kilqeydetdiki,ölkədəictimaisi
yasisabitliyintəminolunması,
ictimainəzarətinvəkorrupsiyaya
qarşımübarizəningücləndirilməsi,
dövlətorqanlarınınfəaliyyətində
səmərəliliyinartırılmasıməqsə
diiləidarəçiliksistemindətətbiq
edilənyenilikləraşkarlığın,şəfaf
lığınvəqanununaliliyinintəmin
edilməsində,insanhüquqlarının

etibarlımüdafiəsindəözünügös
tərməkdədir.
Bildirildiki,yolasaldığımızildə

COVID19pandemiyasımüəyyən
çətinlikləryaratsada,Azərbaycan
daəhalininhəssasqruplarınındəs
təklənməsinəyönəlmişproqramvə
layihələrinicrasıdavametdirilib,
Ombudsmantəsisatıpandemiyaya
qarşımübarizədəfəaliştirakedib.
SəbinəƏliyevadeputatlarınnə

zərinəçatdırdıki,44günlükVətən
Müharibəsiningedişindəerməni
təcavüzünəməruzqalmışbölgələ
rəmütəmadisəfərləredib.Ötənil
Azərbaycanınİnsanhüquqlarıüzrə
müvəkkiliErmənistanıntörətdi
yimüharibəcinayətləriiləbağlı8
bəyanatvə7hesabathazırlayıb,
videomüraciətlərdədaxilolmaq
laşikayətxarakterli15müraciət
aidiyyətibeynəlxalqtəşkilatlara,
müxtəlifölkələrinombudsmanları
navəmilliinsanhüquqlarıtəsi
satlarına,səfirliklərə,diniicmavə
konfessiyalaragöndərilib.İlərzində
ombudsmanınünvanınadaxilolan
27min500müraciətqanunçərçivə
sindətəhliledilib,aidiyyətidövlət

qurumlarıiləəməkdaşlıqşəraitində
araşdırılıb,pozulmuşhüquqla
rınbərpasınayönəlmiştədbirlər
görülüb,təklifərverilib.Təsisat
dafəaliyyətəbaşlayan916vahid
ÇağrıMərkəzi,habelə“Facebook”
və“Twiter”sosialşəbəkələrinin
imkanlarındanistifadəedilməsi
xüsusiləpandemiyadövründəvə
təndaşlarınmüraciətetməkhüqu
qununsəmərəlitəminatınaşərait
yaradıb.
Ombudsmantəsisatınınötən

ildəkifəaliyyətibarədəparlamentə
ətrafıməlumatverənSəbinəƏliye
vabirsıratəklifərinidədeputatla
rındiqqətinəçatdırdı.
Ombudsmanınhesabatımillət

vəkilləritərəfindəngenişmüzaki
rəolundu.Deputatlarillikməru
zənivəombudsmanın2020ciildə
gördüyüişlərimüsbətdəyərləndir
dilər.
İclasdaombudsmanSəbinə

Əliyevadeputatlarımaraqlandıran
suallarıcavablandırdıqdansonra
İnsanhüquqlarıüzrəmüvəkkilin
2020ciilədairillikməruzəsinəzərə
alındı.

MilliMəclisinaprelin13dəkeçirilənplenariclasında
HesablamaPalatasınınsədriVüqarGülməmmədovAzər
baycanRespublikasıHesablamaPalatasının2020ciildə
fəaliyyətihaqqındahesabatınıtəqdimetdi.
VüqarGülməmmədovçıxışındadeputatlarındiqqətini

ötənildünyanıbürüyənCOVID19pandemiyasıiləəla
qədarstatistikgöstəricilərəyönəltdi.Bildirildiki,əsasən
distantfəaliyyətəüstünlükverilən2020ciildəplanadaxil
edilmişnəzarəttədbirlərininsayı25faizazaldılıb.Bunun
labelə,həmindövrərzindəqurumunqanunvericiliklə
müəyyənedilmişfəaliyyətivaxtındavəoperativqaydada
həyatakeçirilib,dövlətbüdcəsininvəbüdcədənkənardöv
lətfondlarınınbüdcələrininlayihəsi,müvafiqbüdcələrə
dəyişikliklər,dövlətbüdcəsininicrasıüzrəHesablamaPa
latasınınrəyləriqısamüddətdəhazırlanaraqmillətvəkillə
rinindiqqətinəçatdırılıb.Hesabatarəylərdəəksolunmuş
əsastövsiyələrdaxiledilib.
Palatasədribildirdiki,hesabatilində83faiziaudit

olmaqla41kənardövlətmaliyyənəzarətitədbirihəyata
keçirilib.Hesabatlardadüzgünəksetdirilməyənməbləğin
412,4milyonmanatolmasımüəyyənedilib.Mühasibatlıq
prinsiplərinəəməlolunmamasıvəmühasibatyazılışları
nındoğruverilməməsihallarınaaidedilənvəsaitümumi
likdə335,4milyonmanathəcmindədir.
Məlumatverildiki,2020ciildəbaşaçatdırılmış34

auditüzrənəticələrümumiləşdirilərək452haldanöqsan
müəyyənedilib.Hesabatilindənəzarəttədbirləridahaçox
aqrar,dövlətsatınalmaları,dövlətborclanmaları,maliyyə
hesabatlarınıntəhlili,büdcəninplanlaşdırılmasıvəicrası
sahələrini,DSMFninhesabatlılığınıəhatəedib.Əmək
haqqısistemiiləbağlıqurumlararasıuyğunsuzluğun
aradanqaldırılmasınınvacibliyi,dövlətsatınalmalarının
təşkili,keçirilməsivəicraolunmasınanəzarətintəşkilinin
zəruriliyi,investisiyalayihələrininnəticələrininvəiqtisadi
artımatəsirininartırılmasıməqsədiiləbusahədəkonkret
göstəricilərsistemininformalaşdırılmasıvəmonitorinq
mexanizmlərininyaradılmasınınzəruriliyi,ölkədəin
formasiyakommunikasiyatexnologiyalarınıninkişafıilə
bağlırastgəlinənçatışmazlıqlarınyaratdığıproblemlərin
aktuallığıqeydedilib.
VüqarGülməmmədovçıxışındanəzarəttədbirlərinin

nəticələribarədəməlumatverdi.Bildirildiki,hesabatilin
dəümumilikdə130,3milyonmanatqeydedilmişnöqsan
təsnifatıüzrəhüquqiaktlarınpozulmasıiləicraolunub.
Pul,əvəzləməvənaturaformasındaolmaqla55,2milyon
manatvəsaitinbərpasıiləbağlıqərarverilibvə94faiziicra
olunub.HesablamaPalatasıözfəaliyyətindəşəfafıqvə

hesabatlılığınqorunmasıüçünçalışıb,hazırlanmışrəylə
rin,hesabatlarınməlumatlılığınınartırılmasınıvəmüəy
yənedilmişqaydadaictimaiyyətüçünəlçatanlığınıtəmin
edib.Hesabatilindəpalatanın20212025ciillərüzrəyeni
StratejiPlanıtəsdiqedilib.
Hesabatınyekununda2021ciildəqarşıdaqoyulanvə

zifələrbarədədeputatlaraməlumatverildi.
İclasdaİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomi

təsininsədriTahirMirkişiliAzərbaycanRespublikası
HesablamaPalatasının2020ciildəfəaliyyətihaqqında
hesabatıiləbağlıkomitəninrəyinitəqdimetdi.Hesab
lamaPalatasınınişplanındanəzərdətutulmuşhesabata
audit,analitikvəmonitorinqfəaliyyətiiləbağlıməlumat
larındaxiledildiyi,aşkaredilmişpozuntularınmiqyası
vəünvanlılığıbarədəgeniştəhlillərinaparıldığı,sənədin
əhatəliolduğu,dövlətvəicmalbüdcəyəəlavəyükola
biləcəkişsahələrininaçıqgöstərildiyivurğulandı.Tahir
Mirkişilibildirdiki,HesablamaPalatasınınhesabatıko
mitəniniclasındaməqbulhesabedilib.
HesabatətrafındaçıxışedəndeputatlarHesablama

Palatasının2020ciildəfəaliyyətinimüsbətdəyərləndir
dilər.Hesabatlabağlıbirsırairadvətəklifərdəsəslən
dirildi.
MüzakirələrinsonundaHesablamaPalatasınınsədri

VüqarGülməmmədovmillətvəkillərinəpalatanınfəaliy
yətinəverdikləriqiymətəgörəminnətdarlıqetdi,depu
tatlarınqaldırdığıməsələlərəmünasibətinibildirdi.
İclasdaAzərbaycanRespublikasıHesablamaPalatası

nın2020ciildəfəaliyyətihaqqındahesabatınəzərəalındı.

Ombudsman deputatlar qarşısında 
illik məruzəsini təqdim etdi

Pandemiya Hesablama Palatasının 
fəaliyyətinə mənfi təsir etmədi
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parlamentətəqdimedənombuds
manSəbinəƏliyevaöncəVətən
Müharibəsindəqazandığımıztari
xiqələbəmünasibətiiləmüzəfər
AliBaşKomandanİlhamƏliyev
başdaolmaqlaqəhrəmanordumu
za,bütünxalqımızatəbriklərini
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dəsruhuqarşısındabaşəydiyini,
qazilərimizəşəfadilədiyinivurğu
ladı.
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kilqeydetdiki,ölkədəictimaisi
yasisabitliyintəminolunması,
ictimainəzarətinvəkorrupsiyaya
qarşımübarizəningücləndirilməsi,
dövlətorqanlarınınfəaliyyətində
səmərəliliyinartırılmasıməqsə
diiləidarəçiliksistemindətətbiq
edilənyenilikləraşkarlığın,şəfaf
lığınvəqanununaliliyinintəmin
edilməsində,insanhüquqlarının

etibarlımüdafiəsindəözünügös
tərməkdədir.
Bildirildiki,yolasaldığımızildə

COVID19pandemiyasımüəyyən
çətinlikləryaratsada,Azərbaycan
daəhalininhəssasqruplarınındəs
təklənməsinəyönəlmişproqramvə
layihələrinicrasıdavametdirilib,
Ombudsmantəsisatıpandemiyaya
qarşımübarizədəfəaliştirakedib.
SəbinəƏliyevadeputatlarınnə

zərinəçatdırdıki,44günlükVətən
Müharibəsiningedişindəerməni
təcavüzünəməruzqalmışbölgələ
rəmütəmadisəfərləredib.Ötənil
Azərbaycanınİnsanhüquqlarıüzrə
müvəkkiliErmənistanıntörətdi
yimüharibəcinayətləriiləbağlı8
bəyanatvə7hesabathazırlayıb,
videomüraciətlərdədaxilolmaq
laşikayətxarakterli15müraciət
aidiyyətibeynəlxalqtəşkilatlara,
müxtəlifölkələrinombudsmanları
navəmilliinsanhüquqlarıtəsi
satlarına,səfirliklərə,diniicmavə
konfessiyalaragöndərilib.İlərzində
ombudsmanınünvanınadaxilolan
27min500müraciətqanunçərçivə
sindətəhliledilib,aidiyyətidövlət

qurumlarıiləəməkdaşlıqşəraitində
araşdırılıb,pozulmuşhüquqla
rınbərpasınayönəlmiştədbirlər
görülüb,təklifərverilib.Təsisat
dafəaliyyətəbaşlayan916vahid
ÇağrıMərkəzi,habelə“Facebook”
və“Twiter”sosialşəbəkələrinin
imkanlarındanistifadəedilməsi
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təndaşlarınmüraciətetməkhüqu
qununsəmərəlitəminatınaşərait
yaradıb.
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ildəkifəaliyyətibarədəparlamentə
ətrafıməlumatverənSəbinəƏliye
vabirsıratəklifərinidədeputatla
rındiqqətinəçatdırdı.
Ombudsmanınhesabatımillət

vəkilləritərəfindəngenişmüzaki
rəolundu.Deputatlarillikməru
zənivəombudsmanın2020ciildə
gördüyüişlərimüsbətdəyərləndir
dilər.
İclasdaombudsmanSəbinə

Əliyevadeputatlarımaraqlandıran
suallarıcavablandırdıqdansonra
İnsanhüquqlarıüzrəmüvəkkilin
2020ciilədairillikməruzəsinəzərə
alındı.

MilliMəclisinaprelin13dəkeçirilənplenariclasında
HesablamaPalatasınınsədriVüqarGülməmmədovAzər
baycanRespublikasıHesablamaPalatasının2020ciildə
fəaliyyətihaqqındahesabatınıtəqdimetdi.
VüqarGülməmmədovçıxışındadeputatlarındiqqətini

ötənildünyanıbürüyənCOVID19pandemiyasıiləəla
qədarstatistikgöstəricilərəyönəltdi.Bildirildiki,əsasən
distantfəaliyyətəüstünlükverilən2020ciildəplanadaxil
edilmişnəzarəttədbirlərininsayı25faizazaldılıb.Bunun
labelə,həmindövrərzindəqurumunqanunvericiliklə
müəyyənedilmişfəaliyyətivaxtındavəoperativqaydada
həyatakeçirilib,dövlətbüdcəsininvəbüdcədənkənardöv
lətfondlarınınbüdcələrininlayihəsi,müvafiqbüdcələrə
dəyişikliklər,dövlətbüdcəsininicrasıüzrəHesablamaPa
latasınınrəyləriqısamüddətdəhazırlanaraqmillətvəkillə
rinindiqqətinəçatdırılıb.Hesabatarəylərdəəksolunmuş
əsastövsiyələrdaxiledilib.
Palatasədribildirdiki,hesabatilində83faiziaudit

olmaqla41kənardövlətmaliyyənəzarətitədbirihəyata
keçirilib.Hesabatlardadüzgünəksetdirilməyənməbləğin
412,4milyonmanatolmasımüəyyənedilib.Mühasibatlıq
prinsiplərinəəməlolunmamasıvəmühasibatyazılışları
nındoğruverilməməsihallarınaaidedilənvəsaitümumi
likdə335,4milyonmanathəcmindədir.
Məlumatverildiki,2020ciildəbaşaçatdırılmış34

auditüzrənəticələrümumiləşdirilərək452haldanöqsan
müəyyənedilib.Hesabatilindənəzarəttədbirləridahaçox
aqrar,dövlətsatınalmaları,dövlətborclanmaları,maliyyə
hesabatlarınıntəhlili,büdcəninplanlaşdırılmasıvəicrası
sahələrini,DSMFninhesabatlılığınıəhatəedib.Əmək
haqqısistemiiləbağlıqurumlararasıuyğunsuzluğun
aradanqaldırılmasınınvacibliyi,dövlətsatınalmalarının
təşkili,keçirilməsivəicraolunmasınanəzarətintəşkilinin
zəruriliyi,investisiyalayihələrininnəticələrininvəiqtisadi
artımatəsirininartırılmasıməqsədiiləbusahədəkonkret
göstəricilərsistemininformalaşdırılmasıvəmonitorinq
mexanizmlərininyaradılmasınınzəruriliyi,ölkədəin
formasiyakommunikasiyatexnologiyalarınıninkişafıilə
bağlırastgəlinənçatışmazlıqlarınyaratdığıproblemlərin
aktuallığıqeydedilib.
VüqarGülməmmədovçıxışındanəzarəttədbirlərinin

nəticələribarədəməlumatverdi.Bildirildiki,hesabatilin
dəümumilikdə130,3milyonmanatqeydedilmişnöqsan
təsnifatıüzrəhüquqiaktlarınpozulmasıiləicraolunub.
Pul,əvəzləməvənaturaformasındaolmaqla55,2milyon
manatvəsaitinbərpasıiləbağlıqərarverilibvə94faiziicra
olunub.HesablamaPalatasıözfəaliyyətindəşəfafıqvə

hesabatlılığınqorunmasıüçünçalışıb,hazırlanmışrəylə
rin,hesabatlarınməlumatlılığınınartırılmasınıvəmüəy
yənedilmişqaydadaictimaiyyətüçünəlçatanlığınıtəmin
edib.Hesabatilindəpalatanın20212025ciillərüzrəyeni
StratejiPlanıtəsdiqedilib.
Hesabatınyekununda2021ciildəqarşıdaqoyulanvə

zifələrbarədədeputatlaraməlumatverildi.
İclasdaİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomi

təsininsədriTahirMirkişiliAzərbaycanRespublikası
HesablamaPalatasının2020ciildəfəaliyyətihaqqında
hesabatıiləbağlıkomitəninrəyinitəqdimetdi.Hesab
lamaPalatasınınişplanındanəzərdətutulmuşhesabata
audit,analitikvəmonitorinqfəaliyyətiiləbağlıməlumat
larındaxiledildiyi,aşkaredilmişpozuntularınmiqyası
vəünvanlılığıbarədəgeniştəhlillərinaparıldığı,sənədin
əhatəliolduğu,dövlətvəicmalbüdcəyəəlavəyükola
biləcəkişsahələrininaçıqgöstərildiyivurğulandı.Tahir
Mirkişilibildirdiki,HesablamaPalatasınınhesabatıko
mitəniniclasındaməqbulhesabedilib.
HesabatətrafındaçıxışedəndeputatlarHesablama

Palatasının2020ciildəfəaliyyətinimüsbətdəyərləndir
dilər.Hesabatlabağlıbirsırairadvətəklifərdəsəslən
dirildi.
MüzakirələrinsonundaHesablamaPalatasınınsədri

VüqarGülməmmədovmillətvəkillərinəpalatanınfəaliy
yətinəverdikləriqiymətəgörəminnətdarlıqetdi,depu
tatlarınqaldırdığıməsələlərəmünasibətinibildirdi.
İclasdaAzərbaycanRespublikasıHesablamaPalatası

nın2020ciildəfəaliyyətihaqqındahesabatınəzərəalındı.

Ombudsman deputatlar qarşısında 
illik məruzəsini təqdim etdi

Pandemiya Hesablama Palatasının 
fəaliyyətinə mənfi təsir etmədi
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TƏHLİL AKTUAL

İlhamƏliyevinkonfransdasəslən
dirdiyifikirlərinəksəriyyətiekspert
lərinverdiklərisuallaracavabxarakteri
daşısada,əslindəoradaAzərbaycanın
vəregionunbugünüvəgələcəyiilə
bağlıbütövbirstratejiyanaşmaortaya
qoyuldu.
Regiondanbaşlasaq,dövlətbaşçımı

zınaçıqlamalarındançıxardığımnəticə

budurki,bizqardaşTürkiyəiləsıxstra
tejiişbirliyiçərçivəsindəbütünölkələrlə
əməkdaşlığıgenişləndirməyəvəsöhbət
Xəzərinotayındangedirsə,dərinləşdir
məyəhazırıq.TürkŞurasınınsonzirvə
toplantısıgöstərdiki,MərkəziAsiyadakı
qardaşlarımızdaAzərbaycanlaTürki
yəninbirgəyaratdıqlarıyenigeosiyasi
reallığıdərkedirvəbununonlarüçün
dəgözəlperspektivləraçdığınınfərqin
dədirlər.Həminzirvəgörüşündəbütün
türkdövlətlərirəhbərlərininnitqlərini
özdillərindəetməsiməhzvurğuladığı
mızbuyenigeosiyasireallıqdan,onun
dərkindənvəartıqqəbuledilməsindən
qaynaqlanırdı.
Konfransaonlaynşəkildəqatılan

İsveçinTəhlükəsizlikvəİnkişafSiyasəti
İnstitutunundirektoruSvanteKornelin
44günlüksavaşındövlətimizinqətiy
yətini,“böyükgüclərarasındarealvə
yatəsəvvürdəkigeosiyasioyunların
obyektideyil,taməksinə,özhüququnu
təsdiqləməyibacaranbirgüc”olduğu
nuqeydetməsivəonun“bizgörürük
ki,AzərbaycanlabirlikdəÖzbəkistan
vəQazaxıstankimibirneçədövlətdə
realtərəfərəçevrilir”sözlərigöstərir
ki,Qərbdədəbureallığıgörürlərvə

buradaAzərbaycanliderininmühüm
xidmətiolduğunudabilirlər.Dünyanın
əntanınmışekspertlərindənbiriolan
Kornelinbufikrindəngöründüyükimi,
həmindövlətlərUluöndərHeydərƏli
yevinreallaşdırdığı“Əsrinmüqaviləsi”
Xəzərinotayındakıtürkdövlətlərinin
müstəqillikpotensialınınartmasındane
cəmühümroloynamışdısa,cənabİlham
ƏliyevinliderliyiiləAzərbaycanınişğal
çıErmənistanüzərindəbirbaşa,ondan
alətkimifaydalananlarüzərindəisədo
layıqələbəsindəneynidərəcədə,bəlkə
dədahaartıqdividentqazanacaqlar.
Fikrimcə,MərkəziAsiyadakıbaşqa

birdövlətTürkmənistanlaAzərbaycan
arasındaXəzərdə“Dostluq”yatağının
birgəişlənilməsihaqdaimzalananAn
laşmaMemorandumudayenigeosiyasi
reallığarəsmiAşqabadınpraqmatikya
naşmasıidi.Buyöndəikiölkəarasında
Transxəzərqazkəməridədaxilolmaqla
böyükəməkdaşlıqperspektivlərimöv
cuddur.
Digərqonşuölkələrəgəldikdəisə

44günlüksavaşzamanıözlərininecə
aparmalarındanasılıolmayaraq,cənab
Prezidentinsözlərinəgörə,onlarhazır
da“AzərbaycanlaTürkiyəninregional

inkişafabağlıortaqbaxışlarınıpaylaşır
lar”.Savaşınilkgünündənsongününə
qədərbizəsiyasivəmənəvidəstəyini
əsirgəməyənqardaşTürkiyəniçıxsaq,
digər3qonşumuzunhərəkətlərihaqda
dövlətbaşçımızındiplomatikfikirləri
dəolduqcadəqiqtəsbitidi:“Digərüç
qonşumuzagəldikdə,biziməsashədə
fimizonlarınbitərəfqalmasıidi.Buda
bəziölkələrdəmüəyyəndərəcədə,digər
ölkələrdəisənisbətənyüksəkdərəcədə
başverdi”.
Bəli,biz44günlüksavaşdamüəyyən

dərəcədəneytrallıqnümayişinəcəhd
edənləridə,beləbircəhddəbulunanla
rınişğalçıyagöndərdiklərisilahsursatın
ərazilərindəndaşınmasınagözyuman
larıda,özləridəoxşarproblemləüzləş
mələrinəbaxmayaraq,hələindiyəkimi
qazandığımızzəfərləbağlıtəbriklərini
diləgətirməyən,əksinə,yaranmışyeni
reallıqdanqayğılandıqlarınıgizlətmə
yənləridəgördükvəgörürük.
KonfransdaİranvəGürcüstandan

olanekspertlərinözölkələrininZəngə
zurdəhliziiləbağlınarahatlıqlarının
yeraldığısuallaracənabİlhamƏliyevin
cavabındansonrabunarahatlıqların
arxasındakıarqumentlərinnədərəcədə

əsassızolduğunuvəprosesləringedişi
nəheçbirtəsirgöstərməyəcəyinihərkəs
anladı.Onlarınverdiklərisuallardan
beləgörünürdüki,İrandabəziçevrələr
ZəngəzurdəhliziiləNaxçıvanahərbi
təyinatlıyüklərindaşınıbdaşınmaya
cağındanvəbudəhlizinkiminnəzarəti
altındaolacağındannarahatimişlər.
CənabPrezidentin“iranlılarnecə

indiErmənistanlasərhədikeçəndəilk
üzləşdikləriRusiyaSərhədTəhlükəsiz
liyiQüvvələridirsə,dəhlizdədəeyni
sifətlərigörəcəklər”fikrinivurğulama
sındanvəaşağıdakıfikirləridəəlavə
etməsindənsonrahəminekspertində,
onunsoydaşlarınındanəyədayandı
ğıcətinanlaşılannarahatlıqlarıyəqin
aradanqalxmışolacaq:“Hərbivəya
mülkiyüklərəgəldikdə,bilirsinizki,bu
günbizİranərazisivasitəsiləmövcud
xətlərləNaxçıvanahərbiyüklərgön
dəririk.Niyəbuyollaolmasın?Bunun
heçbirfərqiolmayacaq.Bundanəlavə,
müharibəartıqbitibvəbizimbubarədə
düşünməyəehtiyacımızyoxdur.Sülh
barədədüşünməliyik”...
AzərbaycanPrezidentigürcüeks

pertinQərbinbudəhlizinəleyhinə
çıxmasıhaqdasualıqarşısındazama

nındaeyniçevrələrinBakıTbilisiQars
dəmiryoluxətinəyanaşmadadaoxşar
davranışsərgilədiyini,BakıTbilisiCey
hanneftkəmərininGürcüstandandeyil,
Ermənistandankeçməsiniistədiklərini
xatırlatmasıdabirnövsilləefektlica
vabidi.
Prezidentin“bizimheçvaxtözümü

zühəddindənartıqqiymətləndirmədi
yimiz,aparıcıölkələringündəliyindəbir
nömrəlivəyaonuncuməsələolduğu
muzudüşünmədiyimizi”vurğulama
sındavə“nəhənggüclərbizinəqədəraz
xatırlasavəyahaqqımızdaazdüşünsə,
bu,bizimüçünbiroqədəryaxşıdır”
sözlərindəisəgizlibiristehzailəyanaşı,
acıbirhəqiqətvardı...Buistehzanınhə
dəfiisəözlərihaqqındabelədüşünənvə
sonrahəllediciandagülüncvəziyyətdə
qalanlaridi.Buradaregiondahəmke
çənilki,həmdədahaəvvəllər,məsələn,
2008ciildəaparılansavaşlardakimin
nəyəümidetdiyinivəhansıreallıqlarla
qarşılaşdığınıyadasalmaq,fikrimizcə,
yetərlidir.
Acıhəqiqətəgəldikdəisəənazın

danMinskqrupunahəmsədrlikedən
böyükdövlətlərindavranışındabey
nəlxalqhüquqnormalarınıntapdan

Savaşı udan Azərbaycan 
sülh prosesində də udacaq

Sahib Alıyev
MilliMəclisinİctimaibirliklərvədini
qurumlarkomitəsisədrininmüavini

Və ya  xud ADA Uni  ver  si  te  tin  də ke  çi  ri  lən “Cə  nu  bi Qaf  qa  za ye  ni ba  xış:  
mü  na  qi  şə  dən son  ra in  ki  şaf və əmək  daş  lıq” ad  lı konf  rans haq  da dü  şün  cə  lə  rim

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin dün  ya  nın apa  rı  cı be  yin mər  kəz  lə  ri təm  sil  çi  lə  ri  nin qa  tıl  dı  ğı “Cə  nu  bi Qaf  qa  za 
ye  ni ba  xış: mü  na  qi  şə  dən son  ra in  ki  şaf və əmək  daş  lıq” ad  lı konf  rans  da  kı açıq  la  ma  la  rı, mə  nim fik  rim -
cə,   2019-cu il okt  yab  rın 3-də So  çi  də “Val  day” Bey  nəl  xalq Dis  kus  si  ya Klu  bun  da və ötən il fev  ra  lın 15-də 
Mün  xen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən de  bat  da  kı çı  xış  la  rı  nın mən  ti  qi da  va  mı idi. So  çi ilə 
Mün  xen  də  Pre  zi  den  ti  mi  zin  əsas məq  sə  di iş  ğal  çı Er  mə  nis  ta  na, on  dan geosi  ya  si alət ki  mi fay  da  la  nan -
la  ra son xə  bər  dar  lıq et  mək, bey  nəl  xalq audi  to  ri  ya  nı Azər  bay  ca  na öz tor  paq  la  rı  nı qay  tar  maq üçün  güç 
tət  bi  qin  dən baş  qa ay  rı yol bu  ra  xıl  ma  dı  ğı  na və bu  na tək  cə hü  qu  qi de  yil, həm də mə  nə  vi-ta  ri  xi  ba  xım -
dan da tam haq  qı  mı  zın çat  dı  ğı  na ha  zır  la  maq idi  sə, ADA Uni  ver  si  te  tin  də ke  çi  ri  lən konf  rans  da sa  va  şı 
ud  muş bir döv  lə  tin, be  lə de  mək müm  kün  sə, sül  hü də ud  maq əz  mi və po  ten  sialı sər  gi  lə  nir  di.  
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İlhamƏliyevinkonfransdasəslən
dirdiyifikirlərinəksəriyyətiekspert
lərinverdiklərisuallaracavabxarakteri
daşısada,əslindəoradaAzərbaycanın
vəregionunbugünüvəgələcəyiilə
bağlıbütövbirstratejiyanaşmaortaya
qoyuldu.
Regiondanbaşlasaq,dövlətbaşçımı

zınaçıqlamalarındançıxardığımnəticə

budurki,bizqardaşTürkiyəiləsıxstra
tejiişbirliyiçərçivəsindəbütünölkələrlə
əməkdaşlığıgenişləndirməyəvəsöhbət
Xəzərinotayındangedirsə,dərinləşdir
məyəhazırıq.TürkŞurasınınsonzirvə
toplantısıgöstərdiki,MərkəziAsiyadakı
qardaşlarımızdaAzərbaycanlaTürki
yəninbirgəyaratdıqlarıyenigeosiyasi
reallığıdərkedirvəbununonlarüçün
dəgözəlperspektivləraçdığınınfərqin
dədirlər.Həminzirvəgörüşündəbütün
türkdövlətlərirəhbərlərininnitqlərini
özdillərindəetməsiməhzvurğuladığı
mızbuyenigeosiyasireallıqdan,onun
dərkindənvəartıqqəbuledilməsindən
qaynaqlanırdı.
Konfransaonlaynşəkildəqatılan

İsveçinTəhlükəsizlikvəİnkişafSiyasəti
İnstitutunundirektoruSvanteKornelin
44günlüksavaşındövlətimizinqətiy
yətini,“böyükgüclərarasındarealvə
yatəsəvvürdəkigeosiyasioyunların
obyektideyil,taməksinə,özhüququnu
təsdiqləməyibacaranbirgüc”olduğu
nuqeydetməsivəonun“bizgörürük
ki,AzərbaycanlabirlikdəÖzbəkistan
vəQazaxıstankimibirneçədövlətdə
realtərəfərəçevrilir”sözlərigöstərir
ki,Qərbdədəbureallığıgörürlərvə

buradaAzərbaycanliderininmühüm
xidmətiolduğunudabilirlər.Dünyanın
əntanınmışekspertlərindənbiriolan
Kornelinbufikrindəngöründüyükimi,
həmindövlətlərUluöndərHeydərƏli
yevinreallaşdırdığı“Əsrinmüqaviləsi”
Xəzərinotayındakıtürkdövlətlərinin
müstəqillikpotensialınınartmasındane
cəmühümroloynamışdısa,cənabİlham
ƏliyevinliderliyiiləAzərbaycanınişğal
çıErmənistanüzərindəbirbaşa,ondan
alətkimifaydalananlarüzərindəisədo
layıqələbəsindəneynidərəcədə,bəlkə
dədahaartıqdividentqazanacaqlar.
Fikrimcə,MərkəziAsiyadakıbaşqa

birdövlətTürkmənistanlaAzərbaycan
arasındaXəzərdə“Dostluq”yatağının
birgəişlənilməsihaqdaimzalananAn
laşmaMemorandumudayenigeosiyasi
reallığarəsmiAşqabadınpraqmatikya
naşmasıidi.Buyöndəikiölkəarasında
Transxəzərqazkəməridədaxilolmaqla
böyükəməkdaşlıqperspektivlərimöv
cuddur.
Digərqonşuölkələrəgəldikdəisə

44günlüksavaşzamanıözlərininecə
aparmalarındanasılıolmayaraq,cənab
Prezidentinsözlərinəgörə,onlarhazır
da“AzərbaycanlaTürkiyəninregional

inkişafabağlıortaqbaxışlarınıpaylaşır
lar”.Savaşınilkgünündənsongününə
qədərbizəsiyasivəmənəvidəstəyini
əsirgəməyənqardaşTürkiyəniçıxsaq,
digər3qonşumuzunhərəkətlərihaqda
dövlətbaşçımızındiplomatikfikirləri
dəolduqcadəqiqtəsbitidi:“Digərüç
qonşumuzagəldikdə,biziməsashədə
fimizonlarınbitərəfqalmasıidi.Buda
bəziölkələrdəmüəyyəndərəcədə,digər
ölkələrdəisənisbətənyüksəkdərəcədə
başverdi”.
Bəli,biz44günlüksavaşdamüəyyən

dərəcədəneytrallıqnümayişinəcəhd
edənləridə,beləbircəhddəbulunanla
rınişğalçıyagöndərdiklərisilahsursatın
ərazilərindəndaşınmasınagözyuman
larıda,özləridəoxşarproblemləüzləş
mələrinəbaxmayaraq,hələindiyəkimi
qazandığımızzəfərləbağlıtəbriklərini
diləgətirməyən,əksinə,yaranmışyeni
reallıqdanqayğılandıqlarınıgizlətmə
yənləridəgördükvəgörürük.
KonfransdaİranvəGürcüstandan

olanekspertlərinözölkələrininZəngə
zurdəhliziiləbağlınarahatlıqlarının
yeraldığısuallaracənabİlhamƏliyevin
cavabındansonrabunarahatlıqların
arxasındakıarqumentlərinnədərəcədə

əsassızolduğunuvəprosesləringedişi
nəheçbirtəsirgöstərməyəcəyinihərkəs
anladı.Onlarınverdiklərisuallardan
beləgörünürdüki,İrandabəziçevrələr
ZəngəzurdəhliziiləNaxçıvanahərbi
təyinatlıyüklərindaşınıbdaşınmaya
cağındanvəbudəhlizinkiminnəzarəti
altındaolacağındannarahatimişlər.
CənabPrezidentin“iranlılarnecə

indiErmənistanlasərhədikeçəndəilk
üzləşdikləriRusiyaSərhədTəhlükəsiz
liyiQüvvələridirsə,dəhlizdədəeyni
sifətlərigörəcəklər”fikrinivurğulama
sındanvəaşağıdakıfikirləridəəlavə
etməsindənsonrahəminekspertində,
onunsoydaşlarınındanəyədayandı
ğıcətinanlaşılannarahatlıqlarıyəqin
aradanqalxmışolacaq:“Hərbivəya
mülkiyüklərəgəldikdə,bilirsinizki,bu
günbizİranərazisivasitəsiləmövcud
xətlərləNaxçıvanahərbiyüklərgön
dəririk.Niyəbuyollaolmasın?Bunun
heçbirfərqiolmayacaq.Bundanəlavə,
müharibəartıqbitibvəbizimbubarədə
düşünməyəehtiyacımızyoxdur.Sülh
barədədüşünməliyik”...
AzərbaycanPrezidentigürcüeks

pertinQərbinbudəhlizinəleyhinə
çıxmasıhaqdasualıqarşısındazama

nındaeyniçevrələrinBakıTbilisiQars
dəmiryoluxətinəyanaşmadadaoxşar
davranışsərgilədiyini,BakıTbilisiCey
hanneftkəmərininGürcüstandandeyil,
Ermənistandankeçməsiniistədiklərini
xatırlatmasıdabirnövsilləefektlica
vabidi.
Prezidentin“bizimheçvaxtözümü

zühəddindənartıqqiymətləndirmədi
yimiz,aparıcıölkələringündəliyindəbir
nömrəlivəyaonuncuməsələolduğu
muzudüşünmədiyimizi”vurğulama
sındavə“nəhənggüclərbizinəqədəraz
xatırlasavəyahaqqımızdaazdüşünsə,
bu,bizimüçünbiroqədəryaxşıdır”
sözlərindəisəgizlibiristehzailəyanaşı,
acıbirhəqiqətvardı...Buistehzanınhə
dəfiisəözlərihaqqındabelədüşünənvə
sonrahəllediciandagülüncvəziyyətdə
qalanlaridi.Buradaregiondahəmke
çənilki,həmdədahaəvvəllər,məsələn,
2008ciildəaparılansavaşlardakimin
nəyəümidetdiyinivəhansıreallıqlarla
qarşılaşdığınıyadasalmaq,fikrimizcə,
yetərlidir.
Acıhəqiqətəgəldikdəisəənazın

danMinskqrupunahəmsədrlikedən
böyükdövlətlərindavranışındabey
nəlxalqhüquqnormalarınıntapdan

Savaşı udan Azərbaycan 
sülh prosesində də udacaq

Sahib Alıyev
MilliMəclisinİctimaibirliklərvədini
qurumlarkomitəsisədrininmüavini

Və ya  xud ADA Uni  ver  si  te  tin  də ke  çi  ri  lən “Cə  nu  bi Qaf  qa  za ye  ni ba  xış:  
mü  na  qi  şə  dən son  ra in  ki  şaf və əmək  daş  lıq” ad  lı konf  rans haq  da dü  şün  cə  lə  rim

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin dün  ya  nın apa  rı  cı be  yin mər  kəz  lə  ri təm  sil  çi  lə  ri  nin qa  tıl  dı  ğı “Cə  nu  bi Qaf  qa  za 
ye  ni ba  xış: mü  na  qi  şə  dən son  ra in  ki  şaf və əmək  daş  lıq” ad  lı konf  rans  da  kı açıq  la  ma  la  rı, mə  nim fik  rim -
cə,   2019-cu il okt  yab  rın 3-də So  çi  də “Val  day” Bey  nəl  xalq Dis  kus  si  ya Klu  bun  da və ötən il fev  ra  lın 15-də 
Mün  xen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən de  bat  da  kı çı  xış  la  rı  nın mən  ti  qi da  va  mı idi. So  çi ilə 
Mün  xen  də  Pre  zi  den  ti  mi  zin  əsas məq  sə  di iş  ğal  çı Er  mə  nis  ta  na, on  dan geosi  ya  si alət ki  mi fay  da  la  nan -
la  ra son xə  bər  dar  lıq et  mək, bey  nəl  xalq audi  to  ri  ya  nı Azər  bay  ca  na öz tor  paq  la  rı  nı qay  tar  maq üçün  güç 
tət  bi  qin  dən baş  qa ay  rı yol bu  ra  xıl  ma  dı  ğı  na və bu  na tək  cə hü  qu  qi de  yil, həm də mə  nə  vi-ta  ri  xi  ba  xım -
dan da tam haq  qı  mı  zın çat  dı  ğı  na ha  zır  la  maq idi  sə, ADA Uni  ver  si  te  tin  də ke  çi  ri  lən konf  rans  da sa  va  şı 
ud  muş bir döv  lə  tin, be  lə de  mək müm  kün  sə, sül  hü də ud  maq əz  mi və po  ten  sialı sər  gi  lə  nir  di.  
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masında,ortadaBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınqətnamələriolaolatorpaqla
rımızınillərləişğalaltındasaxlanmasına
xudbinlikləyanaşmalarında,44günlük
savaşıngedişindəkağızüzərindəqalan
qətnamələrdənəzərdətutulanlarıreal
laşdıranAzərbaycanaqarşısanksiya
tətbiqinəcəhdlərindəbizbunugördük.
Bizimonlaraqarşıehtiyatlıvəmə

safəliyanaşmamızFransahökumətinin
işğalavəseparatçılığaənyüksəksəviy
yədəaçıqdəstəkifadəedənbəyanatla
rından,ölkəparlamentininqətnamələ
rindən,ABŞındövlətkatibiBlinkenin
ErmənistanınbaşnaziriNikolPaşinyana
zəngvuraraqsavaşdansonrayaranmış
reallıqlamaraqlandığıhaldaAzərbayca
nınbununlabağlımövqeyiniöyrənmək

istəməməsindənqaynaqlanır.
DigərhəmsədrölkəyəRusiyaya

gəldikdəisəoradadövlətbaşçısısəviy
yəsindəsavaşgünlərindəişğalçıyahər
cüryardımedildiyiaçıqlandığından
vəErmənistandadabutəsdiqləndiyin
dənəlavəşərhəehtiyacqalmır.Sadəcə,
təsdiqlənməsinivənəüçünedildiyini
bilməkistədiyimizbirfaktdavarki,
hələlikohaqdasusulur.Odaindiyədək
ancaqRusiyaordusununcəbbəxana
sındaolduğubildirilən“İsgəndərM”
raketlərininŞuşayaatılmasıfaktıdır.Sö
zügedənkonfransdacənabİlhamƏliyev
aprelin1dəVladimirPutinlətelefon
danışığızamanıdabuməsələniqaldır
dığınıvurğuladı.Cavabisəyoxdurvə
cavabınolmamasıəslindəeləözüdə
cavabdır...
Dövlətbaşçımızkonfransdabizim

üçünsondərəcəaktualvəcavabıon

suzdabəlliolan,səslənməsidahaçox
önəmdaşıyanbaşqabirsualıdadiqqətə
çatdırdı:“Ermənistanınordusunun
modernləşdirilməsiiləbağlıRusiyailə
danışıqlaraparmasıbizinarahatedir.
BunarahatlıqRusiyarəsmilərinəçat
dırılmışdır.Nəüçünmüasirləşdirilir
onlarınordusu?”
Nəüçünmüasirləşdirildiyiaydın

dırvəməhzonagörəAzərbaycanbu
günbirbaşaErmənistanınözüiləsülh
danışıqlarıaparabilmir.Vassallığınıgiz
lətməyənqarşıtərəfəvvəldəbeynəlxalq
hüququnsubyektikimiçıxışetmirdi,in
diisəheçetmir.Ötənilnoyabrın10da
imzalanmışüçtərəfiBəyanathəmdəbu
reallıqdanirəligəlirdi.
Açıqaydınhissolunurki,Minsk

qrupunundigərhəmsədrləri
buBəyanatınüçtərəfideyil,
beştərəfiolmasınıvəorada
başqabəndlərindəyeralma
sınıarzulayırlar.BöyükBri
taniyanınLINKStəşkilatının
direktoruDennisSummu
tunADAUniversitetindəki
konfransda“Azərbaycan
buüçtərəfiBəyanatınona
müəyyənmənadaqlobal
vəbeynəlxalqlegitimlik
verəcəkvəbütüntərəfərin
yerinəyetirmələrinitəmin

edəcək,BMTninTəhlükəsizlikŞurası
nınqətnaməsinədaxilolunmasıfikrini
nəzərdənkeçirirmi?”sualıbeləbiristə
yinbaşqayollareallaşdırılmasıyönündə
dəcəhdlərinolacağınıgöstərirdi.Cənab
Prezidentinbusualıcavablandırarkən
üçtərəfiBəyanatınəksərhissələrininar
tıqicraolunduğunudiqqətəçatdırması,
BMTTəhlükəsizlikŞurasınınqətnamə
lərinəgəlincə,“onlarkağızüzərindəqal
mışdırvəbizdöyüşmeydanındadoğru
olanıetməsəidik,birotuzildəkağız
üzərindəqalardı”sözləriodeməkdir
ki,AzərbaycanErmənistanlasülhda
nışıqlarınınregionalmüstəvidənqlobal
müstəviyəçıxarılmasınıistəmir.
İkiölkəarasındamünaqişəninbu

qədəruzanmasınınsəbəblərindənbiri
dəməhzonunATƏTplatfomasına
çıxarılaraqbeynəlmiləlləşdirilməsiidi
ki,Prezidentimizözüdəçıxışlarının

birindəbunuozamanAzərbaycana
rəhbərlikedənlərinburaxdıqlarıböyük
səhvkimiqiymətləndirib.Proseslərin
gedişigöstərdiki,digərdövlətlərin,ilk
növbədədəABŞınRusiyamünaqişə
ninhəllinəmaneolmaqistədikdəonu
neytrallaşdırmağaqalxacağıhaqda
fərziyyələriözünüdoğrultmadı.Proses
ləringedişionudagöstərdiki,Minsk
qrupununhərüçhəmsədrimünaqişə
ninhəllindənsə,onunidarəedilməsinin
geosiyasimaraqlarınadahaçoxcavab
verdiyidüşüncəsindəidilər.
ABŞınMinskqrupundakıkeçmiş

həmsədriRiçardHoqlandınbuyaxınlar
daetdiyibiretirafbufikritamtəsdiq
ləyir.Onun“TheInternationalConfict
ResolutionCenter”saytında“Lavrov
planı”haqdayazdıqlarınanəzərsalaq:
“Planaçıqlanandamənnəcibhəmkarım
rusiyalıhəmsədrPopovdansoruşdum
ki,əgərİrəvanvəBakırazılaşıbbirbiri
nəgüzəştəgetsələr,Kremlonureallaş
dırmaqistəyəcəkmi?O,açıqşəkildə
cavabverdiki,əlbətəyox.”Ondamən
anladımki,DağlıqQarabağErmənis
tanlaAzərbaycanarasındakıikitərəfi
problemdeyil,Rusiyanınhəlledicirol
oynadığıüçtərəfiməsələdir”.
Xeyr,üçtərəfideyil,beştərəfimə

sələidi.ƏgərKremlprobleminhəllini
istəmirdisə,bəsondaMinskqrupuna
digərhəmsədrlikedənlərniyəbunagöz
yumur,reallaşacağınıözlərinindəistə
mədiyitəklifərləçıxışedirdilər?
Demək,AzərbaycanınMinsk

qrupununhəmsədrlikinstitutunagü
vənsizliyətaməsasıvarvəbu,27ilin
acıtəcrübəsindənirəligəlir.Üçtərəfi
Bəyanatagəldikdəisə,o,üçtərəfara
sındaimzalansada,buradadördüncü
tərəfinqardaşdövlətindəvarlığıAğ
damdakıTürkiyəRusiyaMonitorinq
Mərkəzininmövcudluğukimiheçkəsə
sirrdeyil.Buisəhəmsığortalayıcı,həm
dəcənabPrezidentintəbirincədesək,
sabitləşdiriciroloynayır.Onagörədə
buüçtərəfiBəyanatıRusiyailəGür
cüstanarasında1998ciildəimzalanan
anlaşmayabənzədənlərvə2008ciildə
buikiölkəarasındabaşverənsavaşın
10ilsonraQarabağdadatəkrarlanaca
ğınısöyləyənləryanılırlar.

QarabağınhələlikRusiyahərbçi
lərininnəzarətindəolanhissəsindədə
Azərbaycanınözsuverenliyinibərpa
edəcəyişübhəsizdir.Bunudaşərtlən
dirənbirçoxsəbəblərvar.Birincisi,bu,
gücfaktorudurki,konfransdadövlət
başçımızonadatoxunduvəhəmdəbir
neçədəfə.İkincisiisəcənabPrezident
oradaLaçınvəKəlbəcərazadolu
nandansonraəsassuehtiyatlarımıza
çıxışəldəetməyimizivəQarabağdakı
erməniəhalisinindədahaçoxeləhəmin
mənbələrdənasılılıqlarınıeləbeləqa
bartmırdı.Məhzbusəbəbdənonlarindi
Sərsəngsuanbarındanbirgəistifadəyə
hazırolduqlarınıbildirirvəoyöndəad
dımlaratırlar.
İşğaldanazadedilənbərəkətli

torpaqlarımızErmənistanınəlindənçıx
dığındanartıqüzləşməyəbaşladıqları,
getgedədahadaartacaqərzaqçatışmaz
lığıvədigərproblemlərbuölkəüçün
ayıldıcıefekttəsiridoğurmayabilməz.
OnagörədəAzərbaycanPrezidentitam
əminlikləkonfransaqatılanlarınnəzərinə
çatdırdıki,“Qarabağregionununtam
inteqrasiyasılabüddür.Bu,başverəcək.
Lakinbizbunuvaxtındavəmaksimum
səbirləəldəetməliyik”.
Əminəmki,işğaldanqurtarılmıştor

paqlarınbirhissəsindəkiyeniidarəçilik
modelioradadatətbiqediləcək.Yeri
gəlmişkən,bukonfransda“Prezident
hakimiyyətinin,PrezidentAdminist
rasiyasınınfərqliidarəçilikmodeli”nin
bərpadansonradaqalacağınıbildir
məkləcənabİlhamƏliyevonunbütün
Azərbaycandatətbiqediləcəyinində
anonsunuvermişoldu.
Dövlətbaşçımızınazərbaycanlıların

Zəngəzur,Göyçəvəİrəvanaqayıda
caqlarıhaqdafikirləriniaparıcıbeyin
mərkəzlərininekspertləriqarşısında
səsləndirməsidəermənilərinHadruta
vəişğaldanazadolunandigəryerlərə
qayıtmasınıtələbedənlərəbizimdəbelə
birhaqqımızınolduğunuxatırlatmaqla
yanaşı,həmdəqaçılmazbirreallığın
təsbitiidi.Çünkiböyükgüclərindav
ranışlarınarəğmənAzərbaycansavaş
yoluiləöztorpaqlarınıazadedəbilirsə,
bütünbudeyilənlərindəbaşverməsi,
sadəcə,zamanməsələsidir.

Yaranmışyenişəraitdəölkəmi
zinMoskvadanasılılığınıngetdikcə
artacağınıproqnozlaşdıranlarvarki,
onlardacənabPrezidentinaparıcı
beyinmərkəzlərininekspertləriqarşı
sındasöylədiklərinəbirdahadiqqət
yetirsələr,pisolmazdı.Bütünaçıqla
malarındaİlhamƏliyevqələbəmizin
təminedilməsindəvəümumiyyətlə,
bugünrəğbətvəhörmətləyanaşılan
dövlətlərsırasındayeralmağımız
daənmühümfaktorunmüstəqillik
olduğunudavamlışəkildəqabardır.
Bu,təbiiki,səbəbsizdeyil.Şuşanı
kiminsatmasındandanışarkəndöv
lətbaşçımızın1805ciil“Kürəkçay”
anlaşmasınatoxunmaqlayanaşı,bu
müqavilənibağlamaqlatəhlükəsizli
yinitəminetdiyinidüşünənİbrahim
xəlilxanısığındığıimperiyanınbiril
sonraailəsiiləbirgəqətləyetirməsi
faktınıniyəxatırlatmağaehtiyacduy
duğudahərhaldaekspertlərüçün
sirrolmasıngərək.
Fikrimcə,Azərbaycanliderinin

konfransdakıaçıqlamalarındanorada
kılarvəeynizamanda,bütündünya
anladıki,bizimüçünənbirinciqırmızı
xətmüstəqillikdir.Torpağınbirhis
səsiniitirməkləmüstəqilliyiqoruyub
saxlamaqvəsonraotorpaqlarıgeri
qaytarmaqolur.ƏnazındanAzərbay
canörnəyibunugöstərir.

BəsErmənistanıntəcrübəsindəbiz
nəyigördük?Onugördükki,başqası
nıntorpaqlarınınələkeçirilməsivəişğal
altındasaxlanmasınayardımınqarşı
lığındanəsibinancaqforpostluqolur.
Sonraişğalediləntorpaqlaritirilsədə,
forpostluğunqalırvəhətaoradayaşa
yanlarüçündaharüsvayçı,dahaeybəcər
xarakteralır.Bundanqurtarmağınisə
biryoluvarvəonuda“CənubiQafqaza
yenibaxış:münaqişədənsonrainkişaf
vəəməkdaşlıq”adlıkonfransdacənab
İlhamƏliyevaçıqladı:“Ermənistanelə
hesabedirki,bütündünyaonlarahər
şeyiborcludur.Həminpsixologiyaisə
onlarıhazırkıalçaldıcıvəziyyətəsal
mışdır.Lakinyenədəhesabedirlərki,
hərkəsonlaraköməketməlidir.Bəlkə
dəməlumatınızvar,rəsmiErmənistan
hakimiyyətibağlıqapılararxasında
müzakirələrzamanıAvropaİtifaqı
nıonlaralazımidəstəyiverməməkdə
itihamedib.KTMTyə,NATOyaqarşı
yaradılmıştəşkilataüzvolanErmənistan
NATOnuonlaraköməketməməkdəit
tihamedir.OnlarRusiyanıdagünahlan
dırırlarki,onlarayardımetməyib.Onlar
probleminməhzonlardaolduğunudərk
edəbilmirlər.Ermənistanaolanənbö
yüktəhlükəözlərininpsixologiyasıdır.
Bu,dəyişməlidirvəbəlkəozamanbizim
onlaraverdiyimizçoxağrılıdərsreallığı
dərketməküçündönüşnöqtəsiolacaq”.

Azər  bay  can Er  mə  nis  tan  la sülh da  nı  şıq  la  rı  nın 
re  gional müs  tə  vi  dən qlo  bal  müs  tə  vi  yə çı  xa -
rıl  ma  sı  nı is  tə  mir. İki öl  kə ara  sın  da mü  na  qi  şə -
nin bu qə  dər uzan  ma  sı  nın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri 
də məhz onun ATƏT plat  fo  ma  sı  na çı  xa  rı  la  raq  
bey  nəl  mi  ləl  ləş  diril  mə  si idi ki, Pre  zi  den  ti  miz 
özü də çı  xış  la  rı  nın bi  rin  də bu  nu o za  man 
Azər  bay  ca  na rəh  bər  lik edən  lə  rin bu  rax  dıq  la  rı 
bö  yük səhv ki  mi qiy  mət  lən  di  rib. 
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masında,ortadaBMTTəhlükəsizlik
Şurasınınqətnamələriolaolatorpaqla
rımızınillərləişğalaltındasaxlanmasına
xudbinlikləyanaşmalarında,44günlük
savaşıngedişindəkağızüzərindəqalan
qətnamələrdənəzərdətutulanlarıreal
laşdıranAzərbaycanaqarşısanksiya
tətbiqinəcəhdlərindəbizbunugördük.
Bizimonlaraqarşıehtiyatlıvəmə

safəliyanaşmamızFransahökumətinin
işğalavəseparatçılığaənyüksəksəviy
yədəaçıqdəstəkifadəedənbəyanatla
rından,ölkəparlamentininqətnamələ
rindən,ABŞındövlətkatibiBlinkenin
ErmənistanınbaşnaziriNikolPaşinyana
zəngvuraraqsavaşdansonrayaranmış
reallıqlamaraqlandığıhaldaAzərbayca
nınbununlabağlımövqeyiniöyrənmək

istəməməsindənqaynaqlanır.
DigərhəmsədrölkəyəRusiyaya

gəldikdəisəoradadövlətbaşçısısəviy
yəsindəsavaşgünlərindəişğalçıyahər
cüryardımedildiyiaçıqlandığından
vəErmənistandadabutəsdiqləndiyin
dənəlavəşərhəehtiyacqalmır.Sadəcə,
təsdiqlənməsinivənəüçünedildiyini
bilməkistədiyimizbirfaktdavarki,
hələlikohaqdasusulur.Odaindiyədək
ancaqRusiyaordusununcəbbəxana
sındaolduğubildirilən“İsgəndərM”
raketlərininŞuşayaatılmasıfaktıdır.Sö
zügedənkonfransdacənabİlhamƏliyev
aprelin1dəVladimirPutinlətelefon
danışığızamanıdabuməsələniqaldır
dığınıvurğuladı.Cavabisəyoxdurvə
cavabınolmamasıəslindəeləözüdə
cavabdır...
Dövlətbaşçımızkonfransdabizim

üçünsondərəcəaktualvəcavabıon

suzdabəlliolan,səslənməsidahaçox
önəmdaşıyanbaşqabirsualıdadiqqətə
çatdırdı:“Ermənistanınordusunun
modernləşdirilməsiiləbağlıRusiyailə
danışıqlaraparmasıbizinarahatedir.
BunarahatlıqRusiyarəsmilərinəçat
dırılmışdır.Nəüçünmüasirləşdirilir
onlarınordusu?”
Nəüçünmüasirləşdirildiyiaydın

dırvəməhzonagörəAzərbaycanbu
günbirbaşaErmənistanınözüiləsülh
danışıqlarıaparabilmir.Vassallığınıgiz
lətməyənqarşıtərəfəvvəldəbeynəlxalq
hüququnsubyektikimiçıxışetmirdi,in
diisəheçetmir.Ötənilnoyabrın10da
imzalanmışüçtərəfiBəyanathəmdəbu
reallıqdanirəligəlirdi.
Açıqaydınhissolunurki,Minsk

qrupunundigərhəmsədrləri
buBəyanatınüçtərəfideyil,
beştərəfiolmasınıvəorada
başqabəndlərindəyeralma
sınıarzulayırlar.BöyükBri
taniyanınLINKStəşkilatının
direktoruDennisSummu
tunADAUniversitetindəki
konfransda“Azərbaycan
buüçtərəfiBəyanatınona
müəyyənmənadaqlobal
vəbeynəlxalqlegitimlik
verəcəkvəbütüntərəfərin
yerinəyetirmələrinitəmin

edəcək,BMTninTəhlükəsizlikŞurası
nınqətnaməsinədaxilolunmasıfikrini
nəzərdənkeçirirmi?”sualıbeləbiristə
yinbaşqayollareallaşdırılmasıyönündə
dəcəhdlərinolacağınıgöstərirdi.Cənab
Prezidentinbusualıcavablandırarkən
üçtərəfiBəyanatınəksərhissələrininar
tıqicraolunduğunudiqqətəçatdırması,
BMTTəhlükəsizlikŞurasınınqətnamə
lərinəgəlincə,“onlarkağızüzərindəqal
mışdırvəbizdöyüşmeydanındadoğru
olanıetməsəidik,birotuzildəkağız
üzərindəqalardı”sözləriodeməkdir
ki,AzərbaycanErmənistanlasülhda
nışıqlarınınregionalmüstəvidənqlobal
müstəviyəçıxarılmasınıistəmir.
İkiölkəarasındamünaqişəninbu

qədəruzanmasınınsəbəblərindənbiri
dəməhzonunATƏTplatfomasına
çıxarılaraqbeynəlmiləlləşdirilməsiidi
ki,Prezidentimizözüdəçıxışlarının

birindəbunuozamanAzərbaycana
rəhbərlikedənlərinburaxdıqlarıböyük
səhvkimiqiymətləndirib.Proseslərin
gedişigöstərdiki,digərdövlətlərin,ilk
növbədədəABŞınRusiyamünaqişə
ninhəllinəmaneolmaqistədikdəonu
neytrallaşdırmağaqalxacağıhaqda
fərziyyələriözünüdoğrultmadı.Proses
ləringedişionudagöstərdiki,Minsk
qrupununhərüçhəmsədrimünaqişə
ninhəllindənsə,onunidarəedilməsinin
geosiyasimaraqlarınadahaçoxcavab
verdiyidüşüncəsindəidilər.
ABŞınMinskqrupundakıkeçmiş

həmsədriRiçardHoqlandınbuyaxınlar
daetdiyibiretirafbufikritamtəsdiq
ləyir.Onun“TheInternationalConfict
ResolutionCenter”saytında“Lavrov
planı”haqdayazdıqlarınanəzərsalaq:
“Planaçıqlanandamənnəcibhəmkarım
rusiyalıhəmsədrPopovdansoruşdum
ki,əgərİrəvanvəBakırazılaşıbbirbiri
nəgüzəştəgetsələr,Kremlonureallaş
dırmaqistəyəcəkmi?O,açıqşəkildə
cavabverdiki,əlbətəyox.”Ondamən
anladımki,DağlıqQarabağErmənis
tanlaAzərbaycanarasındakıikitərəfi
problemdeyil,Rusiyanınhəlledicirol
oynadığıüçtərəfiməsələdir”.
Xeyr,üçtərəfideyil,beştərəfimə

sələidi.ƏgərKremlprobleminhəllini
istəmirdisə,bəsondaMinskqrupuna
digərhəmsədrlikedənlərniyəbunagöz
yumur,reallaşacağınıözlərinindəistə
mədiyitəklifərləçıxışedirdilər?
Demək,AzərbaycanınMinsk

qrupununhəmsədrlikinstitutunagü
vənsizliyətaməsasıvarvəbu,27ilin
acıtəcrübəsindənirəligəlir.Üçtərəfi
Bəyanatagəldikdəisə,o,üçtərəfara
sındaimzalansada,buradadördüncü
tərəfinqardaşdövlətindəvarlığıAğ
damdakıTürkiyəRusiyaMonitorinq
Mərkəzininmövcudluğukimiheçkəsə
sirrdeyil.Buisəhəmsığortalayıcı,həm
dəcənabPrezidentintəbirincədesək,
sabitləşdiriciroloynayır.Onagörədə
buüçtərəfiBəyanatıRusiyailəGür
cüstanarasında1998ciildəimzalanan
anlaşmayabənzədənlərvə2008ciildə
buikiölkəarasındabaşverənsavaşın
10ilsonraQarabağdadatəkrarlanaca
ğınısöyləyənləryanılırlar.

QarabağınhələlikRusiyahərbçi
lərininnəzarətindəolanhissəsindədə
Azərbaycanınözsuverenliyinibərpa
edəcəyişübhəsizdir.Bunudaşərtlən
dirənbirçoxsəbəblərvar.Birincisi,bu,
gücfaktorudurki,konfransdadövlət
başçımızonadatoxunduvəhəmdəbir
neçədəfə.İkincisiisəcənabPrezident
oradaLaçınvəKəlbəcərazadolu
nandansonraəsassuehtiyatlarımıza
çıxışəldəetməyimizivəQarabağdakı
erməniəhalisinindədahaçoxeləhəmin
mənbələrdənasılılıqlarınıeləbeləqa
bartmırdı.Məhzbusəbəbdənonlarindi
Sərsəngsuanbarındanbirgəistifadəyə
hazırolduqlarınıbildirirvəoyöndəad
dımlaratırlar.
İşğaldanazadedilənbərəkətli

torpaqlarımızErmənistanınəlindənçıx
dığındanartıqüzləşməyəbaşladıqları,
getgedədahadaartacaqərzaqçatışmaz
lığıvədigərproblemlərbuölkəüçün
ayıldıcıefekttəsiridoğurmayabilməz.
OnagörədəAzərbaycanPrezidentitam
əminlikləkonfransaqatılanlarınnəzərinə
çatdırdıki,“Qarabağregionununtam
inteqrasiyasılabüddür.Bu,başverəcək.
Lakinbizbunuvaxtındavəmaksimum
səbirləəldəetməliyik”.
Əminəmki,işğaldanqurtarılmıştor

paqlarınbirhissəsindəkiyeniidarəçilik
modelioradadatətbiqediləcək.Yeri
gəlmişkən,bukonfransda“Prezident
hakimiyyətinin,PrezidentAdminist
rasiyasınınfərqliidarəçilikmodeli”nin
bərpadansonradaqalacağınıbildir
məkləcənabİlhamƏliyevonunbütün
Azərbaycandatətbiqediləcəyinində
anonsunuvermişoldu.
Dövlətbaşçımızınazərbaycanlıların

Zəngəzur,Göyçəvəİrəvanaqayıda
caqlarıhaqdafikirləriniaparıcıbeyin
mərkəzlərininekspertləriqarşısında
səsləndirməsidəermənilərinHadruta
vəişğaldanazadolunandigəryerlərə
qayıtmasınıtələbedənlərəbizimdəbelə
birhaqqımızınolduğunuxatırlatmaqla
yanaşı,həmdəqaçılmazbirreallığın
təsbitiidi.Çünkiböyükgüclərindav
ranışlarınarəğmənAzərbaycansavaş
yoluiləöztorpaqlarınıazadedəbilirsə,
bütünbudeyilənlərindəbaşverməsi,
sadəcə,zamanməsələsidir.

Yaranmışyenişəraitdəölkəmi
zinMoskvadanasılılığınıngetdikcə
artacağınıproqnozlaşdıranlarvarki,
onlardacənabPrezidentinaparıcı
beyinmərkəzlərininekspertləriqarşı
sındasöylədiklərinəbirdahadiqqət
yetirsələr,pisolmazdı.Bütünaçıqla
malarındaİlhamƏliyevqələbəmizin
təminedilməsindəvəümumiyyətlə,
bugünrəğbətvəhörmətləyanaşılan
dövlətlərsırasındayeralmağımız
daənmühümfaktorunmüstəqillik
olduğunudavamlışəkildəqabardır.
Bu,təbiiki,səbəbsizdeyil.Şuşanı
kiminsatmasındandanışarkəndöv
lətbaşçımızın1805ciil“Kürəkçay”
anlaşmasınatoxunmaqlayanaşı,bu
müqavilənibağlamaqlatəhlükəsizli
yinitəminetdiyinidüşünənİbrahim
xəlilxanısığındığıimperiyanınbiril
sonraailəsiiləbirgəqətləyetirməsi
faktınıniyəxatırlatmağaehtiyacduy
duğudahərhaldaekspertlərüçün
sirrolmasıngərək.
Fikrimcə,Azərbaycanliderinin

konfransdakıaçıqlamalarındanorada
kılarvəeynizamanda,bütündünya
anladıki,bizimüçünənbirinciqırmızı
xətmüstəqillikdir.Torpağınbirhis
səsiniitirməkləmüstəqilliyiqoruyub
saxlamaqvəsonraotorpaqlarıgeri
qaytarmaqolur.ƏnazındanAzərbay
canörnəyibunugöstərir.

BəsErmənistanıntəcrübəsindəbiz
nəyigördük?Onugördükki,başqası
nıntorpaqlarınınələkeçirilməsivəişğal
altındasaxlanmasınayardımınqarşı
lığındanəsibinancaqforpostluqolur.
Sonraişğalediləntorpaqlaritirilsədə,
forpostluğunqalırvəhətaoradayaşa
yanlarüçündaharüsvayçı,dahaeybəcər
xarakteralır.Bundanqurtarmağınisə
biryoluvarvəonuda“CənubiQafqaza
yenibaxış:münaqişədənsonrainkişaf
vəəməkdaşlıq”adlıkonfransdacənab
İlhamƏliyevaçıqladı:“Ermənistanelə
hesabedirki,bütündünyaonlarahər
şeyiborcludur.Həminpsixologiyaisə
onlarıhazırkıalçaldıcıvəziyyətəsal
mışdır.Lakinyenədəhesabedirlərki,
hərkəsonlaraköməketməlidir.Bəlkə
dəməlumatınızvar,rəsmiErmənistan
hakimiyyətibağlıqapılararxasında
müzakirələrzamanıAvropaİtifaqı
nıonlaralazımidəstəyiverməməkdə
itihamedib.KTMTyə,NATOyaqarşı
yaradılmıştəşkilataüzvolanErmənistan
NATOnuonlaraköməketməməkdəit
tihamedir.OnlarRusiyanıdagünahlan
dırırlarki,onlarayardımetməyib.Onlar
probleminməhzonlardaolduğunudərk
edəbilmirlər.Ermənistanaolanənbö
yüktəhlükəözlərininpsixologiyasıdır.
Bu,dəyişməlidirvəbəlkəozamanbizim
onlaraverdiyimizçoxağrılıdərsreallığı
dərketməküçündönüşnöqtəsiolacaq”.

Azər  bay  can Er  mə  nis  tan  la sülh da  nı  şıq  la  rı  nın 
re  gional müs  tə  vi  dən qlo  bal  müs  tə  vi  yə çı  xa -
rıl  ma  sı  nı is  tə  mir. İki öl  kə ara  sın  da mü  na  qi  şə -
nin bu qə  dər uzan  ma  sı  nın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri 
də məhz onun ATƏT plat  fo  ma  sı  na çı  xa  rı  la  raq  
bey  nəl  mi  ləl  ləş  diril  mə  si idi ki, Pre  zi  den  ti  miz 
özü də çı  xış  la  rı  nın bi  rin  də bu  nu o za  man 
Azər  bay  ca  na rəh  bər  lik edən  lə  rin bu  rax  dıq  la  rı 
bö  yük səhv ki  mi qiy  mət  lən  di  rib. 



Hərbi Qənimətlər Parkı





28  |  MİLLİ MƏCLİS   MART-APREL, 2021     MART-APREL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  29   

NAZİR

– Cə  nab na  zir, ötən il Qə  lə  bə ili ki  mi 
yad  daş  lar  da qal  dı. Bu qə  lə  bə  ni həm 
də döv  lə  ti  mi  zin hər  tə  rəf   i in  ki  şa  fı 
şərt  lən  dir  miş  dir. Bu mə  na  da əd  liy 
yə sa  hə  sin  də is  la  hat  lar, o cüm  lə  dən 
“Məh  kə  məhü  quq sis  te  min  də is  la 
hat  la  rın də  rin  ləş  di  ril  mə  si haq  qın 
da” öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 2019cu il 3 
ap  rel ta  rix  li Fər  ma  nı xü  su  si qeyd 
olun  ma  lı  dır. Fər  man  dan irə  li gə  lə 
rək ötən dövr  də məh  kə  məhü  quq 
sis  te  mi  nin fəaliy  yə  ti  nin tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən 
təd  bir  lər ba  rə  də fi   kir  lə  ri  niz ma  raq  lı 
olar  dı.

–İlköncə,müsahibəüçüntəşəkkürü
mübildirirəm.Fərəhlihaldırki,Azərbay
canRespublikasınınPrezidenti,müzəfər
AliBaşKomandancənabİlhamƏliyevin
rəhbərliyiilə44günlükVətənMüharibə
sindəxalqımızınböyükqələbəsiilədoğma
torpaqlarımızerməniişğalındanazadedi
lərəkərazibütövlüyümüzbərpaolunubvə
artıqölkəmizböyükquruculuqdövrünə
qədəmqoyub.

Şübhəsizki,cənabPrezidentinölkə
başçısıkimi17illikfəaliyyətiÜmummilli
liderHeydərƏliyevinyaratdığımüasir
Azərbaycandövlətinindahadamöh
kəmlənməsinə,onuniqtisadivəhərbi

cəhətdənqüdrətlənməsinəyönələrəkbu
möhtəşəmqələbəmizişərtləndirib.Döv
lətbaşçısınınqeydetdiyikimi,“Bugün
müstəqilAzərbaycandövlətiözününən
şanlıdövrünüyaşayır.ÇünkiAzərbay
cantarixdəheçvaxtbuqədərgüclüol
mamışdır”.Nüfuzlubeynəlxalqmaliyyə
qurumlarınınhesabatlarındaölkəmizin
inklüzivinkişafindeksiüzrə3cüyerdə
olması,dövlətinsiyasisabitliyitəmin
etməsinəvəhökumətinuzunmüddət
listrategiyasınagörə1011ciyerlərdə
qərarlaşmasıvəbirdahadünyanınən
islahatçı10ölkəsisırasınadaxiledilməsi
bununəyanitəzahürüdür.

Eynizamanda,insanlarınrifahının
yaxşılaşması,sosialxidmətlərinasan,şəf
fafvəvətəndaşməmnunluğuşəraitində
göstərilməsisahəsindəAzərbaycanınBi
rincivitseprezidentiMehribanxanımƏli
yevanıntəşəbbüsüiləönəmlilayihələrin
gerçəkləşməsixüsusiqeydolunmalıdır.

Ədliyyəvəməhkəməsistemininin
kişafıdacənabPrezidentinrəhbərliyiilə
aparılanhərtərəfiislahatlarınrealtəza
hürükimiqiymətləndirilməlidir.

Dövlətbaşçısının“Məhkəməhüquq
sistemindəislahatlarındərinləşdirilməsi
haqqında”2019cuil3apreltarixliFər
manıədliyyəvəməhkəməsistemiüçün
mühüm“yolxəritəsi”olmaqlabusahədə
islahatlarınyenimərhələdədavamına
rəvacvermişdir.ArtıqFərmanınqəbu
lundanikiilötürvəonunicrasıiləbağlı
bumüddətərzindəkompleksqanunve
ricilik,institusionalvəpraktikitədbirlər
görülmüşdür.

İlknövbədə,ƏdliyyəNazirliyi,Məh
kəməHüquqŞurası,AliMəhkəməvə
BaşProkurorluğunməsulvəzifəlişəxslə
rindənibarətxüsusiişçiqrupuyaradıla
raqFərmandaqoyulmuştapşırıqlarüzrə
təhlilləraparılmış,beynəlxalqtəcrübə
öyrənilmiş,kommersiyaməhkəmələrinin
təşkili,cəzasiyasətininhumanistləşdi
rilməsi,vahidməhkəmətəcrübəsinin
formalaşdırılmasıvədigərməsələlərlə
bağlı40dəknormativaktınlayihəsiişlə
nibhazırlanmışvəartıqəksəriyyətiölkə
PrezidentinintəşəbbüsüiləMilliMəclis
tərəfindənqəbuledilmişdir.

Həmçininməhkəməvədigərorqan
larınqərarlarınınicrasıişininyaxşılaşdı
rılmasıüzrəzəruritədbirlərgörülmüş,
icrasahəsindəfəaliyyətitənzimləyən
normativaktlarınsistemləşdirilməsi
məqsədiləilkdəfəolaraqİcraMəcəllə
sinin,habeləalternativmexanizmlərin,
ocümlədənözəlicranıntətbiqiiləbağlı
“Özəlicrahaqqında”qanunlayihəsi
işlənibhazırlanmışdır.Busahədəxarici
təcrübəninöyrənilməsiüçünbeynəlxalq
təşkilatlarlasəmərəliəlaqələrqurulmuş,

buinstitutunölkəmizdətətbiqininmüm
künlüyümüəyyənedilmişdir.

Bununlayanaşı,məhkəməekspertizası
fəaliyyətinintəkmilləşdirilməsi,ocüm
lədənözəlekspertizanıntətbiqiiləbağlı
qabaqcılbeynəlxalqtəcrübənəzərəalına
raqqanunvericilikdəmühümdəyişikliklər
edilmiş,NazirlərKabinetinin2020ciil29
iyuntarixliqərarlarıilə“Məhkəməeksper
tininetikdavranışkodeksi”,“Məhkəmə
EkspertizasıTədqiqatMetodlarınınDövlət
Reyestrininaparılmasıvəyenimetodların
həminReyestrədaxiledilməsiQaydaları”
və“Məhkəməekspertizasınınmetodik
fondununyaradılmasıvəistifadəsiQayda
ları”təsdiqolunmuşdur.

Dövlətbaşçısıtərəfindənvətəndaşla
rınrifahınınyüksəldilməsinəxidmətedən
sosialyönümlütədbirlərintərkibhissəsi
olaraqhakimlərinəməkhaqlarıəhəmiy
yətlidərəcədəartırılmış,habeləməhkə
məaparatıişçilərininsosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsiiləbağlıyenilayihələr
hazırlanmışdır.

Fərmanlaayrılmış200yenihakimştatı
nınyüksəkhazırlığavəmənəvikeyfiyyət

lərəmalikhüquqşünaslarhesabınakomp
lektləşdirilməsiməqsədiləhakimlərin
seçilməsiqaydalarıtəkmilləşdirilmiş,bu
prosesdəçeviklikartırılmışdır.İmtahanla
rınmüasirtexnologiyalartətbiqedilməklə,
200250nəfərlikqruplarlafasiləsizolaraq
keçirilməsi,namizədlərinsuallarıkompü
tervasitəsiləcavablandırmasıvənəticələ
rindərhalelanıtəsbitolunmuşdur.

HakimlərinSeçkiKomitəsitərəfindən
müsabiqələrxüsusikarantinrejimiqayda
larınariayətolunmaqladavametdirilmiş,
hakimliyənamizədlərinkeyfiyyətlidistant
təlimitəşkilolunmuşdur.44nəfərnamizəd
bütünimtahanları,ocümlədənyarımil
liktədrisivəməhkəmələrdəstajkeçməni
uğurlabaşavurmuşvədövlətbaşçısının
2021ciil3fevraltarixliSərəncamıiləmüx
təlifbirinciinstansiyaməhkəmələrinətəyin
edilmişlər.

Bununlayanaşı,hakimlərinseçilməsi
prosesidavamedir.Testvəyazılıimta
handanuğurlakeçmişnövbəti64nəfər
hakimliyənamizədləşifahiimtahanlara
başlanılmışdır.230hüquqşünaslaisəmart
ayının3dətestimtahanıkeçirilmişvə157

Mü  sa  hi  bi  miz Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın əd  liy  yə na  zi  ri, 
Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri Fik  rət Məm  mə  dov  dur 
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– Cə  nab na  zir, ötən il Qə  lə  bə ili ki  mi 
yad  daş  lar  da qal  dı. Bu qə  lə  bə  ni həm 
də döv  lə  ti  mi  zin hər  tə  rəf  i in  ki  şa  fı 
şərt  lən  dir  miş  dir. Bu mə  na  da əd  liy 
yə sa  hə  sin  də is  la  hat  lar, o cüm  lə  dən 
“Məh  kə  məhü  quq sis  te  min  də is  la 
hat  la  rın də  rin  ləş  di  ril  mə  si haq  qın 
da” öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 2019cu il 3 
ap  rel ta  rix  li Fər  ma  nı xü  su  si qeyd 
olun  ma  lı  dır. Fər  man  dan irə  li gə  lə 
rək ötən dövr  də məh  kə  məhü  quq 
sis  te  mi  nin fəaliy  yə  ti  nin tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən 
təd  bir  lər ba  rə  də fi  kir  lə  ri  niz ma  raq  lı 
olar  dı.

–İlköncə,müsahibəüçüntəşəkkürü
mübildirirəm.Fərəhlihaldırki,Azərbay
canRespublikasınınPrezidenti,müzəfər
AliBaşKomandancənabİlhamƏliyevin
rəhbərliyiilə44günlükVətənMüharibə
sindəxalqımızınböyükqələbəsiilədoğma
torpaqlarımızerməniişğalındanazadedi
lərəkərazibütövlüyümüzbərpaolunubvə
artıqölkəmizböyükquruculuqdövrünə
qədəmqoyub.

Şübhəsizki,cənabPrezidentinölkə
başçısıkimi17illikfəaliyyətiÜmummilli
liderHeydərƏliyevinyaratdığımüasir
Azərbaycandövlətinindahadamöh
kəmlənməsinə,onuniqtisadivəhərbi

cəhətdənqüdrətlənməsinəyönələrəkbu
möhtəşəmqələbəmizişərtləndirib.Döv
lətbaşçısınınqeydetdiyikimi,“Bugün
müstəqilAzərbaycandövlətiözününən
şanlıdövrünüyaşayır.ÇünkiAzərbay
cantarixdəheçvaxtbuqədərgüclüol
mamışdır”.Nüfuzlubeynəlxalqmaliyyə
qurumlarınınhesabatlarındaölkəmizin
inklüzivinkişafindeksiüzrə3cüyerdə
olması,dövlətinsiyasisabitliyitəmin
etməsinəvəhökumətinuzunmüddət
listrategiyasınagörə1011ciyerlərdə
qərarlaşmasıvəbirdahadünyanınən
islahatçı10ölkəsisırasınadaxiledilməsi
bununəyanitəzahürüdür.

Eynizamanda,insanlarınrifahının
yaxşılaşması,sosialxidmətlərinasan,şəf
fafvəvətəndaşməmnunluğuşəraitində
göstərilməsisahəsindəAzərbaycanınBi
rincivitseprezidentiMehribanxanımƏli
yevanıntəşəbbüsüiləönəmlilayihələrin
gerçəkləşməsixüsusiqeydolunmalıdır.

Ədliyyəvəməhkəməsistemininin
kişafıdacənabPrezidentinrəhbərliyiilə
aparılanhərtərəfiislahatlarınrealtəza
hürükimiqiymətləndirilməlidir.

Dövlətbaşçısının“Məhkəməhüquq
sistemindəislahatlarındərinləşdirilməsi
haqqında”2019cuil3apreltarixliFər
manıədliyyəvəməhkəməsistemiüçün
mühüm“yolxəritəsi”olmaqlabusahədə
islahatlarınyenimərhələdədavamına
rəvacvermişdir.ArtıqFərmanınqəbu
lundanikiilötürvəonunicrasıiləbağlı
bumüddətərzindəkompleksqanunve
ricilik,institusionalvəpraktikitədbirlər
görülmüşdür.

İlknövbədə,ƏdliyyəNazirliyi,Məh
kəməHüquqŞurası,AliMəhkəməvə
BaşProkurorluğunməsulvəzifəlişəxslə
rindənibarətxüsusiişçiqrupuyaradıla
raqFərmandaqoyulmuştapşırıqlarüzrə
təhlilləraparılmış,beynəlxalqtəcrübə
öyrənilmiş,kommersiyaməhkəmələrinin
təşkili,cəzasiyasətininhumanistləşdi
rilməsi,vahidməhkəmətəcrübəsinin
formalaşdırılmasıvədigərməsələlərlə
bağlı40dəknormativaktınlayihəsiişlə
nibhazırlanmışvəartıqəksəriyyətiölkə
PrezidentinintəşəbbüsüiləMilliMəclis
tərəfindənqəbuledilmişdir.

Həmçininməhkəməvədigərorqan
larınqərarlarınınicrasıişininyaxşılaşdı
rılmasıüzrəzəruritədbirlərgörülmüş,
icrasahəsindəfəaliyyətitənzimləyən
normativaktlarınsistemləşdirilməsi
məqsədiləilkdəfəolaraqİcraMəcəllə
sinin,habeləalternativmexanizmlərin,
ocümlədənözəlicranıntətbiqiiləbağlı
“Özəlicrahaqqında”qanunlayihəsi
işlənibhazırlanmışdır.Busahədəxarici
təcrübəninöyrənilməsiüçünbeynəlxalq
təşkilatlarlasəmərəliəlaqələrqurulmuş,

buinstitutunölkəmizdətətbiqininmüm
künlüyümüəyyənedilmişdir.

Bununlayanaşı,məhkəməekspertizası
fəaliyyətinintəkmilləşdirilməsi,ocüm
lədənözəlekspertizanıntətbiqiiləbağlı
qabaqcılbeynəlxalqtəcrübənəzərəalına
raqqanunvericilikdəmühümdəyişikliklər
edilmiş,NazirlərKabinetinin2020ciil29
iyuntarixliqərarlarıilə“Məhkəməeksper
tininetikdavranışkodeksi”,“Məhkəmə
EkspertizasıTədqiqatMetodlarınınDövlət
Reyestrininaparılmasıvəyenimetodların
həminReyestrədaxiledilməsiQaydaları”
və“Məhkəməekspertizasınınmetodik
fondununyaradılmasıvəistifadəsiQayda
ları”təsdiqolunmuşdur.

Dövlətbaşçısıtərəfindənvətəndaşla
rınrifahınınyüksəldilməsinəxidmətedən
sosialyönümlütədbirlərintərkibhissəsi
olaraqhakimlərinəməkhaqlarıəhəmiy
yətlidərəcədəartırılmış,habeləməhkə
məaparatıişçilərininsosialmüdafiəsinin
gücləndirilməsiiləbağlıyenilayihələr
hazırlanmışdır.

Fərmanlaayrılmış200yenihakimştatı
nınyüksəkhazırlığavəmənəvikeyfiyyət

lərəmalikhüquqşünaslarhesabınakomp
lektləşdirilməsiməqsədiləhakimlərin
seçilməsiqaydalarıtəkmilləşdirilmiş,bu
prosesdəçeviklikartırılmışdır.İmtahanla
rınmüasirtexnologiyalartətbiqedilməklə,
200250nəfərlikqruplarlafasiləsizolaraq
keçirilməsi,namizədlərinsuallarıkompü
tervasitəsiləcavablandırmasıvənəticələ
rindərhalelanıtəsbitolunmuşdur.

HakimlərinSeçkiKomitəsitərəfindən
müsabiqələrxüsusikarantinrejimiqayda
larınariayətolunmaqladavametdirilmiş,
hakimliyənamizədlərinkeyfiyyətlidistant
təlimitəşkilolunmuşdur.44nəfərnamizəd
bütünimtahanları,ocümlədənyarımil
liktədrisivəməhkəmələrdəstajkeçməni
uğurlabaşavurmuşvədövlətbaşçısının
2021ciil3fevraltarixliSərəncamıiləmüx
təlifbirinciinstansiyaməhkəmələrinətəyin
edilmişlər.

Bununlayanaşı,hakimlərinseçilməsi
prosesidavamedir.Testvəyazılıimta
handanuğurlakeçmişnövbəti64nəfər
hakimliyənamizədləşifahiimtahanlara
başlanılmışdır.230hüquqşünaslaisəmart
ayının3dətestimtahanıkeçirilmişvə157

Mü  sa  hi  bi  miz Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın əd  liy  yə na  zi  ri,  
Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri Fik  rət Məm  mə  dov  dur 
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nəfəruğurqazanaraqnövbətimərhələyə
buraxılmışdır.

Fərmanınicrasıçərçivəsindəötənil
MəhkəməHüquqŞurasınınqərarıilə“Ha
kimlərinfəaliyyətininqiymətləndirilməsi
Qaydaları”təsdiqedilmiş,onunelektron
proqramtəminatıhazırlanmışdır.Qayda
larauyğunolaraq100dənçoxhakimin
fəaliyyətininqiymətləndirilməsiməqsədilə
ali,apellyasiyaməhkəmələrinin,habe
ləmüvafiqməhkəməsədrlərininrəyləri,
ƏdliyyəNazirliyininməlumatları,digər
aidiyyətimateriallartoplanılmış,zəruri
təhlilləraparılmışvəyekunrəylərhazır
lanmışdır.

Korrupsiyayaşəraityaradanhalların
qarşısınınalınmasıvəobyektivliyintəmin
olunmasıməqsədiləMəhkəməHüquq
Şurasıtərəfindənməhkəmələrdəmonito
rinqləraparılaraq,yolverilənbirçoxnöq
sanlararadanqaldırılmışdır.Fəaliyyətdə
şəfafığıntəminedilməsiüçünməhkəmə
qərarlarınındərciüzrəxüsusiproqram
təminatıhazırlanmışdır.

Eynizamanda,ölkəüzrəbütünməh
kəmələrin60faiziniəhatəedən“Elektron

məhkəmə”informasiyasisteminintətbiqi
ningenişləndirilməsivəfunksionallığının
artırılmasıiləbağlıDünyaBankıiləbirgə
əməkdaşlıqdaəməlitədbirlərgörülmüş
dür.Dövlətbaşçısının2020ciil1iyun
tarixliFərmanıiləsisteminƏsasnamə
sitəsdiqolunaraqfəaliyyətininhüquqi
əsaslarımüəyyənedilmiş,eməhkəmənin
digərqurumlarıninformasiyasistemləriilə
qarşılıqlıinteqrasiyasıtəminolunmuşdur.
Həmçininelektronresursunistifadəçiləri
vəiştirakçılarındayaranabiləcəksuallarla
bağlı“Qaynarxət”təşkiledilmiş,məhkə
məsisteminəəlçatanlığınasanlaşdırılması
məqsədiləinformasiyasistemininmobil
versiyasıistifadəyəverilmişdir.

Qlobalpandemiyailəəlaqədarxüsusi
karantinrejiminintətbiqişəraitindəməh
kəmələrdəişlərəbaxılmasınınməhdudlaş
dırıldığınəzərəalınaraqməhkəməproses
lərinin“Elektronməhkəmə”informasiya
sistemivasitəsilədistantaparılmasıüçün
xüsusiproqrammoduluhazırlanmışvə
birçoxişlərəvideobağlantıiləbaxılması
təminedilmişdir.Operativolaraqqanun
vericiliyədəyişikliklərinedilməsicinayət

işlərinədəbuformatdabaxılmasınımüm
künetmişdir.

İlknövbədə,bunadövlətbaşçısının
tapşırığıiləməhkəməinfrastrukturunun
müasirləşdirilməsiüzrəgörülənardıcıl
tədbirlərimkanvermişdir.BusahədəDün
yaBankıiləbirgəhəyatakeçirilənlayihə
çərçivəsindəötəndövrdəpaytaxtdavə
bölgələrdə20məhkəməüçünkonseptual
baxımdanyenibinavəkomplekslərinşa
olunmuşvəonlar“Elektronməhkəmə”
informasiyasistemivədigərİKTilətəchiz
olunaraq,yüksəktexnoloji(hitech)məh
kəmələrəçevrilmişlər.

Xüsusiləvurğulamalıyamki,yeniməh
kəməbinavəkomplekslərininbirçoxunun
açılışlarımöhtərəmPrezidentimiztərəfin
dənşəxsənhəyatakeçirilmişdir.

Qeydolunmalıdırki,busahədənailiy
yətlərimizəbeynəlxalqmaraqartaraq
birçoxdövlətlərmüsbəttəcrübəmizdən
bəhrələnirlər.Təsadüfideyilki,Dünya
BankıAzərbaycandaədliyyəsahəsindəki
layihəniənuğurlularındanbirikimiqiy
mətləndirərək,“Vətəndaşlaradahayüksək
keyfiyyətlixidmətləringöstərilməsiüçün

innovativüsullarınyaradılmasıvətətbiqi”
nominasiyalarınınqalibielanetmişdir.

Bundanəlavəmübahisələrinməhkə
mədənkənarhəllindəmühümvasitəolan
mediasiyanıntətbiqiüzrəönəmliaddımlar
atılmış,ocümlədən“Mediasiyahaqqın
da”Qanunqəbuledilmiş,həminQanuna
və3apreltarixliFərmanauyğunolaraq
MediasiyaŞurasıyaradılmış,Ədliyyə
Akademiyasındabeynəlxalqekspertlər
cəlbolunmaqlamediasiyaüzrətəlimçilər
hazırlanmışvəmediatorluğanamizədlər
hazırlıqkurslarıkeçməkləsertifikatəldə
etmişlər.

Ölkəmizdəarbitrajinstitutununtəşviqi
məqsədiləqanunvericiliyintəkmilləşdi
rilməsiiləbağlıbusahədəbirsıradöv
lətlərin,ocümlədənAlmaniya,Avstriya,
Danimarka,NorveçvəGürcüstanın
təcrübələri,habeləUNCİTRALModel
ArbitrajQanununəzərdənkeçirilmişvə
“Beynəlxalqarbitrajhaqqında”Azərbay
canRespublikasınınQanununavəMülki
ProsessualMəcəlləyədəyişikliklərləbağlı
yenilayihələrhazırlanaraqaidiyyətiüzrə
təqdimolunmuşdur.

Qeydetməliyəmki,dünyadahökm
sürənCOVID19qlobalpandemiyasıilə
əlaqədarölkəmizdəsərtkarantinrejiminin
tətbiqolunduğuötənildəFərmanınicrası
daimdiqqətdəsaxlanılaraqardıcıltədbir
lərgörülmüşdür.

Şübhəsizki,ədalətmühakiməsinin
səmərəliliyininartırılması,işinyeniçağı
rışlarauyğuntəkmilləşdirilməsiüzrəhələ
qarşımızdamühümvəzifələrdayanır.
Məhkəmələrəictimaietimadınartırılması,
əlçatanlığınyaxşılaşdırılması,“Elektron
məhkəmə”informasiyasistemininölkənin
bütünərazisindətətbiqi,hakimkorpusu
nunpeşəkarhüquqşünaslarlamöhkəm
ləndirilməsi,korrupsiyavədigərneqativ
hallaraqarşımübarizəningücləndirilməsi
əsasprioritetlərimizdəndir.

– Azər  bay  can  da cə  za si  ya  sə  ti  nin 
hu  ma  nist  ləş  di  ril  mə  si və ci  na  yət  lə 
rin dek  ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  na dair 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  də bir sı  ra ye  ni  lik  lər 
təs  bit olu  nub. Bu təd  bir  lə  rin tət  biq 
olun  ma  sı təc  rü  bə  si nə sə  viy  yə  də  dir 
və on  la  rın da  vam et  di  ril  mə  si göz 
lə  ni  lir  mi?

–Humanizmideyalarınadaimsadiq
olanölkəPrezidentitərəfindəncəzasiyasə
tininhumanistləşdirilməsiiləbağlıgörülən
tədbirlərinsonillərdavamlıxarakter
almasıxüsusiqeydolunmalıdır.Beləki,
ölkəPrezidentinintəşəbbüsüilə2016cı
ildəcinayətqanunvericiliyinəmühüm
dəyişiklikləredilərəkiqtisadisahədəbəzi
əməllərindekriminallaşdırılmasıiləyüz
lərləməhkummüxtəlifcəzalardanazad
olunmuşdur.

Dövlətbaşçısının2017ciil10fevral
tarixliSərəncamıisəbusahədəmüstəsna
əhəmiyyətkəsbetmiş,cəzasiyasətixeyli
humanistləşdirilmiş,azadlıqdanməhrum
etməyəalternativcəzalarıntətbiqigeniş
ləndirilmişdir.Bumühümsənədinicrası
çərçivəsindəölkəPrezidentininqanunve
riciliktəşəbbüsüiləparlamenttərəfindən
qəbulolunmuş2017ciil20oktyabrtarixli
QanunlaCinayətMəcəlləsinə300əyaxın
dəyişiklikedilmişdirki,burahumanistləş
dirmə,liberallaşdırma,azadlıqdanməh
rumetməcəzalarınınazaldılmasıdaxildir.
Həmçininbəzicinayətəməlləridekrimi
nallaşdırılmış,müvafiqmaddələrinsank
siyasınaalternativcəzalardaxiledilmiş,
azadlığınməhdudlaşdırılmasıyenicəza
növütəsbitolunmuşdur.

Eynizamanda,azadlıqdanməhrum
etməyəalternativcəzalarınsəmərəliicrası
məqsədiləƏdliyyəNazirliyindəProbasi
yaXidmətiyaradılmışvəqısamüddətdə
elektronnəzarətvasitələri(elektronqol
baqlar)tətbiqolunmaqlahəmincəzaların
icrasınaefektivnəzarətinhəyatakeçiril
məsiözsəmərəsinivermişdir.Hazırda
elektronnəzarətvasitələrinintətbiqigeniş
ləndirilərək2700əyaxınməhkumelektron
qolbaqdaşıyır.

Dövlətbaşçısınınhumanistliyinin
növbətitəzahürüolaraq2019cuil3aprel
tarixliFərmanıiləcəzasiyasətininhuma
nistləşdirilməsivəcinayətlərindekrimi
nallaşdırılmasınadairtədbirlərindavam
etdirilməsitapşırılmışdır.

Bununlaəlaqədarcinayətqanunve
riciliyiətrafıtəhlilolunmuş,Prezident
Administrasiyası,AliMəhkəməvəBaş
Prokurorluqlabirgəyeniqanunlayihələri
hazırlanaraqölkəbaşçısınınqanunvericilik
təşəbbüsüiləparlamenttərəfindənqəbul
olunmuşdur.

Beləki,2020ciilmayın1dəqəbul
olunmuşqanunlacinayətqanunvericili
yinəedilmişdəyişikliklərləbəziəməllər
dekriminallaşdırılmış,zərərçəkmişşəxslə
barışmavəziyanınödənilməsişərtiilə
cinayətməsuliyyətindənazadetməmüəy
yənolunmuş,azadlıqdanməhrumetməyə
alternativcəzalarıntətbiqigenişləndiril
miş,bəzicəzalaryüngülləşdirilmişdir.

Beləliklə,ötəndövrdəcəzasiyasətinin
humanistləşdirilməsiiləbağlıyeniqanun
vericiliyəəsasən2100əyaxınməhkum
cəzadantamamiləazadedilmiş,3300dən
artıqməhkumuncəzamüddətiazaldıl
mışdır.

Bununlayanaşı,dövlətimizinhuma
nizmsiyasətinintəzahürüolaraqməh
kumlarıcəzadanşərtiolaraqvaxtından
əvvəlazadetməvədahayüngülrejimli
müəssisəyəkeçirməinstitutununtətbiqi
davamlıxarakteralmış,buməqsədləvə
təndaşcəmiyyətinümayəndələrinintəmsil
olunduğuPenitensiarxidmətdəfəaliyyət
göstərənxüsusiKomissiyatərəfindənmü
təmadiolaraq,ocümlədənxüsusikarantin
rejimişəraitindəiclaslarvideokonfrans
formatındakeçirilərəkməhkumlarınişləri
öyrənilmiş,özləriiləsöhbətləraparılmışvə
islahyolunadüşməsiməsələsinəqiymət
verilərəkmüvafiqrəylərməhkəməyətəq
dimolunmuşdur.

Təkcəötənilməhkəmələrtərəfindən
2.300əyaxınməhkumcəzadanşərtiola
raqvaxtındanəvvəlazadolunmuşvəya
yüngülrejimlimüəssisəyəkeçirilmişdir.
Bununlayanaşı,740nəfərevdustaqlığıvə
digəralternativqətimkantədbirlərinintət
biqinəticəsindəhəbsdənazadedilmişdir.

Qeydolunmalıdırki,ölkəmizdəəsası
UluöndərHeydərƏliyevtərəfindənqo
yulmuşhumanizmənənələrinədaimsa
diqliknümayişetdirilir,əfvetməvəamnis
tiyainstitutlarıişləkmexanizmlərəsasında
davamlıolaraqgeniştətbiqolunur.Təkcə
onudeməkkifayətdirki,ötənilpandemi
yaşəraitindəyaşı65dənyuxarıolanməh
kumlarınəksəriyyətirespublikaPrezidenti
tərəfindənəfvolunmuşdur.Dövlətbaşçı
sınınNovruzbayramıərəfəsindəmartın
18dəimzaladığı625nəfəriəhatəedənəfv
sərəncamımüstəqillikdövrümüzünən
böyükəfvlərindənolmaqlaminlərləailəyə
sevincbəxşetmişdir.Sərəncamlahəmin
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nəfəruğurqazanaraqnövbətimərhələyə
buraxılmışdır.

Fərmanınicrasıçərçivəsindəötənil
MəhkəməHüquqŞurasınınqərarıilə“Ha
kimlərinfəaliyyətininqiymətləndirilməsi
Qaydaları”təsdiqedilmiş,onunelektron
proqramtəminatıhazırlanmışdır.Qayda
larauyğunolaraq100dənçoxhakimin
fəaliyyətininqiymətləndirilməsiməqsədilə
ali,apellyasiyaməhkəmələrinin,habe
ləmüvafiqməhkəməsədrlərininrəyləri,
ƏdliyyəNazirliyininməlumatları,digər
aidiyyətimateriallartoplanılmış,zəruri
təhlilləraparılmışvəyekunrəylərhazır
lanmışdır.

Korrupsiyayaşəraityaradanhalların
qarşısınınalınmasıvəobyektivliyintəmin
olunmasıməqsədiləMəhkəməHüquq
Şurasıtərəfindənməhkəmələrdəmonito
rinqləraparılaraq,yolverilənbirçoxnöq
sanlararadanqaldırılmışdır.Fəaliyyətdə
şəfafığıntəminedilməsiüçünməhkəmə
qərarlarınındərciüzrəxüsusiproqram
təminatıhazırlanmışdır.

Eynizamanda,ölkəüzrəbütünməh
kəmələrin60faiziniəhatəedən“Elektron

məhkəmə”informasiyasisteminintətbiqi
ningenişləndirilməsivəfunksionallığının
artırılmasıiləbağlıDünyaBankıiləbirgə
əməkdaşlıqdaəməlitədbirlərgörülmüş
dür.Dövlətbaşçısının2020ciil1iyun
tarixliFərmanıiləsisteminƏsasnamə
sitəsdiqolunaraqfəaliyyətininhüquqi
əsaslarımüəyyənedilmiş,eməhkəmənin
digərqurumlarıninformasiyasistemləriilə
qarşılıqlıinteqrasiyasıtəminolunmuşdur.
Həmçininelektronresursunistifadəçiləri
vəiştirakçılarındayaranabiləcəksuallarla
bağlı“Qaynarxət”təşkiledilmiş,məhkə
məsisteminəəlçatanlığınasanlaşdırılması
məqsədiləinformasiyasistemininmobil
versiyasıistifadəyəverilmişdir.

Qlobalpandemiyailəəlaqədarxüsusi
karantinrejiminintətbiqişəraitindəməh
kəmələrdəişlərəbaxılmasınınməhdudlaş
dırıldığınəzərəalınaraqməhkəməproses
lərinin“Elektronməhkəmə”informasiya
sistemivasitəsilədistantaparılmasıüçün
xüsusiproqrammoduluhazırlanmışvə
birçoxişlərəvideobağlantıiləbaxılması
təminedilmişdir.Operativolaraqqanun
vericiliyədəyişikliklərinedilməsicinayət

işlərinədəbuformatdabaxılmasınımüm
künetmişdir.

İlknövbədə,bunadövlətbaşçısının
tapşırığıiləməhkəməinfrastrukturunun
müasirləşdirilməsiüzrəgörülənardıcıl
tədbirlərimkanvermişdir.BusahədəDün
yaBankıiləbirgəhəyatakeçirilənlayihə
çərçivəsindəötəndövrdəpaytaxtdavə
bölgələrdə20məhkəməüçünkonseptual
baxımdanyenibinavəkomplekslərinşa
olunmuşvəonlar“Elektronməhkəmə”
informasiyasistemivədigərİKTilətəchiz
olunaraq,yüksəktexnoloji(hitech)məh
kəmələrəçevrilmişlər.

Xüsusiləvurğulamalıyamki,yeniməh
kəməbinavəkomplekslərininbirçoxunun
açılışlarımöhtərəmPrezidentimiztərəfin
dənşəxsənhəyatakeçirilmişdir.

Qeydolunmalıdırki,busahədənailiy
yətlərimizəbeynəlxalqmaraqartaraq
birçoxdövlətlərmüsbəttəcrübəmizdən
bəhrələnirlər.Təsadüfideyilki,Dünya
BankıAzərbaycandaədliyyəsahəsindəki
layihəniənuğurlularındanbirikimiqiy
mətləndirərək,“Vətəndaşlaradahayüksək
keyfiyyətlixidmətləringöstərilməsiüçün

innovativüsullarınyaradılmasıvətətbiqi”
nominasiyalarınınqalibielanetmişdir.

Bundanəlavəmübahisələrinməhkə
mədənkənarhəllindəmühümvasitəolan
mediasiyanıntətbiqiüzrəönəmliaddımlar
atılmış,ocümlədən“Mediasiyahaqqın
da”Qanunqəbuledilmiş,həminQanuna
və3apreltarixliFərmanauyğunolaraq
MediasiyaŞurasıyaradılmış,Ədliyyə
Akademiyasındabeynəlxalqekspertlər
cəlbolunmaqlamediasiyaüzrətəlimçilər
hazırlanmışvəmediatorluğanamizədlər
hazırlıqkurslarıkeçməkləsertifikatəldə
etmişlər.

Ölkəmizdəarbitrajinstitutununtəşviqi
məqsədiləqanunvericiliyintəkmilləşdi
rilməsiiləbağlıbusahədəbirsıradöv
lətlərin,ocümlədənAlmaniya,Avstriya,
Danimarka,NorveçvəGürcüstanın
təcrübələri,habeləUNCİTRALModel
ArbitrajQanununəzərdənkeçirilmişvə
“Beynəlxalqarbitrajhaqqında”Azərbay
canRespublikasınınQanununavəMülki
ProsessualMəcəlləyədəyişikliklərləbağlı
yenilayihələrhazırlanaraqaidiyyətiüzrə
təqdimolunmuşdur.

Qeydetməliyəmki,dünyadahökm
sürənCOVID19qlobalpandemiyasıilə
əlaqədarölkəmizdəsərtkarantinrejiminin
tətbiqolunduğuötənildəFərmanınicrası
daimdiqqətdəsaxlanılaraqardıcıltədbir
lərgörülmüşdür.

Şübhəsizki,ədalətmühakiməsinin
səmərəliliyininartırılması,işinyeniçağı
rışlarauyğuntəkmilləşdirilməsiüzrəhələ
qarşımızdamühümvəzifələrdayanır.
Məhkəmələrəictimaietimadınartırılması,
əlçatanlığınyaxşılaşdırılması,“Elektron
məhkəmə”informasiyasistemininölkənin
bütünərazisindətətbiqi,hakimkorpusu
nunpeşəkarhüquqşünaslarlamöhkəm
ləndirilməsi,korrupsiyavədigərneqativ
hallaraqarşımübarizəningücləndirilməsi
əsasprioritetlərimizdəndir.

– Azər  bay  can  da cə  za si  ya  sə  ti  nin 
hu  ma  nist  ləş  di  ril  mə  si və ci  na  yət  lə 
rin dek  ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  na dair 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  də bir sı  ra ye  ni  lik  lər 
təs  bit olu  nub. Bu təd  bir  lə  rin tət  biq 
olun  ma  sı təc  rü  bə  si nə sə  viy  yə  də  dir 
və on  la  rın da  vam et  di  ril  mə  si göz 
lə  ni  lir  mi?

–Humanizmideyalarınadaimsadiq
olanölkəPrezidentitərəfindəncəzasiyasə
tininhumanistləşdirilməsiiləbağlıgörülən
tədbirlərinsonillərdavamlıxarakter
almasıxüsusiqeydolunmalıdır.Beləki,
ölkəPrezidentinintəşəbbüsüilə2016cı
ildəcinayətqanunvericiliyinəmühüm
dəyişiklikləredilərəkiqtisadisahədəbəzi
əməllərindekriminallaşdırılmasıiləyüz
lərləməhkummüxtəlifcəzalardanazad
olunmuşdur.

Dövlətbaşçısının2017ciil10fevral
tarixliSərəncamıisəbusahədəmüstəsna
əhəmiyyətkəsbetmiş,cəzasiyasətixeyli
humanistləşdirilmiş,azadlıqdanməhrum
etməyəalternativcəzalarıntətbiqigeniş
ləndirilmişdir.Bumühümsənədinicrası
çərçivəsindəölkəPrezidentininqanunve
riciliktəşəbbüsüiləparlamenttərəfindən
qəbulolunmuş2017ciil20oktyabrtarixli
QanunlaCinayətMəcəlləsinə300əyaxın
dəyişiklikedilmişdirki,burahumanistləş
dirmə,liberallaşdırma,azadlıqdanməh
rumetməcəzalarınınazaldılmasıdaxildir.
Həmçininbəzicinayətəməlləridekrimi
nallaşdırılmış,müvafiqmaddələrinsank
siyasınaalternativcəzalardaxiledilmiş,
azadlığınməhdudlaşdırılmasıyenicəza
növütəsbitolunmuşdur.

Eynizamanda,azadlıqdanməhrum
etməyəalternativcəzalarınsəmərəliicrası
məqsədiləƏdliyyəNazirliyindəProbasi
yaXidmətiyaradılmışvəqısamüddətdə
elektronnəzarətvasitələri(elektronqol
baqlar)tətbiqolunmaqlahəmincəzaların
icrasınaefektivnəzarətinhəyatakeçiril
məsiözsəmərəsinivermişdir.Hazırda
elektronnəzarətvasitələrinintətbiqigeniş
ləndirilərək2700əyaxınməhkumelektron
qolbaqdaşıyır.

Dövlətbaşçısınınhumanistliyinin
növbətitəzahürüolaraq2019cuil3aprel
tarixliFərmanıiləcəzasiyasətininhuma
nistləşdirilməsivəcinayətlərindekrimi
nallaşdırılmasınadairtədbirlərindavam
etdirilməsitapşırılmışdır.

Bununlaəlaqədarcinayətqanunve
riciliyiətrafıtəhlilolunmuş,Prezident
Administrasiyası,AliMəhkəməvəBaş
Prokurorluqlabirgəyeniqanunlayihələri
hazırlanaraqölkəbaşçısınınqanunvericilik
təşəbbüsüiləparlamenttərəfindənqəbul
olunmuşdur.

Beləki,2020ciilmayın1dəqəbul
olunmuşqanunlacinayətqanunvericili
yinəedilmişdəyişikliklərləbəziəməllər
dekriminallaşdırılmış,zərərçəkmişşəxslə
barışmavəziyanınödənilməsişərtiilə
cinayətməsuliyyətindənazadetməmüəy
yənolunmuş,azadlıqdanməhrumetməyə
alternativcəzalarıntətbiqigenişləndiril
miş,bəzicəzalaryüngülləşdirilmişdir.

Beləliklə,ötəndövrdəcəzasiyasətinin
humanistləşdirilməsiiləbağlıyeniqanun
vericiliyəəsasən2100əyaxınməhkum
cəzadantamamiləazadedilmiş,3300dən
artıqməhkumuncəzamüddətiazaldıl
mışdır.

Bununlayanaşı,dövlətimizinhuma
nizmsiyasətinintəzahürüolaraqməh
kumlarıcəzadanşərtiolaraqvaxtından
əvvəlazadetməvədahayüngülrejimli
müəssisəyəkeçirməinstitutununtətbiqi
davamlıxarakteralmış,buməqsədləvə
təndaşcəmiyyətinümayəndələrinintəmsil
olunduğuPenitensiarxidmətdəfəaliyyət
göstərənxüsusiKomissiyatərəfindənmü
təmadiolaraq,ocümlədənxüsusikarantin
rejimişəraitindəiclaslarvideokonfrans
formatındakeçirilərəkməhkumlarınişləri
öyrənilmiş,özləriiləsöhbətləraparılmışvə
islahyolunadüşməsiməsələsinəqiymət
verilərəkmüvafiqrəylərməhkəməyətəq
dimolunmuşdur.

Təkcəötənilməhkəmələrtərəfindən
2.300əyaxınməhkumcəzadanşərtiola
raqvaxtındanəvvəlazadolunmuşvəya
yüngülrejimlimüəssisəyəkeçirilmişdir.
Bununlayanaşı,740nəfərevdustaqlığıvə
digəralternativqətimkantədbirlərinintət
biqinəticəsindəhəbsdənazadedilmişdir.

Qeydolunmalıdırki,ölkəmizdəəsası
UluöndərHeydərƏliyevtərəfindənqo
yulmuşhumanizmənənələrinədaimsa
diqliknümayişetdirilir,əfvetməvəamnis
tiyainstitutlarıişləkmexanizmlərəsasında
davamlıolaraqgeniştətbiqolunur.Təkcə
onudeməkkifayətdirki,ötənilpandemi
yaşəraitindəyaşı65dənyuxarıolanməh
kumlarınəksəriyyətirespublikaPrezidenti
tərəfindənəfvolunmuşdur.Dövlətbaşçı
sınınNovruzbayramıərəfəsindəmartın
18dəimzaladığı625nəfəriəhatəedənəfv
sərəncamımüstəqillikdövrümüzünən
böyükəfvlərindənolmaqlaminlərləailəyə
sevincbəxşetmişdir.Sərəncamlahəmin
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şəxslərdən475iazadlığaburaxılmış,98
nəfərincəzasıyarıyadəkazaldılmış,3nə
fərinömürlükazadlıqdanməhrumetmə
cəzası25ilmüddətləəvəzlənmiş,49nəfər
isədigərcəzalardanazadedilmişdir.On
larınsırasındaxariciölkələrinvətəndaşları
daolmuşdur.

Eynizamanda,humanizmideyaları
nıhəyatakeçirmək,mərhəmət,insan
pərvərlikməf urəsindənçıxışetmək
respublikamızınBirincivitseprezidenti
MehribanxanımƏliyevanınrəhbəri
olduğuHeydərƏliyevFondununda
başlıcaməramlarındanbiridir.Təsadüfi
deyilki,Mehribanxanımıntəşəbbüsüilə
MilliMəclistərəfindənqəbuledilmişvə
onminlərləinsanıəhatəedənamnistiya
aktlarıcinayəttörətmişşəxslərinislah
olunmasınavəcəmiyyətəyenidəninteq
rasiyasınaxidmətetmişdir.

Cəmiyyətimizdərəğbətləqarşılanan
humanisttədbirlər,həmçinincəzaçəkən
digərməhkumlarınislahınaözmüsbət
həvəsləndiricitəsirinigöstərərək,onlarıqa
nunaziddhərəkətlərdənçəkinməyəsövq
edir,haqqa,ədalətəinamınıartırır.

– Sa  hib  kar  la  rın məh  kə  mə  yə mü  ra  ciət 
im  kan  la  rı  nın asan  laş  dı  rıl  ma  sı məq 
sə  di  lə öl  kə  miz  də ye  ni ix  ti  sas  laş  mış 
məh  kə  mə  lər ya  ra  dı  lıb. Ye  ni ya  ra 
dı  lan məh  kə  mə  lə  rin ilk təc  rü  bə  lə  ri 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?
–Dövlətbaşçısının2019cuil3aprel

tarixliFərmanındamühümyeniliklərdən
birisahibkarlarınməhkəmələrəmüraciət
imkanlarınınasanlaşdırılmasıvəsahibkar
lıqlabağlımübahisələrəbaxılmasıüçün
ayrıcaməhkəmənintəsisedilməsidir.

Bildirməliyəmki,məhkəmələrəəlça
tanlığınyaxşılaşdırılmasıdövlətbaşçısı
nındaimdiqqətmərkəzindəolmuşvəbu
problemihəlletmək,məhkəmələriinsan
lara,hüquqişəxslərəyaxınlaşdırmaqüçün
sondövrlərxeyliişgörülmüş,məhkəmə
sistemininquruluşundaönəmlidəyişiklik
ləredilmişdir.

Hələ2007ciildərespublikamızın
regionlarındaapellyasiyavəiqtisadməh
kəmələri,2011ciildəisədigərregional
məhkəmələrtəsisedilmiş,habeləinsan
hüquqlarınıntəminatındamühümroloy
nayaninzibatiədliyyəinstitutuyaradılmış,

bütünbölgələrdəinzibatiiqtisadiməhkə
mələrformalaşdırılmışdır.

Məhkəmələrdəixtisaslaşmanınaparıl
masıbugünbütündünyadaədalətmüha
kiməsininsəmərəliliyininartırılmasıüzrə
ənfaydalıüsullardanbirihesabolunur.
Ölkəmizdəbuistiqamətdəzəruriaddım
larataraqiqtisadiyyatımızıninkişafının
bugünküsəviyyəsindəsahibkarlıqlabağlı
mübahisələrəbaxılmasıişinintəkmilləş
dirilməsiməqsədiləcənabPrezidentin
tapşırığıiləbufəaliyyətləəlaqədaryeni
ixtisaslaşmışməhkəmələryaradılmışdır.

Bununlaəlaqədarbeynəlxalqtəcrübə
öyrənilmiş,müxtəlifdövlətlərdəmövcud
olanbeləməhkəməmodellərinəzərdən
keçirilərəkölkəmizüçünənməqbultəc
rübəseçilmişvəAzərbaycanPreziden
tinin2019cuil19iyultarixliSərəncamı
iləmövcudinzibatiiqtisadiməhkəmələr
ləğvedilməkləNaxçıvanMuxtarRes
publikasında,Bakı,Gəncə,Sumqayıt,
ŞirvanvəŞəkidəyeniKommersiyavəay
rıcaİnzibatiməhkəmələrtəsisedilmişdir.

2020ciilyanvarın1dənfəaliyyətə
başlayanhəminməhkəmələrinyurisdiksi
yasınınmüəyyənedilməsi,müvafiqbina,
avadanlıq,digərtəşkilatitexnikivasitələr
lətəminedilməsi,məhkəməaparatlarının
formalaşdırılmasıüzrətədbirlərgörülmüş
vəməhkəmələrmüvafiqsahədədaha
dərinhüquqibilikvətəcrübəyəmalik
hakimlərləkomplektləşdirilmişdir.Həm
çininkommersiyaişlərinəçevikbaxıl
masıüçüniddialarınelektronqəbuluvə
elektronsənəddövriyyəsitəsbitolunmuş,
əlçatanlığınefektivmüəyyənedilməsi
nəticəsindəkommersiyaişlərininsayı50
faizədəkartmışdır.

Ötənilkommersiyaməhkəmələritə
rəfindənpandemiyaməhdudiyyətlərinə
zərəalınmaqla7200əyaxınişəbaxılmış,
iddiaların94faizitəminolunmuşdur.
Kommersiyamübahisələriüzrəyekun
qərarların80faiziilətərəfərrazılaşmış,
başqasözlə,həminişlərdənapellyasiya
şikayətiverilməmişdir.Xüsusiləvurğu
lamalıyamki,kommersiyaməhkəmə
lərininyekunqərarlarının96faizinin
dəyişdirilməyərəksabitqalmasısahib
karlıqlabağlımübahisələrəixtisaslaşdı
rılmışqaydadadahapeşəkarvəefektiv
baxılmasınıngöstəricisidir.

– Fik  rət müəl  lim, iş  ğal  dan azad olu 
nan əra  zi  lə  ri  miz  də məh  kə  məhü 
quq sis  te  mi  nin qu  rul  ma  sı xü  su  si 
ya  naş  ma tə  ləb edir. Mə  sə  lən, hə 
min əra  zi  lə  rin ra  yon məh  kə  mə  lə  ri 
möv  cud  dur, la  kin re  gional məh  kə 
mə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı  na, hər şey  dən 
əv  vəl, on  la  rın in  zi  ba  ti bi  na  la  rı  nın 
in  şa  sı  na eh  ti  yac var. Ümu  miy  yət 
lə, bu mə  sə  lə  lər ne  cə həll olu  na  caq 
və bu is  ti  qa  mət  də han  sı la  yi  hə  lər, 
plan  lar mü  za  ki  rə edi  lir?
–Böyükqələbəmizdənsonradöv

lətbaşçısınınvəBirincivitseprezident
MehribanxanımƏliyevanınişğaldanazad
edilmişərazilərəmüntəzəmsəfərlərivə
görüləntədbirlərdoğmatorpaqlarımızın
dirçəldilməsinintəminatıdır.

Həminərazilərinyenidənbərpası,ge
nişquruculuqişlərininaparılmasıtəsadüfi
deyil.ÇünkiErmənistan30ilişğalaltında
saxladığıtorpaqlarımızıbüsbütünviran
etmiş,tarixi,mədəni,diniabidələrimizi,
mülkiinfrastrukturu,dövlətvəstrateji
obyektləriməhvetmiş,təbiisərvətlərimizi
talanetmiş,ekolojifəlakəttörətmişdir.

Qeydetməkistərdimki,Ədliyyə
Nazirliyitərəfindəndüşməninişğalçılıq
faktlarıvəmüharibəcinayətləriiləbağlı
xariciölkələrinədliyyənazirliklərinəvə
nüfuzlubeynəlxalqtəşkilatlara400əyaxın
müraciətlərünvanlanmışdır.Dünyaicti
maiyyətinindüzgünvədolğunməlumat
landırılmasıməqsədidaşıyanmüraciətlər
reaksiyasızqalmamış,bəzidövlətlər
münasibətbildirərəkbölgəyəhumanitar
yardımməqsədilədəstəkgöstərilməsini
bildirmiş,beynəlxalqhüquqçərçivəsin
dəöhdəliklərəhörmətedilməsinə,bütün
qanunpozuntularınınaraşdırılacağına
ümidvarolduqlarınıifadəetmişlər.

Yerigəlmişkən,Ermənistanınhərbi
cinayətləribuilinmartayındaYaponi
yadaBMTyəüzvdövlətlərinvənüfuzlu
beynəlxalqtəşkilatlarınyüksəkrəsmiləri
niniştirakıiləkeçirilmişBMTninCina
yətkarlığınqarşısınınalınmasıvəcinayət
ədliyyəsiüzrə14cüKonqresindədəifşa
edilmişdir.

Beləki,KonqresdəAzərbaycan,həm
çininölkəmizinsədrliketdiyiQoşulmama
Hərəkatınaüzvolan120dövlətadından
Azərbaycannümayəndəheyətininrəhbəri

kimitərəfimdənçıxışedilərəkölkəPrezi
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dirilməsinədairqəbulolunmuşbeşillik
proqramxarakterliKiotoBəyannaməsində
Azərbaycanıntəklifərinəəsasənmillima
raqlarımızacavabverənmüddəalartam
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Hazırdaermənilərtərəfindənişğal
dövründədağıdılmıştorpaqlarımızın
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rinyenidənhəyataqaytarılmasıiləbağlı
genişmiqyaslıquruculuqişləriaparılır.

Həminərazilərdəədliyyəvəməh
kəməfəaliyyətinintəşkiliməsələləri
qarşımızdaduranənümdəvəzifələrdir.
Bununlaəlaqədardövlətbaşçısınınişğal
danazadolunmuşərazilərdəmüvəqqəti
xüsusiidarəetmənintəşkilinədairtapşı
rıqlarınauyğunolaraqƏdliyyəNazirli
yiüzrə2020ciil1noyabrtarixliəmrlə
komplekstədbirlərmüəyyənolunmuş,o
cümlədənədliyyənazirininrəhbərliyiilə
Qərargahyaradılmış,zəruritəşkilatiişlər
görülmüşdür.

Qeydetməliyəmki,nazirliktərə
findənstrukturunadaxilolanyerlivə
regionalqurumlarvasitəsiləinsanlara
hüquqixidmətləringöstərilməsisahə
sindəçoxşaxəliişaparılır:vətəndaşlıq
vəziyyətiaktlarınındövlətqeydiyyatını,
notariatfəaliyyətini,məhkəməeksperti
zalarınınkeçirilməsini,məhkəməqərar
larınınicrasınıvəprobasiyanəzarətini
təminedir,bələdiyyələrəmetodoloji
yardımgöstərir,inzibatinəzarəthəyata
keçirirvəs.

Həminərazilərdəbusahədəfəaliyyə
tintəşkilivəədliyyəorqanlarınınişinin
əlaqələndirilməsiməqsədiləQarabağ
regionalədliyyəidarəsiyaradılmışdır.

Məhkəmələrinfəaliyyətinəgəlincə
isəhəminrayonlarınməhkəmələriəv
vəlkiillərdəolduğukimi,işğaldövrün
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beynəlxalqtəşkilatlarınyüksəkrəsmiləri
niniştirakıiləkeçirilmişBMTninCina
yətkarlığınqarşısınınalınmasıvəcinayət
ədliyyəsiüzrə14cüKonqresindədəifşa
edilmişdir.

Beləki,KonqresdəAzərbaycan,həm
çininölkəmizinsədrliketdiyiQoşulmama
Hərəkatınaüzvolan120dövlətadından
Azərbaycannümayəndəheyətininrəhbəri

kimitərəfimdənçıxışedilərəkölkəPrezi
denti,AliBaşKomandancənabİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləəzəlitorpaqlarımızın
30illikerməniişğalındanazadolunduğu,
təcavüzkardüşmənintörətdiyimüharibə
cinayətləri,xüsusiləErmənistantərəfindən
beynəlxalqnormalaraziddolaraqxarici
ölkələrdənolanterrorçumuzdluların
cəlbedilməsi,ermənidiasporutərəfindən
aldatmavədigərqanunsuzyollarlasilah
vəsursatlarınalınmasıvəhumanitaryar
dımadıaltındamünaqişəzonasınamülki
aviasiyavasitəsiləqanunsuzgöndərilməsi
tədbiriştirakçılarınındiqqətinəçatdırıl
mışdır.

Həmçininişğaldövründətorpaqları
mızınyerləyeksanedilməsi,bütüninfrast
rukturundağıdılması,ocümlədəntarixi,
mədənivədiniabidələrinməhvolunması,
yadatalanmasıfaktlarıvurğulanmış,hə
minərazilərinqeyriqanuniiqtisadifəaliy
yət,narkotrafikvədigərcinayətəməlləri
üçünistifadəolunmasıqeydedilmişdir.

Konqresiştirakçılarınınvəbütündün
yahüquqictimaiyyətinindiqqətiErmənis
tanınbucinayətəməllərinəcəlbolunmuş,
sülhüçüntəhlükəolanbuəməlləritörə
dənlərinməsuliyyətəcəlbedilməsiiləbağlı
bütündövlətlərəçağırışolunmuşdur.

QoşulmamaHərəkatıadındançıxış
edilərkənKiotoKonqresiningündəliyin
dənirəligələnməsələlərləbağlıHərəkatın
mövqeyiniəksetdirənbəyanatbarədə

məlumatverilmişdir.QoşulmamaHərə
katınınbütünüzvdövlətlərininrazılığı
iləqəbuledilərəkyayımlanmışbəyanatda
Azərbaycantərəfinintəklifərinəuyğun
olaraqxeyriyyətəşkilatlarındanterrorçulu
ğunmaliyyələşdirilməsiməqsədiləistifadə
edilməsininqarşısınınalınması,münaqişə
dövründəvandalizmaktları,mədəniirsin
dağıdılmasıvəyatalanmasıiləbağlıbö
yüknarahatlıqifadəolunaraqbuhalların
aradanqaldırılması,qanunsuzçıxarılmış
mədənimülkiyyətinqanunisahibinəgeri
qaytarılmasıiləbağlıçağırışlartəsbitolun
muşdur.

Konqresiştirakçılarınındiqqətinicəlb
edənbuəsaslıitihamlardanyayınmaq
istəyənErmənistantərəfiölkəmizvəTür
kiyəiləbağlıuydurmafikirlərsöyləmiş,
lakinAzərbaycannümayəndəheyətinin
tutarlıdəlilləriiləonlarınyalanlarıtamifşa
olunmuşdur.

Bildirməliyəmki,iclasdaqlobalcina
yətkarlıqlamübarizəüzrəsəyləringüclən
dirilməsinədairqəbulolunmuşbeşillik
proqramxarakterliKiotoBəyannaməsində
Azərbaycanıntəklifərinəəsasənmillima
raqlarımızacavabverənmüddəalartam
əksinitapmışdır.

Hazırdaermənilərtərəfindənişğal
dövründədağıdılmıştorpaqlarımızın
bərpaolunması,birmilyondançoxkeçmiş
məcburiköçkünlərimizinözdədəbaba
yurdlarınaqayıtmasıüçünhəminərazilə

rinyenidənhəyataqaytarılmasıiləbağlı
genişmiqyaslıquruculuqişləriaparılır.

Həminərazilərdəədliyyəvəməh
kəməfəaliyyətinintəşkiliməsələləri
qarşımızdaduranənümdəvəzifələrdir.
Bununlaəlaqədardövlətbaşçısınınişğal
danazadolunmuşərazilərdəmüvəqqəti
xüsusiidarəetmənintəşkilinədairtapşı
rıqlarınauyğunolaraqƏdliyyəNazirli
yiüzrə2020ciil1noyabrtarixliəmrlə
komplekstədbirlərmüəyyənolunmuş,o
cümlədənədliyyənazirininrəhbərliyiilə
Qərargahyaradılmış,zəruritəşkilatiişlər
görülmüşdür.

Qeydetməliyəmki,nazirliktərə
findənstrukturunadaxilolanyerlivə
regionalqurumlarvasitəsiləinsanlara
hüquqixidmətləringöstərilməsisahə
sindəçoxşaxəliişaparılır:vətəndaşlıq
vəziyyətiaktlarınındövlətqeydiyyatını,
notariatfəaliyyətini,məhkəməeksperti
zalarınınkeçirilməsini,məhkəməqərar
larınınicrasınıvəprobasiyanəzarətini
təminedir,bələdiyyələrəmetodoloji
yardımgöstərir,inzibatinəzarəthəyata
keçirirvəs.

Həminərazilərdəbusahədəfəaliyyə
tintəşkilivəədliyyəorqanlarınınişinin
əlaqələndirilməsiməqsədiləQarabağ
regionalədliyyəidarəsiyaradılmışdır.

Məhkəmələrinfəaliyyətinəgəlincə
isəhəminrayonlarınməhkəmələriəv
vəlkiillərdəolduğukimi,işğaldövrün
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dədəfəaliyyətləriniəhalisinindahasıx
məskunlaşdığıdigərbölgələrdədavam
etdirmişdir.

İnditorpaqlarımızişğaldanazadolun
muşdurvəsözsüzki,həminməhkəmələr
bütüninfrastrukturbərpaolunduqdanvə
soydaşlarımızöztorpaqlarınaqayıtdıqdan
sonrayenidənözərazilərindəfəaliyyət
göstərəcəklər.Eynizamanda,gələcəkdə
həminbölgədəaidiyyətiyeniregional
apellyasiyavəixtisaslaşmış–kommersiya,
inzibati,ağırcinayətlər,hərbiməhkəmələ
rinyaradılmasınəzərdətutulur.

Bildirməliyəmki,busahədəfəaliy
yətimizölkəPrezidentinin2020ciil24
noyabrtarixliSərəncamıiləyaradılmış
ƏlaqələndirməQərargahıiləkoordina
siyadaqurulmuşdurvəhazırdaişğal
nəticəsindəədliyyəvəməhkəməorqan
larınadəymişziyanındəqiqləşdirilməsi
vəonlarınfəaliyyətininbərpasıiləbağlı
zəruritədbirlərgörülür.

– Əd  liy  yə sis  te  min  də bir çox elekt  ron 
xid  mət  lər gös  tə  ri  lir. Pers  pek  tiv  də 
han  sı ye  ni sa  hə  lə  rin elekt  ron xid 
mət  lə  rə keç  mə  si göz  lə  ni  lir?
–Ədliyyəninmüxtəlifsahələrində

elektronxidmətlərin,müasirtexnologi
yalarınvəinnovasiyalarıntətbiqinədaim
xüsusidiqqətyetirilir.Hazırdanazirlik

tərəfindənəhaliyə31elektronxidmət
göstərilirki,2020ciildəbuxidmətlər
dənistifadəsayı1,4milyonuötmüşdür.
PandemiyaİKTləringeniştətbiqinivə
fəaliyyətinonlaynrejiməkeçməsinisti
mullaşdırmışvəbubaxımdanədliyyə
vəməhkəməfəaliyyətiiləbağlıelektron
xidmətlərintətbiqikarantindövründə
vətəndaşlarınbuorqanlaraəlçatanlığını
xeyliasanlaşdırmışdır.

Tətbiqolunaninnovasiyalarlabağlı
qısacaməlumatverməkistərdim.Səyyar
xidmətlərətələbatınartmasıiləəlaqədar
“elektronnotariatçantası”hazırlanaraq
notariuslarınistifadəsinəverilmişdirki,
elektronnotariatinformasiyasisteminəvə
aidiyyətiməlumatbanklarınabirbaşaçıxışı
olanhəminçantavasitəsiləistənilənyerdə
hərhansınotariathərəkətiniaparmaqvə
sənədləriçapedib,təqdimetməkmüm
kündür.

Maraqlıyeniliklərdənbiridə“Elektron
ədliyyəköşkü”dür.Sərhəddə,havavədə
nizlimanlarında,dəmiryoluvağzallarında
quraşdırılanbu“köşk”vətəndaşlaravideo
əlaqəvasitəsilə24saatərzindənotariat
xidmətlərininməsafədəngöstərilməsinəvə
müvafiqsənədlərinəldəedilməsinəimkan
verir.

HəmçininAzərbaycanınməhsulu
olan“Mobilnotariat”tətbiqisonzaman

larvətəndaşlarındahaçoxbəhrələndiyi
innovasiyalardanbiridir.Müvafiqproq
ramıtelefonayükləməkləvətəndaşın
elektronnotariatkabinetiyaradılırvə
notariatfəaliyyətiiləbağlıbütünməlu
matlarınyüklənməsitəminedilir.Pande
miyadövründəbutətbiqinfunksionallığı
genişləndirilmişdir.Artıqtətbiqüzərin
dənistifadəçilərnotariatofisinəgetmə
dənnotariuslavideoəlaqəyaradaraq
nəqliyyatvasitələrininidarəolunmasıvə
onasərəncamverilməsi,habeləhüqu
qiyardımlabağlıvəkiləverilənvəbəzi
digəretibarnamələrinelektronrəsmiləş
dirilməsiimkanınamalikdirlər.

Hazırdaistifadəçilərininsayı110000
dənçoxolan“Mobilnotariat”üzərindən
buyaxınlardavətəndaşlarayeniəlavə –
banklardatəmsilçilikməqsədiləverilən
etibarnamələrin,eləcədəyetkinlikyaşına
çatmamışşəxslərinölkəərazisinitərk
etməsiüçünvalideynləritərəfindənyazı
lanrazılıqvəetibarnamələrəxitamveril
məsinədairərizələrinelektronqaydada
videoyazıvasitəsilərəsmiləşdirilməsi
imkanlarıyaradılmışdır.

Bankəməliyyatlarıüçünzəruriolan
notariathərəkətlərininvideoəlaqəvasi
təsilərəsmiləşdirilməsiməqsədiləbank
lardamüvafiqavadanlıqlatəchizedilmiş
notariatkabinəsiquraşdırılmışdır.Eyni
xidmətlər,həmçininböyüksosialəhə
miyyətəmalikolan“DOST”mərkəzlə
rindədəgöstərilir.

Bununlayanaşı,məhkəməxidmət
lərinəəlçatanlığınartırılmasıməqsə
dilə“Elektronməhkəmə”informasiya
sistemininmobilversiyasımövcuddur.
“Mobilməhkəmə”tətbiqiüzərindən
istifadəçilər“Şəxsikabineti”vasitəsilə
sisteminaçdığıbütünimkanlardanyer
ləşdiyiyerdənasılıolmayaraq,özmobil
cihazıvasitəsiləistifadəedəbilərlər.Ha
zırda“Mobilməhkəmə”vasitəsiləbirinci
instansiyaməhkəmələritərəfindənqəbul
olunanqərarlardanapellyasiyaşikayəti
ninverilməsiimkanınınyaradılmasıüzrə
tədbirlərgörülür.

Eynizamanda,borcluşəxslərəali
ment,kredit,cəriməvədigəricraödə
nişlərinin“ASANödəniş”və“Elektron
hökumət”portalları,eləcədəmüxtəlif
mobiltətbiqlərvasitəsiləonlaynqayda

davəyaterminallarvasitəsiləhəyata
keçirilməsi,valideynlikhüququndan
istifadənin–uşaqlaünsiyyətinvideoəla
qəvasitəsilətəminedilməsiimkanının
yaradılmasıməhkəməqərarlarınınicrası
nınsəmərəsiniartırmışdır.

Hazırdaicraxidmətisahəsindəfiziki
vəhüquqişəxslərətərəfolduqlarıicra
işləribarədəməlumatınverilməsi,habelə
doğumunvəölümündövlətqeydiyyatının
elektronqaydadahəyatakeçirilməsivədi
gərfəaliyyətistiqamətləriüzrəexidmətlə
ringenişləndirilməsiiləbağlıişləraparılır.

– Məh  kə  məhü  quq is  la  hat  la  rı  nın xü 
su  siy  yə  ti be  lə  dir ki, az qa  la hər bir 
də  yi  şik  li  yin qa  nun  ve  ri  ci  lik  də təs  bit 
olun  ma  sı tə  ləb edilir. Bu is  ti  qa 
mət  də Əd  liy  yə Na  zir  li  yi ilə öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı olan Mil  li Məc  lis 
ara  sın  da məh  kə  məhü  quq sa  hə  sin 
də apa  rı  lan is  la  hat  la  ra dair əmək 
daş  lı  ğın for  ma  tı ba  rə  də fik  ri  ni  zi 
bil  mək is  tər  dik.
–BugünAzərbaycanparlamentisə

mərəlifəaliyyətiiləölkəmizinhərtərəfi
inkişafınadəyərlitöhfələrverir,qəbul
olunanqanunlarhəyatımızınbütün
sahələriniəhatəedirvəqanunverici
likbazamızənyüksəkmeyarlaracavab
verir.Azərbaycanparlamentiölkəmizdə
çoxpartiyalısistemintəkmilləşdirilmə
sindədəönəmliroloynayır.Ötənilkeçi
rilmişazadvəşəfafseçkilərnəticəsində
çoxpartiyalıyeniparlamentformalaşmış
vəmüxtəlifpartiyalarınnümayəndələri
MilliMəclisinvəkomitələrininrəhbərli
yindətəmsilolunurlar.

ƏdliyyəNazirliyininmühümfəaliy
yətistiqamətlərindənbiriölkədəiqtisadi
inkişafa,əhalininmaddivəsosialvəziy
yətininyaxşılaşdırılmasınayönələnvə
digərqanunvericiliyintəkmilləşdirilmə
sindəyaxındaniştiraklabağlıdır.Bupro
sesdəfəaliştirakedənnazirliktərəfindən
təkcə2020ciildə1800dəkqanunverici
likaktılayihəsihazırlanmış,3300əyaxın
akthüquqiekspertizadankeçirilmişdir
vəqeydetməliyəmki,busahədəMilli
Məclisləsəmərəliqarşılıqlıfəaliyyəthə
yatakeçirilərək,hazırlananlayihələrlə
bağlımütəmadiolaraqHüquqsiyasəti
vədövlətquruculuğu,Müdafiə,təhlükə

sizlikvəkorrupsiyailəmübarizə,İnsan
hüquqları,Regionalməsələlərvədigər
aidiyyətikomitələrləbirgəmüzakirələr,
məsləhətləşmələraparılır.

Dövlətbaşçısının2019cuil3aprel
tarixliFərmanınınicrasıçərçivəsindəhazır
lananmühümqanunvericilikpaketlərinin
genişvəhərtərəfimüzakirəolunaraqqə
buledilməsindəMilliMəclisinfəaliyyətini
xüsusiləvurğulamaqistərdim.

Eynizamanda,MilliMəclisinməhkə
məhakimiyyətininmüstəqilözünüidarə
orqanıolanMəhkəməHüquqŞurasında
təmsilolunması,onunnümayəndəsinin
problemlərləbilavasitətanışlığıvəonla
rınhəllindəiştirakıməhkəməsisteminin
fəaliyyətinitənzimləyənqanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsindəmühüməhəmiyyət
kəsbedir.Qeydedilməlidirki,Şuranın15
illikfəaliyyətidövründə“Məhkəmələrvə
hakimlərhaqqında”və“MəhkəməHüquq
Şurasıhaqqında”qanunlara60ayaxın
dəyişiklikləredilmişdir.Onlarınbirçoxu
məhzŞuradatəmsilolunanMilliMəcli
sinnümayəndəsinintəşəbbüsüiləqəbul
olunmuşdur.

Təsadüfideyilki,busahədəislahatları
mızvənailiyyətlərimizbeynəlxalqmaraq
doğuraraqtəqdiredilir,Avropanınnüfuz
lumükafatlarına,ocümlədən“Ədliyyənin
KristalTərəzisi”mükafatınalayiqbilinir,
hakimlərinseçimproseduruşəfafığınavə
obyektivliyinəgörəAvropaŞurasıvəAvro
paİtifaqıtərəfindənörnəkkimidəyərlən
dirilərəkdigərdövlətlərətövsiyəolunur.
Qeydetməliyəmki,hakimkorpusunun
formalaşdırılmasıişinədəMilliMəclisöz
töhfəsiniverir.Beləki,yuxarıinstansiya
məhkəmələrininhakimləriməhzparla
menttərəfindəntəyinolunurlar.

Bununlayanaşı,aliqanunvericiorqan
olanMilliMəclishökumətin,bələdiyyə
lərinvəs.hesabatlarınıdinləyir.Millət
vəkillərinindəyərlifikirvətəklifərifəaliy
yətimizintəkmilləşdirilməsindəmühüm
roloynayır,qaldırılanhərbirməsələtərəfi
mizdənhərtərəfiaraşdırmapredmetiolur,
zərurətyarandıqdamüvafiqtədbirlərgö
rülürvəMilliMəclisoperativvəmüfəssəl
məlumatlandırılır.Bununlayanaşı,ədliyyə
fəaliyyətiiləbağlıdeputatlardandaxilolan
ayrıayrısorğularadahəssaslıqlayanaşıla
raqaidiyyətiüzrəcavablandırılır.

Həmçininnazirliktərəfindənşəfafı
ğa,ictimaiiştirakçılığamühüməhəmiyyət
verilərəkvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarıilə
uzunillərdirsıxəməkdaşlıqedilirvəonlar
ədliyyəninmüxtəliffəaliyyətistiqamətlə
riüzrəgörüləntədbirlərəmütəmadicəlb
olunurlar.OnlarınsırasındaMilliMəclisin
üzvləridəolurki,buçərçivədədəsəmərəli
qarşılıqlıfəaliyyəthəyatakeçiririk.

Eynizamanda,bələdiyyələrinfəaliyyə
tinəinzibatinəzarətihəyatakeçirənorqan
olaraqillikməruzələrinazirliközüMilli
Məclisdəmüzakirəyətəqdimedir.

Yerigəlmişkən,MilliMəclisinbuil
martın9dakeçirilmişiclasındabələdiy
yələrinfəaliyyətiiləbağlı2020ciilüzrə
İllikMəruzədinlənilmişvədeputatların
bələdiyyələrinfəaliyyətinintəkmilləşdi
rilməsinədairiradvətəklifəriiləbağlı
zəruritədbirləringörülməsimüəyyən
edilmişdir.

MilliMəclisüzvlərininƏdliyyəNa
zirliyitərəfindənkeçiriləntədbirlərdə,o
cümlədənədliyyəvəməhkəməfəaliyyəti
iləbağlımötəbərbeynəlxalqkonfranslar
da,ictimaimüzakirələrdədaimyaxından
iştiraketmələrixüsusiqeydolunmalıdır.

Hesabedirəmki,ədliyyəvəməhkəmə
fəaliyyətiiləbağlıgörüləntədbirlərbarədə
maarifəndirməişigenişləndirilməlidir
ki,budaictimaiyyətin,eynizamanda,
parlamentüzvlərininməlumatlılığının
artırılmasıbaxımındanolduqcaönəmkəsb
edir.Buməqsədləbirgətəqdimatlarınke
çirilməsi,innovasiyalarıntətbiqolunduğu
yeniinfrastrukturamalikməhkəmələrin
fəaliyyətiilətanışlıqsəfərlərinintəşkiledil
məsi,həmçininmillətvəkillərininƏdliyyə
Akademiyasındakeçiriləntədrisişinəcəlb
olunması,qanunyaradıcılığıprosesində
qarşılıqlıfəaliyyətingenişləndirilməsi
məqsədəmüvafiqolardı.

Əminəmki,ƏdliyyəNazirliyiiləMilli
Məclisarasındasəmərəlivəişgüzarəmək
daşlıqmünasibətləribundansonrada
yüksələnxətləinkişafedəcəkdir.

Fürsətdənistifadəedib,yeniformalaş
mışVIçağırışMilliMəclisinSədriSahibə
xanımQafarovabaşdaolmaqlaparlamen
tinbütünüzvlərinəölkəmizinqanunverici
likbazasınınmöhkəmləndirilməsivəpar
lamentarizmənənələrinininkişafınaminə
fəaliyyətlərindəuğurlararzulayıram.



34  |  MİLLİ MƏCLİS   MART-APREL, 2021     MART-APREL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  35   

NAZİR NAZİR

dədəfəaliyyətləriniəhalisinindahasıx
məskunlaşdığıdigərbölgələrdədavam
etdirmişdir.

İnditorpaqlarımızişğaldanazadolun
muşdurvəsözsüzki,həminməhkəmələr
bütüninfrastrukturbərpaolunduqdanvə
soydaşlarımızöztorpaqlarınaqayıtdıqdan
sonrayenidənözərazilərindəfəaliyyət
göstərəcəklər.Eynizamanda,gələcəkdə
həminbölgədəaidiyyətiyeniregional
apellyasiyavəixtisaslaşmış–kommersiya,
inzibati,ağırcinayətlər,hərbiməhkəmələ
rinyaradılmasınəzərdətutulur.

Bildirməliyəmki,busahədəfəaliy
yətimizölkəPrezidentinin2020ciil24
noyabrtarixliSərəncamıiləyaradılmış
ƏlaqələndirməQərargahıiləkoordina
siyadaqurulmuşdurvəhazırdaişğal
nəticəsindəədliyyəvəməhkəməorqan
larınadəymişziyanındəqiqləşdirilməsi
vəonlarınfəaliyyətininbərpasıiləbağlı
zəruritədbirlərgörülür.

– Əd  liy  yə sis  te  min  də bir çox elekt  ron 
xid  mət  lər gös  tə  ri  lir. Pers  pek  tiv  də 
han  sı ye  ni sa  hə  lə  rin elekt  ron xid 
mət  lə  rə keç  mə  si göz  lə  ni  lir?
–Ədliyyəninmüxtəlifsahələrində

elektronxidmətlərin,müasirtexnologi
yalarınvəinnovasiyalarıntətbiqinədaim
xüsusidiqqətyetirilir.Hazırdanazirlik

tərəfindənəhaliyə31elektronxidmət
göstərilirki,2020ciildəbuxidmətlər
dənistifadəsayı1,4milyonuötmüşdür.
PandemiyaİKTləringeniştətbiqinivə
fəaliyyətinonlaynrejiməkeçməsinisti
mullaşdırmışvəbubaxımdanədliyyə
vəməhkəməfəaliyyətiiləbağlıelektron
xidmətlərintətbiqikarantindövründə
vətəndaşlarınbuorqanlaraəlçatanlığını
xeyliasanlaşdırmışdır.

Tətbiqolunaninnovasiyalarlabağlı
qısacaməlumatverməkistərdim.Səyyar
xidmətlərətələbatınartmasıiləəlaqədar
“elektronnotariatçantası”hazırlanaraq
notariuslarınistifadəsinəverilmişdirki,
elektronnotariatinformasiyasisteminəvə
aidiyyətiməlumatbanklarınabirbaşaçıxışı
olanhəminçantavasitəsiləistənilənyerdə
hərhansınotariathərəkətiniaparmaqvə
sənədləriçapedib,təqdimetməkmüm
kündür.

Maraqlıyeniliklərdənbiridə“Elektron
ədliyyəköşkü”dür.Sərhəddə,havavədə
nizlimanlarında,dəmiryoluvağzallarında
quraşdırılanbu“köşk”vətəndaşlaravideo
əlaqəvasitəsilə24saatərzindənotariat
xidmətlərininməsafədəngöstərilməsinəvə
müvafiqsənədlərinəldəedilməsinəimkan
verir.

HəmçininAzərbaycanınməhsulu
olan“Mobilnotariat”tətbiqisonzaman

larvətəndaşlarındahaçoxbəhrələndiyi
innovasiyalardanbiridir.Müvafiqproq
ramıtelefonayükləməkləvətəndaşın
elektronnotariatkabinetiyaradılırvə
notariatfəaliyyətiiləbağlıbütünməlu
matlarınyüklənməsitəminedilir.Pande
miyadövründəbutətbiqinfunksionallığı
genişləndirilmişdir.Artıqtətbiqüzərin
dənistifadəçilərnotariatofisinəgetmə
dənnotariuslavideoəlaqəyaradaraq
nəqliyyatvasitələrininidarəolunmasıvə
onasərəncamverilməsi,habeləhüqu
qiyardımlabağlıvəkiləverilənvəbəzi
digəretibarnamələrinelektronrəsmiləş
dirilməsiimkanınamalikdirlər.

Hazırdaistifadəçilərininsayı110000
dənçoxolan“Mobilnotariat”üzərindən
buyaxınlardavətəndaşlarayeniəlavə –
banklardatəmsilçilikməqsədiləverilən
etibarnamələrin,eləcədəyetkinlikyaşına
çatmamışşəxslərinölkəərazisinitərk
etməsiüçünvalideynləritərəfindənyazı
lanrazılıqvəetibarnamələrəxitamveril
məsinədairərizələrinelektronqaydada
videoyazıvasitəsilərəsmiləşdirilməsi
imkanlarıyaradılmışdır.

Bankəməliyyatlarıüçünzəruriolan
notariathərəkətlərininvideoəlaqəvasi
təsilərəsmiləşdirilməsiməqsədiləbank
lardamüvafiqavadanlıqlatəchizedilmiş
notariatkabinəsiquraşdırılmışdır.Eyni
xidmətlər,həmçininböyüksosialəhə
miyyətəmalikolan“DOST”mərkəzlə
rindədəgöstərilir.

Bununlayanaşı,məhkəməxidmət
lərinəəlçatanlığınartırılmasıməqsə
dilə“Elektronməhkəmə”informasiya
sistemininmobilversiyasımövcuddur.
“Mobilməhkəmə”tətbiqiüzərindən
istifadəçilər“Şəxsikabineti”vasitəsilə
sisteminaçdığıbütünimkanlardanyer
ləşdiyiyerdənasılıolmayaraq,özmobil
cihazıvasitəsiləistifadəedəbilərlər.Ha
zırda“Mobilməhkəmə”vasitəsiləbirinci
instansiyaməhkəmələritərəfindənqəbul
olunanqərarlardanapellyasiyaşikayəti
ninverilməsiimkanınınyaradılmasıüzrə
tədbirlərgörülür.

Eynizamanda,borcluşəxslərəali
ment,kredit,cəriməvədigəricraödə
nişlərinin“ASANödəniş”və“Elektron
hökumət”portalları,eləcədəmüxtəlif
mobiltətbiqlərvasitəsiləonlaynqayda

davəyaterminallarvasitəsiləhəyata
keçirilməsi,valideynlikhüququndan
istifadənin–uşaqlaünsiyyətinvideoəla
qəvasitəsilətəminedilməsiimkanının
yaradılmasıməhkəməqərarlarınınicrası
nınsəmərəsiniartırmışdır.

Hazırdaicraxidmətisahəsindəfiziki
vəhüquqişəxslərətərəfolduqlarıicra
işləribarədəməlumatınverilməsi,habelə
doğumunvəölümündövlətqeydiyyatının
elektronqaydadahəyatakeçirilməsivədi
gərfəaliyyətistiqamətləriüzrəexidmətlə
ringenişləndirilməsiiləbağlıişləraparılır.

– Məh  kə  məhü  quq is  la  hat  la  rı  nın xü 
su  siy  yə  ti be  lə  dir ki, az qa  la hər bir 
də  yi  şik  li  yin qa  nun  ve  ri  ci  lik  də təs  bit 
olun  ma  sı tə  ləb edilir. Bu is  ti  qa 
mət  də Əd  liy  yə Na  zir  li  yi ilə öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı olan Mil  li Məc  lis 
ara  sın  da məh  kə  məhü  quq sa  hə  sin 
də apa  rı  lan is  la  hat  la  ra dair əmək 
daş  lı  ğın for  ma  tı ba  rə  də fik  ri  ni  zi 
bil  mək is  tər  dik.
–BugünAzərbaycanparlamentisə

mərəlifəaliyyətiiləölkəmizinhərtərəfi
inkişafınadəyərlitöhfələrverir,qəbul
olunanqanunlarhəyatımızınbütün
sahələriniəhatəedirvəqanunverici
likbazamızənyüksəkmeyarlaracavab
verir.Azərbaycanparlamentiölkəmizdə
çoxpartiyalısistemintəkmilləşdirilmə
sindədəönəmliroloynayır.Ötənilkeçi
rilmişazadvəşəfafseçkilərnəticəsində
çoxpartiyalıyeniparlamentformalaşmış
vəmüxtəlifpartiyalarınnümayəndələri
MilliMəclisinvəkomitələrininrəhbərli
yindətəmsilolunurlar.

ƏdliyyəNazirliyininmühümfəaliy
yətistiqamətlərindənbiriölkədəiqtisadi
inkişafa,əhalininmaddivəsosialvəziy
yətininyaxşılaşdırılmasınayönələnvə
digərqanunvericiliyintəkmilləşdirilmə
sindəyaxındaniştiraklabağlıdır.Bupro
sesdəfəaliştirakedənnazirliktərəfindən
təkcə2020ciildə1800dəkqanunverici
likaktılayihəsihazırlanmış,3300əyaxın
akthüquqiekspertizadankeçirilmişdir
vəqeydetməliyəmki,busahədəMilli
Məclisləsəmərəliqarşılıqlıfəaliyyəthə
yatakeçirilərək,hazırlananlayihələrlə
bağlımütəmadiolaraqHüquqsiyasəti
vədövlətquruculuğu,Müdafiə,təhlükə

sizlikvəkorrupsiyailəmübarizə,İnsan
hüquqları,Regionalməsələlərvədigər
aidiyyətikomitələrləbirgəmüzakirələr,
məsləhətləşmələraparılır.

Dövlətbaşçısının2019cuil3aprel
tarixliFərmanınınicrasıçərçivəsindəhazır
lananmühümqanunvericilikpaketlərinin
genişvəhərtərəfimüzakirəolunaraqqə
buledilməsindəMilliMəclisinfəaliyyətini
xüsusiləvurğulamaqistərdim.

Eynizamanda,MilliMəclisinməhkə
məhakimiyyətininmüstəqilözünüidarə
orqanıolanMəhkəməHüquqŞurasında
təmsilolunması,onunnümayəndəsinin
problemlərləbilavasitətanışlığıvəonla
rınhəllindəiştirakıməhkəməsisteminin
fəaliyyətinitənzimləyənqanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsindəmühüməhəmiyyət
kəsbedir.Qeydedilməlidirki,Şuranın15
illikfəaliyyətidövründə“Məhkəmələrvə
hakimlərhaqqında”və“MəhkəməHüquq
Şurasıhaqqında”qanunlara60ayaxın
dəyişiklikləredilmişdir.Onlarınbirçoxu
məhzŞuradatəmsilolunanMilliMəcli
sinnümayəndəsinintəşəbbüsüiləqəbul
olunmuşdur.

Təsadüfideyilki,busahədəislahatları
mızvənailiyyətlərimizbeynəlxalqmaraq
doğuraraqtəqdiredilir,Avropanınnüfuz
lumükafatlarına,ocümlədən“Ədliyyənin
KristalTərəzisi”mükafatınalayiqbilinir,
hakimlərinseçimproseduruşəfafığınavə
obyektivliyinəgörəAvropaŞurasıvəAvro
paİtifaqıtərəfindənörnəkkimidəyərlən
dirilərəkdigərdövlətlərətövsiyəolunur.
Qeydetməliyəmki,hakimkorpusunun
formalaşdırılmasıişinədəMilliMəclisöz
töhfəsiniverir.Beləki,yuxarıinstansiya
məhkəmələrininhakimləriməhzparla
menttərəfindəntəyinolunurlar.

Bununlayanaşı,aliqanunvericiorqan
olanMilliMəclishökumətin,bələdiyyə
lərinvəs.hesabatlarınıdinləyir.Millət
vəkillərinindəyərlifikirvətəklifərifəaliy
yətimizintəkmilləşdirilməsindəmühüm
roloynayır,qaldırılanhərbirməsələtərəfi
mizdənhərtərəfiaraşdırmapredmetiolur,
zərurətyarandıqdamüvafiqtədbirlərgö
rülürvəMilliMəclisoperativvəmüfəssəl
məlumatlandırılır.Bununlayanaşı,ədliyyə
fəaliyyətiiləbağlıdeputatlardandaxilolan
ayrıayrısorğularadahəssaslıqlayanaşıla
raqaidiyyətiüzrəcavablandırılır.

Həmçininnazirliktərəfindənşəfafı
ğa,ictimaiiştirakçılığamühüməhəmiyyət
verilərəkvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarıilə
uzunillərdirsıxəməkdaşlıqedilirvəonlar
ədliyyəninmüxtəliffəaliyyətistiqamətlə
riüzrəgörüləntədbirlərəmütəmadicəlb
olunurlar.OnlarınsırasındaMilliMəclisin
üzvləridəolurki,buçərçivədədəsəmərəli
qarşılıqlıfəaliyyəthəyatakeçiririk.

Eynizamanda,bələdiyyələrinfəaliyyə
tinəinzibatinəzarətihəyatakeçirənorqan
olaraqillikməruzələrinazirliközüMilli
Məclisdəmüzakirəyətəqdimedir.

Yerigəlmişkən,MilliMəclisinbuil
martın9dakeçirilmişiclasındabələdiy
yələrinfəaliyyətiiləbağlı2020ciilüzrə
İllikMəruzədinlənilmişvədeputatların
bələdiyyələrinfəaliyyətinintəkmilləşdi
rilməsinədairiradvətəklifəriiləbağlı
zəruritədbirləringörülməsimüəyyən
edilmişdir.

MilliMəclisüzvlərininƏdliyyəNa
zirliyitərəfindənkeçiriləntədbirlərdə,o
cümlədənədliyyəvəməhkəməfəaliyyəti
iləbağlımötəbərbeynəlxalqkonfranslar
da,ictimaimüzakirələrdədaimyaxından
iştiraketmələrixüsusiqeydolunmalıdır.

Hesabedirəmki,ədliyyəvəməhkəmə
fəaliyyətiiləbağlıgörüləntədbirlərbarədə
maarifəndirməişigenişləndirilməlidir
ki,budaictimaiyyətin,eynizamanda,
parlamentüzvlərininməlumatlılığının
artırılmasıbaxımındanolduqcaönəmkəsb
edir.Buməqsədləbirgətəqdimatlarınke
çirilməsi,innovasiyalarıntətbiqolunduğu
yeniinfrastrukturamalikməhkəmələrin
fəaliyyətiilətanışlıqsəfərlərinintəşkiledil
məsi,həmçininmillətvəkillərininƏdliyyə
Akademiyasındakeçiriləntədrisişinəcəlb
olunması,qanunyaradıcılığıprosesində
qarşılıqlıfəaliyyətingenişləndirilməsi
məqsədəmüvafiqolardı.

Əminəmki,ƏdliyyəNazirliyiiləMilli
Məclisarasındasəmərəlivəişgüzarəmək
daşlıqmünasibətləribundansonrada
yüksələnxətləinkişafedəcəkdir.

Fürsətdənistifadəedib,yeniformalaş
mışVIçağırışMilliMəclisinSədriSahibə
xanımQafarovabaşdaolmaqlaparlamen
tinbütünüzvlərinəölkəmizinqanunverici
likbazasınınmöhkəmləndirilməsivəpar
lamentarizmənənələrinininkişafınaminə
fəaliyyətlərindəuğurlararzulayıram.
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Bütünzamanlardadövlətlərin
vəxalqlarıninkişafındahərəkət
vericiqüvvəyəehtiyacolubvəbu
məsuliyyətidəhəmişəqadınlaröz
üzərlərinəgötürüblər.Azərbaycan
tarixindədəbelənümunələrkifayət
qədərdir.Qəhrəmanqadınhökm
darlarımızTomris,Nüşabə,Şir
vanahücumedənKrımxanınıvə
Osmanlıqoşunlarınıməğlubedən
NisəBəyim,ilkdiplomatlarımızSa
raxatun,DəspinəxatunvəMehin
banuSultan,TutuBikə,ortaəsrlər
dövründəqadınınsevgiliseçimin
dəazadlıqhüququnutərənnüm
etmişMəhsətiGəncəvi,Şuşadailk
ədəbiməclisyaratmışXurşidbanu
Natəvan,eləcədəHeyranxanım,
FatmaxanımKəminə,Şahnigar
xanım,AşıqPəri.Azərbaycantari
xindəizqoyan,xüsusibiryolaçan

buqadınhökmdarlar,döyüşçülər,
diplomatlar,şairələrvərəssamlar
nadirşəxsiyyətləridi.Onlarhəm
yaradıcılıqları,həmictimaisiyasi
fəaliyyətləriiləseçilirdilər.Sonralar
zamankeçdikcəyüzlərlə,minlər
ləbeləistedadlı,ağıllıvəcəsarətli
Azərbaycanqadınınınadıtarixə
yazıldı.
XüsusiləXIXəsrinsonu,XX

əsrinəvvəllərindəbeləqadınların
ictimaifəallığınınçoxgözəlnümu
nələrimövcuddur.Ovaxtınqabaq
cılqadınlarıkifayətqədərdüşü
nülmüşformada,indikiterminlə
desək,yenigendermünasibətləri
ninkontekstiniyaradıblar,ilkqadın
məktəblərinin,yığıncaqlarınınvə
klublarınınyaradılmasıvasitəsilə
digərfəalqadınqruplarınınfor
malaşmasınadəstəkolublar.Bu

prosesdəhəminxanımlarınhəyat
yoldaşlarıdaonlarlaçiyinçiyinə
çalışıblar.
XIXəsrinikinciyarısındaçox

saylımaarifçilər,ədiblər,nasirlər,
siyasixadimlər,ziyalılar“qadın
birşəxsiyyətkimiazadolmayın
ca,onunproblemlərihəllolunmaz
qalacaq!”ideyasınıirəlisürürdülər.
ArtıqXIXəsrin60cıillərindənbaş
layaraqBakıda,Şamaxıda,Şuşada,
Zaqatalada,Naxçıvanda,Qazaxda,
ZərdabdavədigəryerlərdəQızlar
Məktəbifəaliyyətgöstərməyəbaş
lamışdı.
Qızlarüçünilkdünyəvimək

təbinaçılmasından120ilötür.Bu
maarifçiliyinnəticələribarədəbir
neçənümunəniqeydedək:
1904cüildəLeylaŞaxtaxtinski

tibbtəhsilinidavametdirməküçün
İsveçrəyəgetdi.O,Avropadatəhsil
alanilkazərbaycanlıqadınidi.
1911ciildəilkqadınjurnalı

“İşıq”təsisolundu.Dövrünmaarif
pərvərziyalısıXədicəƏlibəyovanın
adıAzərbaycanmətbuattarixinəilk
xanımbaşredaktorkimidüşdü.
1912ciildəHəmidəCavan

şirTifisdəkeçirilənZaqafqaziya
PambıqçılarınınXIIIQurultayında
genişməruzəetdi.Bu,Azərbaycan
qadınınınbeynəlxalqyığıncaqdailk
çıxışıidi.
1917ciildəMoskvaÜmumrusi

yaMüsəlmanlarınınQurultayında
Ə.M.TopçubaşovlabirgəSəlimə
xanımYaqubovadaiştirakedirdi.
Bu,Azərbaycanqadınınınkişilərlə
birgəRəyasətHeyətindəilktəmsil
çiliyiidi.

Dövlətçilik tariximizdə 
Azərbaycan qadınlarının izi

Hicran Hüseynova
MilliMəclisinAilə,qadınvəuşaqməsələlərikomitəsininsədri,professor
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1917ciildəŞəfiqəƏfəndizadə
CənubiQafqazmüsəlmanqadın
müəllimlərininKazanşəhərində
çağırılmışqurultayınanümayəndə
seçilmiş,qurultaydaiştirakedərək
söylədiyinitqindəŞərqqadınları
nınheçbirhüququolmamasından
danışmış,yeniməktəblərin,teatr
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1918ciildəPərixanSofiyeva
özyaşadığıregiondaGürcüstan
SosialistFederalistlərPartiyasını
məğlubedərək,bitərəfmillətvəkili
kimiGürcüstanparlamentinəda
xilolmuşdu.O,müsəlmandünya

sındaparlamentəseçilənilkqadın
deputatdır.
Hələ103ilbundanəvvəl1918

ciildəmüsəlmanŞərqindəilkdəfə
Azərbaycanqadınlarısəsvermə
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XalqCümhuriyyəti23ayyaşama
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ideyalarirəlisür
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laryarandıvəelə
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Ölkəmizdə
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əsasprinsiplərinin
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sinəyüksəlməsiməhzUluöndər
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Öl  kə  miz  də qa  dın si  ya  sə  ti  nin əsas prin  sip -
lə  ri  nin müəy  yən edil  mə  si və döv  lət sə  viy -
yə  si  nə yük  səl  mə  si məhz Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı  dır. O, so  vet və müs  tə -
qil  lik döv  rün  də ha  ki  miy  yət  də ol  du  ğu vaxt -
lar  da mil  li qa  dın hə  rə  ka  tı  nın so  sial tə  si  sat 
ki  mi for  ma  laş  ma  sı və ge  niş  lən  mə  si üçün 
bö  yük iş  lər gör  müş  dür.
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BÖYÜK QÜVVƏ

imzaatıb.Busahədəhüquqibaza
nıntəkmilləşdirilməsivəbərabər
hüquqlarıntəminedilməsiüçün
“Genderbərabərliyinintəminatla
rıhaqqında”,“Məişətzorakılığı
nınqarşısınınalınmasıhaqqında”
qanunlarınqəbulolunmasındares
publikanınBirincivitseprezidenti
MehribanxanımƏliyevanınxüsusi
əməyivar.Buqanunlarınqəbul
edilməsiinsanlarıntəfəkküründə
yenidüşüncətərzininformalaşma
sınavəbirçoxstereotiplərinsındı
rılmasınasəbəbolmuşdur.Qadın
hüquqlarınınmüdafiəsiiləbağlı
Ailə,Cinayət,İnzibatiXətalar,
Mülkiməcəllələrinədəbirsıra

mühüm,əhəmiyyətlidəyişiklikvə
əlavələredilib.
Qadınlarölkəəhalisininümu

misayının50,1faizinitəşkiledir.
Respublikanınsosialiqtisadihə
yatındafəaliştirakedənAzərbay
canqadınlarınınməşğuləhalinin
ümumisayındakıxüsusiçəkisi48,2
faizdir.Əhaliyəsəhiyyəvəsosial
xidmətləringöstərilməsisahəsində
çalışanların77,6faiziqadınlardır.
Azərbaycandahər100təhsilalana
47qadınvə53kişidüşür.Bütöv
lükdəsavadlılıq100faizəçatdırılıb.
2000ciildəmillətvəkilləriolanqa
dınlarınsayı4,3faiztəşkiledirdisə,
2020ciildəqadındeputatlarınsayı

artaraq18,3faizdir.Xüsusiləqeyd
olunmalıdırki,2020ciildəpar
lamentəkeçirilənnövbədənkənar
seçkilərdətəkrardeputatmandatı
qazananSahibəxanımQafarova
MilliMəclisəSədrseçildi.Sahibə
Qafarovason30ildədövlətimi
zinmüstəqilliktarixindəilkqadın
parlamentspikeridir.
2004cüildəbələdiyyəor

qanlarındaqadınlar4faiztəşkil
edirdisə,2019cuildəburəqəm
39faizəçatıb.Hazırdaprokuror
luqorqanlarındaqadınlarınsayı
artmaqdadır.Qadınhüquqlarının
müdafiəsiiləəlaqədarfəaliyyət
göstərənqeyrihökuməttəşkilat

larınındasayıartmışdır.İSESKO
(ICESCO)tərəfindənelanolunan
“Qadınlarili”çərçivəsində“Qa
dınlarvəqızlarelmdə”Beynəlxalq
Günümünasibətiiləfevralın11də
videokonfransformatındakeçiri
ləntədbirdərespublikanınBirinci
vitseprezidentiMehribanxanım
Əliyevaqeydetmişdirki,“elm,
texnologiyavəinnovasiyadünyada
cəmiyyətlərinsosialiqtisadiinki
şafınınaparıcıqüvvəsidir”.Həmin
çıxışındaİSESKOnunxoşməramlı
səfiriolaraqbusahələrədahaçox
sərmayəyatırmağa,habeləzəruri
siyasətvəbirgəfəaliyyətplanlarıiş
ləyibhazırlamağadairçağırışedən

Mehribanxanımqadınlarınbu
istiqamətdəfəaliyyətiningücləndi
rilməsinixüsusivurğulayıb.
Sonillərqadınlarımıztexnikivə

texnolojisahələrəçoxmaraqgös
tərirlər.2005ciilənisbətənmaliy
yəvəsığortafəaliyyətiiləməşğul
olanqadınlarınsayı2dəfədənçox
artaraq2019cuildə10162nəfər
olmuşdur.2019cuildəpeşə,elmi
vətexnikifəaliyyətləməşğulolan
qadınlarınsayı25032nəfərəçat
mışdır.Ölkədətexnikivətexnoloji
ixtisaslarqrupuüzrəbakalavrsə
viyyəsindətəhsilalanqızlarınsayı
10miniötmüşdür.Buixtisasüzrə
magistraturasahəsindətəhsilinida

vametdirənqızlarınsayıisəartıq3
minəyaxınlaşmışdır.
Bütündünyadaqəbulolunmuş

faktdırki,qadınlarınfikirləri,istək
ləri,məsləhətlərinəzərəalınmırsa,
həmindövlətdə,bölgədə,kənddə,
ailədətərəqqidən,yaşayışsəviy
yəsininyüksəlməsindəndanışmaq
əbəsdir.Beynəlxalqanalitiklərtəs
diqedirlərki,siyasistrukturlarda
qadınlarıntəmsilolunmafaizi20
faizdənçoxdursa,həmindövlətdə,
sosial,təhsilvəsəhiyyəsahələrinin
inkişafındarealdönüşlərmüşahidə
edilir.Onudaqeydedimki,bufi
kirböhranlıvəziyyətlərdə,hələdə
davamedənpandemiyadövründə

birdahaöztəsdiqinitapdı.Biz
COVID19pandemiyasıiləmüba
rizədədə,30illikQarabağhəsrə
timizəsonqoyan44günlükVətən
Müharibəsindədəqadınlarımızın
cəsarətinəbirdahaşahidolduq.Hər
birAzərbaycanqadınımüasirqəh
rəmanlıqtarixinəyeninümunələr
gətirdi,onlarınigidliyi,qorxmaz
lığı,mübarizliyi,vətənpərvərliyi
dünyadayeniqadınobrazıyaratdı.
Həminböhranlıgünlərdəhərbir
Azərbaycanqadını,Azərbaycan
anası,Azərbaycanqızıbirandaca
müsəlləhəsgərəçevrildi,müha
ribəninzəfərləbaşaçatmasıüçün
əlindəngələniəsirgəmədi.Heçbir

qanlıterrorhadisəsi,ermənilərin
insanlıqəleyhinəolanheçbirbar
barlıq,vandallıqaktları30illikağ
rıacıyaduruşgətirənAzərbaycan
xanımınınəzmini,iradəsinisındıra
bilmədi;düşmənəqarşıdahaəzm
kar,dahaşücaətli,dahabarışmaz
mövqetutdular.Qazanılantarixi
zəfərdəbaşqəhrəmanlardanbiridə
məhzAzərbaycanqadınlarıdır!Hər
birAzərbaycanövladışəhidbacı
mızArəstəvəözövladının,həyat
yoldaşınıncənazəsiniçiynindəson
mənzilədaşıyananabacılarımızla
qürurduyur!Şəhidlərimizinruhu
qarşısındabaşəyir,onlarıdünyaya
gətirənanalarımızlafəxredirik!

Tomris
e. əvvəl VII əsr
Massagetlər 

dövləti

Sara xatun
XV əsr

Ağqoyunlu 
dövləti

Məhinbanu-
Şəmiran

VI-VII əsrlər
Qafqaz Albaniyası

Tutu Bikə
XVIII-XIX əsrlər

Quba 
xanlığı

Zahidə xatun
XII-XIII əsrlər

Atabəylər 
dövləti

Qonçabəyim
XIX əsr

Naxçıvan
xanlığı

Nüşabə 
e. əvvəl IV əsr

Bərdə 
hökmdarı

Məhinbanu sultan
XVI-XVII əsrlər

Səfəvilər 
dövləti

Möminə xatun
XII əsr

Atabəylər 
dövləti

Ağabəyim ağa 
Ağabacı

XVIII-XIX əsrlər
Qarabağ xanlığı

Əleykə-Könüldaş
XIV-XV əsrlər
Qaraqoyunlu 

dövləti

Xurşid Banu 
Natəvan
XIX əsr

Qarabağ xanlığı

Zərifə xanım Əliyeva. XX əsr. Azərbaycan Respublikası                 Azərbaycan tarixində tanınmış qadın ictimai-siyasi xadimləri
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AKTUAL

Rusçarizmininbusiyasətindən
bəhsedənN.İ.Şavrovözünün“Güney
Qafqazdarusişininyenitəhlükəsi”
adlıkitabındayazırdı:“BizGüney
Qafqazdakımüstəmləkəçilikfəaliyyə
timizəoraruslarıköçürməklədeyil,
başqadindənolanlarıköçürməklə
başladıq…18261828ciillərdəiki
ildavametmişmüharibədənsonra
18281830cuillərəkimiGüneyQaf
qazaİrandan40mindənyuxarı,Tür
kiyədənisə84600nəfərköçürdükvə

onlarıYelizavetpol(keçmişGəncə)və
İrəvanquberniyalarınınerməniəhali
sininçoxcüziolduğuənyaxşıdövlət
torpaqlarındayerləşdirdik”.
Ermənilərintarixitorpaqlarımızın

ənsəfalıərazilərinəköçürülməsin
dənbəhsedənN.İ.Şavrovdeyirdi:
“XIXəsrinsonuXXəsrinəvvəllərində
CənubiQafqazaermənilərinköçürül
məsidavametdirildi.Təkcə1896cı
ildən1908ciilədəkötənmüddətər
zindəZaqafqaziyaya400minerməni

köçürülmüşdü...”Onunbaşqabir
yazısındaqeydolunurdu:“...1896cı
ildəgeneraladyutantŞeremetyevin
Zaqafqaziyadayaşayanermənilər
haqqındaməlumatındaonlarınsayı
nın900minnəfərolduğugöstərilirdi.
1908ciildəisəonlarınsayı1milyon
300minnəfərəçatmışdır,yənibu
müddətərzindəermənilər400min
nəfərartmışdılar.HalhazırdaZaqaf
qaziyadayaşayan1milyon300min
erməninin1milyonnəfəribudiyarın

köklüsakinlərideyil.Erməniləriora
yabizköçürmüşük”.
QafqazCanişiniDəftərxanasının

xüsusişöbəsininsənədlərindəermə
nilərintörətdiyiqırğınlabağlıonların
CənubiQafqazdaazərbaycanlıların
torpaqlarıhesabınaözərazilərini
genişləndirmələri,buferzonalarya
ratmalarıdaqeydolunmuşdur.
XIXəsrinsonlarındaermənilərin

Marseldə“Armenakan”,Cenevrədə
“Qnçaq”,Tifisdəisə“Daşnaksüt
yun”partiyalarınıyaratmaqla“Böyük
Ermənistan”xülyasıyenimərhələyə
keçidaldı.Həminvaxtlardanetibarən
ermənilər“Daşnaksütyun”partiyası
nınproqramınauyğunolaraq“Böyük
Ermənistan”xülyasınıgerçəkləşdir
məküçünazərbaycanlılaraqarşıplan
lışəkildəetniktəmizləmə,soyqırım
siyasətinihəyatakeçirməyəbaşlamış,
Bakı,Gəncə,Qarabağ,İrəvan,Naxçı
van,Ordubad,ŞərurDərələyəz,Tifis,
Zəngəzur,Qazaxvədigəryerlərdə
xalqımızaqarşıqətliamlartörədərək,
dincəhalimizivəhşicəsinəqətləyetir
miş,yaşayışməntəqələrinidağıtmış,
evləritalanedibyandırmışdılar.Bu
silahlıbirləşmələrinyüzlərləyaşayış
məntəqəmiziviranqoymasısəbəbin
dənonminlərləazərbaycanlıyurd
yuvalarınıtərketmiş,aralarındauşaq,

qadın,qocaolan200mindənçox
soydaşımızqətləyetirilmişdir.
Çarizminhimayəsialtında“Er

mənistandövləti”niqurmaqməqsədi
iləermənilərinazərbaycanlılaraqarşı
törətdiyiqırğınlarhəmindövrdən
sonradahagenişvüsətalmış,1917ci
ilindekabrayındaV.İ.LenininQafqaz
işləriüzrəmüvəqqətifövqəladəko
missartəyinetdiyiS.Şaumyanınrəh
bərliyialtındaazərbaycanlılaraqarşı

dahagenişmiqyaslı,kütləviqırğınlar
təşkiledilməyəbaşlanmış,1917ciilin
əvvəlindən1918ciilinmartınaqədər
keçənmüddətərzindəİrəvanquber
niyasında197,Zəngəzurqəzasında
109,Qarabağda157,digərtarixiböl
gələrimizdədahaneçəneçəyaşayış
məntəqələridağıdılaraqəhalimizə
qarşıamansızqırğınlartörədilmişdir.
Yalnız1918ciilinmartaprelayları

ərzindəBakıvədigərərazilərimizdə
50minəqədərazərbaycanlıyamüxtə
lifişgəncələrverilərəkxüsusiaman

sızlıqlaöldürülmüş,
Zəngəzurqəzasında
10mindən,Şamaxı
qəzasında18mindən
çox,1919cuilinson
ikiayındaisəİrəvan
quberniyasındaəksər
yaşayışməntəqələ
riməhvedilməklə,
130mindənartıq
azərbaycanlıqətlə

yetirilmişdir.
1918ciilinəvvəllərindəartıq

Şaumyanıntabeliyindəkierməni
silahlıqüvvələrininsayı20minəçat
mışdı.Həminilmartın30daerməni
bolşevikbirləşmələriBakınıdənizdən
yaylımatəşinətutmuş,ardıncasilahlı
birləşmələrməhəllələrə,evlərədaxil
olaraqdəhşətliqətllərtörətmişdilər.
Azərbaycanxalqınadivantutmaq

üçünəllərinəfürsətdüşmüşdaş
naklarermənineftsənayeçilərinin
barjlarındaqoyulmuştoplardanAb
şeronunşimalındakıkəndləridəatəşə
tuturdu.Martın31dəsəhərəyaxın
bütünermənihərbidəstələrininbaşçı
larıvəsilahlanmışerməniquldurları
İnqilabiMüdafiəKomitəsininqərar
gahınagələrək,qısavaxtdatəlimat
landırılmış,müsəlmanməhəllələrinə
göndərilmişdilər.Yaxşısilahlanmış
vəhazırlıqkeçmişerməniyaraqlıları
müsəlmanlarınevlərinəsoxulmuş,sa
kinlərixəncərvəsüngüilədoğramış,
uşaqlarıyananevləriniçinəatmış,
körpələrisüngülərinucunakeçirmiş
dilər.Dincəhaliniqorxudandəhşətə
gətirib,istədiklərinənailolmaqüçün
hərcürvəhşiliyəəlatanbolşeviker
mənicəlladlarımüsəlmanqadınlarını
dahaağırformadaqətləyetirirdilər.
Şəhərintəkcəbirnöqtəsindəqulaq
ları,burunlarıkəsilmiş,qarınları
yırtılmış57müsəlmanqadınınmeyiti
tapılmışdı.Çoxlugəncqadınıdiridiri
divaramismarlayırdılar.Qaçıbcanını
qurtarmağaçalışanəhalinigülləbaran
etməküçünşəhərinmüvafiqyerlərin
dəəvvəlcədənpulemyotlarqoyul
muşdu.
Birçoxmüsəlmanməhəllələri

məhvedildikdənsonramartın31i
axşamİçərişəhərinalınmasıəməliyya
tıbaşlandı.

Azərbaycanlılar təkcə XX əsrdə 4 dəfə - 
1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü 
və nəhayət, 1988-1993-cü illərdə erməni 
millətçiləri tərəfi ndən törədilən soyqırım 
və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.

Afət Həsənova
MilliMəclisindeputatı

Erməni vəhşiliyinin mahiyyəti

Azər  bay  can xal  qı ta  ri  xin müx  tə  lif mər  hə  lə  lə  rin  də er  mə  ni  lər tə  rə  fi n  dən in  san lə  ya  qə -
ti  ni al  çal  dan hə  rə  kət  lər  lə mü  şa  yiət olu  nan qır  ğın  la  ra, ter  ro  ra, soy  qı  rım  la  ra və et  nik 
tə  miz  lə  mə  yə mə  ruz qa  lıb. On  la  rın xal  qı  mı  za  qar  şı əs  lin  də si  ya  si xa  rak  ter da  şı  yan və 

bə  şə  ri ci  na  yət sa  yı  lan vəh  şi  lik  lə  ri hə  lə XVIII əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən baş  la  mış  dır. Xa  tır  la  daq ki,
I Pyotr 10 no  yabr 1724-cü il ta  rix  li fər  ma  nın  da bu əra  zi  lər  də er  mə  ni  lər üçün la  zı  mi şə  raitin 
ya  ra  dıl  ma  sı  nı nə  zər  də tut  muş  du. Hə  min vaxt  lar  dan Cə  nu  bi Qaf  qa  zı iş  ğal edə  rək öz tor  paq -
la  rı  nı ge  niş  lən  di  rən, 1813-cü il “Gü  lüs  tan” və 1828-ci il “Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  lə  ri ilə bu 
əra  zi  lə  ri tam ələ ke  çi  rən çar Ru  si  ya  sı er  mə  ni  lə  rə ay  rı  ca döv  lət ya  ra  da  caq  la  rı  nı vəd edə  rək 
on  la  rı hə  vəs  lən  dir  miş  di. Be  lə  lik  lə, er  mə  ni  lə  rin Tür  ki  yə, İran və di  gər əra  zi  lər  dən Azər  bay  ca -
nın Ba  kı şə  hə  ri  nə və di  gər böl  gə  lə  ri  mi  zə kö  çü  rül  mə  si pro  se  si “uğur  la” ic  ra edil  di. 
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AKTUAL

Rusçarizmininbusiyasətindən
bəhsedənN.İ.Şavrovözünün“Güney
Qafqazdarusişininyenitəhlükəsi”
adlıkitabındayazırdı:“BizGüney
Qafqazdakımüstəmləkəçilikfəaliyyə
timizəoraruslarıköçürməklədeyil,
başqadindənolanlarıköçürməklə
başladıq…18261828ciillərdəiki
ildavametmişmüharibədənsonra
18281830cuillərəkimiGüneyQaf
qazaİrandan40mindənyuxarı,Tür
kiyədənisə84600nəfərköçürdükvə

onlarıYelizavetpol(keçmişGəncə)və
İrəvanquberniyalarınınerməniəhali
sininçoxcüziolduğuənyaxşıdövlət
torpaqlarındayerləşdirdik”.
Ermənilərintarixitorpaqlarımızın

ənsəfalıərazilərinəköçürülməsin
dənbəhsedənN.İ.Şavrovdeyirdi:
“XIXəsrinsonuXXəsrinəvvəllərində
CənubiQafqazaermənilərinköçürül
məsidavametdirildi.Təkcə1896cı
ildən1908ciilədəkötənmüddətər
zindəZaqafqaziyaya400minerməni

köçürülmüşdü...”Onunbaşqabir
yazısındaqeydolunurdu:“...1896cı
ildəgeneraladyutantŞeremetyevin
Zaqafqaziyadayaşayanermənilər
haqqındaməlumatındaonlarınsayı
nın900minnəfərolduğugöstərilirdi.
1908ciildəisəonlarınsayı1milyon
300minnəfərəçatmışdır,yənibu
müddətərzindəermənilər400min
nəfərartmışdılar.HalhazırdaZaqaf
qaziyadayaşayan1milyon300min
erməninin1milyonnəfəribudiyarın

köklüsakinlərideyil.Erməniləriora
yabizköçürmüşük”.
QafqazCanişiniDəftərxanasının

xüsusişöbəsininsənədlərindəermə
nilərintörətdiyiqırğınlabağlıonların
CənubiQafqazdaazərbaycanlıların
torpaqlarıhesabınaözərazilərini
genişləndirmələri,buferzonalarya
ratmalarıdaqeydolunmuşdur.
XIXəsrinsonlarındaermənilərin

Marseldə“Armenakan”,Cenevrədə
“Qnçaq”,Tifisdəisə“Daşnaksüt
yun”partiyalarınıyaratmaqla“Böyük
Ermənistan”xülyasıyenimərhələyə
keçidaldı.Həminvaxtlardanetibarən
ermənilər“Daşnaksütyun”partiyası
nınproqramınauyğunolaraq“Böyük
Ermənistan”xülyasınıgerçəkləşdir
məküçünazərbaycanlılaraqarşıplan
lışəkildəetniktəmizləmə,soyqırım
siyasətinihəyatakeçirməyəbaşlamış,
Bakı,Gəncə,Qarabağ,İrəvan,Naxçı
van,Ordubad,ŞərurDərələyəz,Tifis,
Zəngəzur,Qazaxvədigəryerlərdə
xalqımızaqarşıqətliamlartörədərək,
dincəhalimizivəhşicəsinəqətləyetir
miş,yaşayışməntəqələrinidağıtmış,
evləritalanedibyandırmışdılar.Bu
silahlıbirləşmələrinyüzlərləyaşayış
məntəqəmiziviranqoymasısəbəbin
dənonminlərləazərbaycanlıyurd
yuvalarınıtərketmiş,aralarındauşaq,

qadın,qocaolan200mindənçox
soydaşımızqətləyetirilmişdir.
Çarizminhimayəsialtında“Er

mənistandövləti”niqurmaqməqsədi
iləermənilərinazərbaycanlılaraqarşı
törətdiyiqırğınlarhəmindövrdən
sonradahagenişvüsətalmış,1917ci
ilindekabrayındaV.İ.LenininQafqaz
işləriüzrəmüvəqqətifövqəladəko
missartəyinetdiyiS.Şaumyanınrəh
bərliyialtındaazərbaycanlılaraqarşı

dahagenişmiqyaslı,kütləviqırğınlar
təşkiledilməyəbaşlanmış,1917ciilin
əvvəlindən1918ciilinmartınaqədər
keçənmüddətərzindəİrəvanquber
niyasında197,Zəngəzurqəzasında
109,Qarabağda157,digərtarixiböl
gələrimizdədahaneçəneçəyaşayış
məntəqələridağıdılaraqəhalimizə
qarşıamansızqırğınlartörədilmişdir.
Yalnız1918ciilinmartaprelayları

ərzindəBakıvədigərərazilərimizdə
50minəqədərazərbaycanlıyamüxtə
lifişgəncələrverilərəkxüsusiaman

sızlıqlaöldürülmüş,
Zəngəzurqəzasında
10mindən,Şamaxı
qəzasında18mindən
çox,1919cuilinson
ikiayındaisəİrəvan
quberniyasındaəksər
yaşayışməntəqələ
riməhvedilməklə,
130mindənartıq
azərbaycanlıqətlə

yetirilmişdir.
1918ciilinəvvəllərindəartıq

Şaumyanıntabeliyindəkierməni
silahlıqüvvələrininsayı20minəçat
mışdı.Həminilmartın30daerməni
bolşevikbirləşmələriBakınıdənizdən
yaylımatəşinətutmuş,ardıncasilahlı
birləşmələrməhəllələrə,evlərədaxil
olaraqdəhşətliqətllərtörətmişdilər.
Azərbaycanxalqınadivantutmaq

üçünəllərinəfürsətdüşmüşdaş
naklarermənineftsənayeçilərinin
barjlarındaqoyulmuştoplardanAb
şeronunşimalındakıkəndləridəatəşə
tuturdu.Martın31dəsəhərəyaxın
bütünermənihərbidəstələrininbaşçı
larıvəsilahlanmışerməniquldurları
İnqilabiMüdafiəKomitəsininqərar
gahınagələrək,qısavaxtdatəlimat
landırılmış,müsəlmanməhəllələrinə
göndərilmişdilər.Yaxşısilahlanmış
vəhazırlıqkeçmişerməniyaraqlıları
müsəlmanlarınevlərinəsoxulmuş,sa
kinlərixəncərvəsüngüilədoğramış,
uşaqlarıyananevləriniçinəatmış,
körpələrisüngülərinucunakeçirmiş
dilər.Dincəhaliniqorxudandəhşətə
gətirib,istədiklərinənailolmaqüçün
hərcürvəhşiliyəəlatanbolşeviker
mənicəlladlarımüsəlmanqadınlarını
dahaağırformadaqətləyetirirdilər.
Şəhərintəkcəbirnöqtəsindəqulaq
ları,burunlarıkəsilmiş,qarınları
yırtılmış57müsəlmanqadınınmeyiti
tapılmışdı.Çoxlugəncqadınıdiridiri
divaramismarlayırdılar.Qaçıbcanını
qurtarmağaçalışanəhalinigülləbaran
etməküçünşəhərinmüvafiqyerlərin
dəəvvəlcədənpulemyotlarqoyul
muşdu.
Birçoxmüsəlmanməhəllələri

məhvedildikdənsonramartın31i
axşamİçərişəhərinalınmasıəməliyya
tıbaşlandı.

Azərbaycanlılar təkcə XX əsrdə 4 dəfə - 
1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü 
və nəhayət, 1988-1993-cü illərdə erməni 
millətçiləri tərəfi ndən törədilən soyqırım 
və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.

Afət Həsənova
MilliMəclisindeputatı

Erməni vəhşiliyinin mahiyyəti

Azər  bay  can xal  qı ta  ri  xin müx  tə  lif mər  hə  lə  lə  rin  də er  mə  ni  lər tə  rə  fi n  dən in  san lə  ya  qə -
ti  ni al  çal  dan hə  rə  kət  lər  lə mü  şa  yiət olu  nan qır  ğın  la  ra, ter  ro  ra, soy  qı  rım  la  ra və et  nik 
tə  miz  lə  mə  yə mə  ruz qa  lıb. On  la  rın xal  qı  mı  za  qar  şı əs  lin  də si  ya  si xa  rak  ter da  şı  yan və 

bə  şə  ri ci  na  yət sa  yı  lan vəh  şi  lik  lə  ri hə  lə XVIII əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən baş  la  mış  dır. Xa  tır  la  daq ki,
I Pyotr 10 no  yabr 1724-cü il ta  rix  li fər  ma  nın  da bu əra  zi  lər  də er  mə  ni  lər üçün la  zı  mi şə  raitin 
ya  ra  dıl  ma  sı  nı nə  zər  də tut  muş  du. Hə  min vaxt  lar  dan Cə  nu  bi Qaf  qa  zı iş  ğal edə  rək öz tor  paq -
la  rı  nı ge  niş  lən  di  rən, 1813-cü il “Gü  lüs  tan” və 1828-ci il “Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  lə  ri ilə bu 
əra  zi  lə  ri tam ələ ke  çi  rən çar Ru  si  ya  sı er  mə  ni  lə  rə ay  rı  ca döv  lət ya  ra  da  caq  la  rı  nı vəd edə  rək 
on  la  rı hə  vəs  lən  dir  miş  di. Be  lə  lik  lə, er  mə  ni  lə  rin Tür  ki  yə, İran və di  gər əra  zi  lər  dən Azər  bay  ca -
nın Ba  kı şə  hə  ri  nə və di  gər böl  gə  lə  ri  mi  zə kö  çü  rül  mə  si pro  se  si “uğur  la” ic  ra edil  di. 
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SOYQIRIM SOYQIRIM

Buvaxtdanetibarənaprelinilk
günlərindəkütləvihalalanqırğınlar
nəticəsindəminlərlədincsakinimiz
yalnızazərbaycanlıolmasısəbəbin
dənöldürüldü.Həminvaxtermə
nibolşevikbirləşmələritərəfindən
şəhərdə12mindincazərbaycanlı
evlərindədiridiriyandırıldı,insanlar
üzərindədigərvəhşiliklərtörədilmək
ləənqəddarüsullarlaqətləyetirildi.
AXChökumətininqərarıiləhər

ilmartın31ninmatəmgünükimi
qeydedilməsiqəraraalındı.Fövqəla
dəTəhqiqatKomissiyasıyaradılaraq
ermənilərinbucinayətləriaraşdırıl
mağabaşlansada,Cümhuriyyətin
süqutusəbəbindənbuişinbaşaçatdı
rılmasımümkünolmayıb.Komissiya
sədrininƏdliyyəNazirliyinətəqdim
etdiyiməruzədəaşağıdakıfaktlar
göstərilir:Nikolay(indikiİstiqlaliy
yət)küçəsiiləhücumakeçmişerməni
yaraqlılarınabaşlıcaolaraq,erməni
ziyalılarınınnümayəndələrirəhbər
likediblər.Belədəstələrdənbirievə
girib,8qadınvəuşağıgüllələmişdir.
BaşqabirdəstəFarsküçəsindəBala
ƏhmədMuxtarovunevinəgirərək,9
müsəlmanıküçəyəçıxarmışvəkilsə
meydanındagüllələmiş,meyitlərin
ikisini“Dağıstan”mehmanxanasının
yananalovlarıiçinəatmışlar...
Həmindəhşətlihadisələrinşahidi

olmuşKulnersoyadlıbiralman1925
ciildəBakıhadisələribarədəyazırdı:
“Ermənilərmüsəlman(azərbaycan
lı)məhəllələrinəsoxularaqhərkəsi
öldürür,qılınclaparçalayır,süngüilə
dəlmədeşikedirdilər.Qırğındanbir
neçəgünsonrabirçuxurdançıxarılan
87azərbaycanlınıncəsədininqulaqları
vəburunlarıkəsilmiş,qarınlarıyırtıl
mış,cinsiyyətorqanlarıdoğranmışdı.
Erməniləruşaqlaraacımadıqlarıkimi,
yaşlılaradarəhmetməmişdilər”.
Əgər1918ciiləqədərindikiErmə

nistanərazisində575minazərbaycan
lıyaşayırdısa,1920ciillərdəburəqəm
cəmi10minnəfərdənbirqədərartıq
idi.BubarədəZ.Kirokodyanözünün
“SovetErmənistanınınəhalisi(1831
1931)”adlıkitabındayazırdı:“1920ci
ildəsovethökumətinədaşnaklardan

cəmi10minnəfərdənbirqədərartıq
türk(azərbaycanlı)əhaliqalmışdı”.
Ümumiyyətlə,19181920ciillər

ərzindəermənilərintörətdiyiqətliam
larnəticəsindəonminlərləazərbay
canlıqətləyetirilib,birmilyondançox
soydaşımızisədidərginsalınıb.Mək
təbvəməscidlərdağıdılıb,maddimə
dəniyyətnümunələriməhvedilib.
ArtıqçarRusiyasınındəstəyiilə

yaradılmışdaşnakErmənistanhöku
məti1919cuilinyanvarındaAzərbay
canaqarşıQarabağadairaçıqşəkildə
əraziiddilarıiləçıxışetməyəbaşladı.
Beləliklədə,QarabağınErmənistana
birləşdirilməsihaqqındailkincəhdlər
edilmişoldu.
1919cuilinnoyabrayındaAzər

baycanvəErmənistanrespublikaları
arasındatoqquşmalarındayandırıla
raqmünaqişənindanışıqlaryoluilə
həllinədairmüqaviləimzalansada,
Ermənistantərəfiovaxtdaözxisləti
nəsadiqqalaraqhəminsazişikobud
surətdəpozmuşvəözqoşunlarını
Azərbaycanərazilərinəgöndərərək
millətimizəqarşıyenidəndəhşətliqır
ğınlartörətmişdi.
CənubiQafqazdasovethaki

miyyətibərqərarolduqdansonra
ermənilər1920ciildəZəngəzurun
vəAzərbaycanınbirsıraərazilərinin

ErmənistanSSRnintərkibinədaxil
edilməsinənailolmuş,həmçininson
rakıdövrlərdəbuərazilərdənazər
baycanlılarındeportasiyaolunmasına
başlamışlar.
BundansonraErmənistanərazi

sindəazərbaycanlılaraqarşıaparılan
etniktəmizləməsiyasətinəticəsində
150minəyaxınsoydaşımızzorakılıq
laöztarixitorpaqlarından,xüsusilə
dəİrəvanvəonunətrafındakıyaşa
yışməntəqələrindənkütləvişəkildə
deportasiyaolunaraqAzərbaycanın
aranrayonlarınaköçürülmüşdür.
Busiyasiproseslərindavamı

olaraqsovethakimiyyətitərəfindən
Qarabağındağlıqhissəsinəköçürülən
ermənilərə1923cüiliniyulayında
muxtariyyətverilməsionlarınölkəmi
zəqarşıgələcəkəraziiddialarıüçün
zəminyaratmışoldu.
“BöyükErmənistan”ideyasını

reallaşdırmaqməqsədiiləXXəsrin
80ciillərininikinciyarısındaermə
niləryenidənaktivləşərəkQarabağa
dairtəkraraçıqşəkildəəraziiddiaları
irəlisürmüşlər.
Artıq1988ciilinortalarındagər

ginləşənvəziyyətfonundaermənilər
azərbaycanlıəhaliyəqarşısilahlıbas
qınlaretməyəbaşlamış,Kərkicahan
vəXocalıyahücumlartəşkiletmişlər.

BuhücumlarnəticəsindəXankəndidə
yaşayan15minəqədərazərbaycanlı
doğmayurdlarındanzorlaçıxarılmış,
evləriyandırılmışdır.
Həminvaxtlardanetibarənermə

nilərAzərbaycanınmüxtəlifbölgə
lərindəaktivterrorfəaliyyətinədə
başlamış,MoskvaBakıqatarında,
TbilisiBakı,AğdamŞuşa,TbilisiAğ
dam,AğdamXocalıistiqamətlərin
dənəqliyyatvasitələrindətörədilən
partlayışlarnəticəsindəyüzlərlə
azərbaycanlınınhəyatınaqəsdetmiş
lər.Terrorizmivəsoyqırımıdövlət
siyasətihalınagətirənErmənistan
tərəfindənərazilərimizdə400əyaxın
müxtəlifsəpkiliterroraktlarıtörədil
miş,bununnəticəsində1200dənartıq
insanhəlakolmuş,2000əyaxınıisə
yaralanmışdır.
Buhadisələrfonundaözhimayə

darlarınındəstəyiiləDağlıqQarabağ
uğrundatəcavüzkarmüharibəyə
başlamışErmənistanartıqXXəsrin
90cıillərininəvvəllərindəAzərbay
canərazisinin20faizdənçoxunu
işğaletməyənailolmuşdu.Buişğalın

nəticəsində900dənartıqyaşayış
məntəqəsi,tarixiizlərimizinitirilməsi
məqsədiiləərazidəkimuzey,tarixi
əhəmiyyətlitikililər,tarixieksponat
lar,milyonlarlakitab,tarixiəlyaz
malar,məbədvəməscidlər,qəbirlər
dağıdılmış,talanedilmişvəyandı
rılmış,işğaledilənyaşayışməntəqə
lərininadlarıdəyişdirilmişdir.Təbii
ki,ermənilərözxislətlərinəsadiqqa
laraqbütündövrlərdəolduğukimi,
budəfədədincəhaliyəqarşıxüsusi
amansızlıqlamüşayiətolunankütləvi
qırğınlar,qətliamlartörətməkdən
çəkinməmişdir.
1992ciilfevralın25dən26na

keçəngecəermənilərXankəndində
kisovetordusundanqalan366cı
motoatıcıalayınheyətivətexnikası
nıniştirakıiləXocalıyahücumetmiş,
şəhəritamamilədağıdaraqqoca,
qadın,uşaqdemədəninsanlarıxüsusi
qəddarlıqlaqətləyetirmişdilər.Bu
soyqırımnəticəsindərəsmirəqəmlərə
əsasən63uşaq,106qadın,70nəfəri
isəqocaolmaqla613dincsakinhəlak
olmuş,76sıuşaqolmaqla487nəfər

əlilolmuş,1275nəfərəsiralınmış,
150nəfəritkindüşmüş,8ailətamam
məhvedilmişdir.
19881993cüillərdəbaşvermişbu

qanlıhadisələrnəticəsində20000nə
fərdənçoxazərbaycanlıhəlakolmuş,
100000nəfərdənartıqinsanyaralan
mış,50000nəfərisəmüxtəlifdərəcəli
xəsarətalaraqəlilolmuş,5000nəfərə
yaxınşəxsitkinvəyaəsirdüşmüş,
birmilyondanartıqsoydaşımızisəöz
yurdlarındandidərginsalınaraqqaç
qınvəməcburiköçkünolmuşdur.
AzərbaycanlılartəkcəXXəsrdə4

dəfə19051907ci,19181920ci,1948
1953cüvənəhayət,19881993cü
illərdəermənimillətçiləritərəfindən
törədilənsoyqırımvəetniktəmizlə
mələrəməruzqalmışdır.
ÜmummilliliderHeydərƏliyev

siyasihakimiyyətəgəldikdənsonra
AzərbaycanRespublikasınınMilli
MəclisiXocalısoyqırımınasiyasihü
quqiqiymətvermiş,Uluöndərin
müvafiqfərmanıilə31MartAzərbay
canlılarınSoyqırımıGünüelanedil
miş,hadisələrindünyaictimaiyyətinə
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Buvaxtdanetibarənaprelinilk
günlərindəkütləvihalalanqırğınlar
nəticəsindəminlərlədincsakinimiz
yalnızazərbaycanlıolmasısəbəbin
dənöldürüldü.Həminvaxtermə
nibolşevikbirləşmələritərəfindən
şəhərdə12mindincazərbaycanlı
evlərindədiridiriyandırıldı,insanlar
üzərindədigərvəhşiliklərtörədilmək
ləənqəddarüsullarlaqətləyetirildi.
AXChökumətininqərarıiləhər

ilmartın31ninmatəmgünükimi
qeydedilməsiqəraraalındı.Fövqəla
dəTəhqiqatKomissiyasıyaradılaraq
ermənilərinbucinayətləriaraşdırıl
mağabaşlansada,Cümhuriyyətin
süqutusəbəbindənbuişinbaşaçatdı
rılmasımümkünolmayıb.Komissiya
sədrininƏdliyyəNazirliyinətəqdim
etdiyiməruzədəaşağıdakıfaktlar
göstərilir:Nikolay(indikiİstiqlaliy
yət)küçəsiiləhücumakeçmişerməni
yaraqlılarınabaşlıcaolaraq,erməni
ziyalılarınınnümayəndələrirəhbər
likediblər.Belədəstələrdənbirievə
girib,8qadınvəuşağıgüllələmişdir.
BaşqabirdəstəFarsküçəsindəBala
ƏhmədMuxtarovunevinəgirərək,9
müsəlmanıküçəyəçıxarmışvəkilsə
meydanındagüllələmiş,meyitlərin
ikisini“Dağıstan”mehmanxanasının
yananalovlarıiçinəatmışlar...
Həmindəhşətlihadisələrinşahidi

olmuşKulnersoyadlıbiralman1925
ciildəBakıhadisələribarədəyazırdı:
“Ermənilərmüsəlman(azərbaycan
lı)məhəllələrinəsoxularaqhərkəsi
öldürür,qılınclaparçalayır,süngüilə
dəlmədeşikedirdilər.Qırğındanbir
neçəgünsonrabirçuxurdançıxarılan
87azərbaycanlınıncəsədininqulaqları
vəburunlarıkəsilmiş,qarınlarıyırtıl
mış,cinsiyyətorqanlarıdoğranmışdı.
Erməniləruşaqlaraacımadıqlarıkimi,
yaşlılaradarəhmetməmişdilər”.
Əgər1918ciiləqədərindikiErmə

nistanərazisində575minazərbaycan
lıyaşayırdısa,1920ciillərdəburəqəm
cəmi10minnəfərdənbirqədərartıq
idi.BubarədəZ.Kirokodyanözünün
“SovetErmənistanınınəhalisi(1831
1931)”adlıkitabındayazırdı:“1920ci
ildəsovethökumətinədaşnaklardan

cəmi10minnəfərdənbirqədərartıq
türk(azərbaycanlı)əhaliqalmışdı”.
Ümumiyyətlə,19181920ciillər

ərzindəermənilərintörətdiyiqətliam
larnəticəsindəonminlərləazərbay
canlıqətləyetirilib,birmilyondançox
soydaşımızisədidərginsalınıb.Mək
təbvəməscidlərdağıdılıb,maddimə
dəniyyətnümunələriməhvedilib.
ArtıqçarRusiyasınındəstəyiilə

yaradılmışdaşnakErmənistanhöku
məti1919cuilinyanvarındaAzərbay
canaqarşıQarabağadairaçıqşəkildə
əraziiddilarıiləçıxışetməyəbaşladı.
Beləliklədə,QarabağınErmənistana
birləşdirilməsihaqqındailkincəhdlər
edilmişoldu.
1919cuilinnoyabrayındaAzər

baycanvəErmənistanrespublikaları
arasındatoqquşmalarındayandırıla
raqmünaqişənindanışıqlaryoluilə
həllinədairmüqaviləimzalansada,
Ermənistantərəfiovaxtdaözxisləti
nəsadiqqalaraqhəminsazişikobud
surətdəpozmuşvəözqoşunlarını
Azərbaycanərazilərinəgöndərərək
millətimizəqarşıyenidəndəhşətliqır
ğınlartörətmişdi.
CənubiQafqazdasovethaki

miyyətibərqərarolduqdansonra
ermənilər1920ciildəZəngəzurun
vəAzərbaycanınbirsıraərazilərinin

ErmənistanSSRnintərkibinədaxil
edilməsinənailolmuş,həmçininson
rakıdövrlərdəbuərazilərdənazər
baycanlılarındeportasiyaolunmasına
başlamışlar.
BundansonraErmənistanərazi

sindəazərbaycanlılaraqarşıaparılan
etniktəmizləməsiyasətinəticəsində
150minəyaxınsoydaşımızzorakılıq
laöztarixitorpaqlarından,xüsusilə
dəİrəvanvəonunətrafındakıyaşa
yışməntəqələrindənkütləvişəkildə
deportasiyaolunaraqAzərbaycanın
aranrayonlarınaköçürülmüşdür.
Busiyasiproseslərindavamı

olaraqsovethakimiyyətitərəfindən
Qarabağındağlıqhissəsinəköçürülən
ermənilərə1923cüiliniyulayında
muxtariyyətverilməsionlarınölkəmi
zəqarşıgələcəkəraziiddialarıüçün
zəminyaratmışoldu.
“BöyükErmənistan”ideyasını

reallaşdırmaqməqsədiiləXXəsrin
80ciillərininikinciyarısındaermə
niləryenidənaktivləşərəkQarabağa
dairtəkraraçıqşəkildəəraziiddiaları
irəlisürmüşlər.
Artıq1988ciilinortalarındagər

ginləşənvəziyyətfonundaermənilər
azərbaycanlıəhaliyəqarşısilahlıbas
qınlaretməyəbaşlamış,Kərkicahan
vəXocalıyahücumlartəşkiletmişlər.

BuhücumlarnəticəsindəXankəndidə
yaşayan15minəqədərazərbaycanlı
doğmayurdlarındanzorlaçıxarılmış,
evləriyandırılmışdır.
Həminvaxtlardanetibarənermə

nilərAzərbaycanınmüxtəlifbölgə
lərindəaktivterrorfəaliyyətinədə
başlamış,MoskvaBakıqatarında,
TbilisiBakı,AğdamŞuşa,TbilisiAğ
dam,AğdamXocalıistiqamətlərin
dənəqliyyatvasitələrindətörədilən
partlayışlarnəticəsindəyüzlərlə
azərbaycanlınınhəyatınaqəsdetmiş
lər.Terrorizmivəsoyqırımıdövlət
siyasətihalınagətirənErmənistan
tərəfindənərazilərimizdə400əyaxın
müxtəlifsəpkiliterroraktlarıtörədil
miş,bununnəticəsində1200dənartıq
insanhəlakolmuş,2000əyaxınıisə
yaralanmışdır.
Buhadisələrfonundaözhimayə

darlarınındəstəyiiləDağlıqQarabağ
uğrundatəcavüzkarmüharibəyə
başlamışErmənistanartıqXXəsrin
90cıillərininəvvəllərindəAzərbay
canərazisinin20faizdənçoxunu
işğaletməyənailolmuşdu.Buişğalın

nəticəsində900dənartıqyaşayış
məntəqəsi,tarixiizlərimizinitirilməsi
məqsədiiləərazidəkimuzey,tarixi
əhəmiyyətlitikililər,tarixieksponat
lar,milyonlarlakitab,tarixiəlyaz
malar,məbədvəməscidlər,qəbirlər
dağıdılmış,talanedilmişvəyandı
rılmış,işğaledilənyaşayışməntəqə
lərininadlarıdəyişdirilmişdir.Təbii
ki,ermənilərözxislətlərinəsadiqqa
laraqbütündövrlərdəolduğukimi,
budəfədədincəhaliyəqarşıxüsusi
amansızlıqlamüşayiətolunankütləvi
qırğınlar,qətliamlartörətməkdən
çəkinməmişdir.
1992ciilfevralın25dən26na

keçəngecəermənilərXankəndində
kisovetordusundanqalan366cı
motoatıcıalayınheyətivətexnikası
nıniştirakıiləXocalıyahücumetmiş,
şəhəritamamilədağıdaraqqoca,
qadın,uşaqdemədəninsanlarıxüsusi
qəddarlıqlaqətləyetirmişdilər.Bu
soyqırımnəticəsindərəsmirəqəmlərə
əsasən63uşaq,106qadın,70nəfəri
isəqocaolmaqla613dincsakinhəlak
olmuş,76sıuşaqolmaqla487nəfər

əlilolmuş,1275nəfərəsiralınmış,
150nəfəritkindüşmüş,8ailətamam
məhvedilmişdir.
19881993cüillərdəbaşvermişbu

qanlıhadisələrnəticəsində20000nə
fərdənçoxazərbaycanlıhəlakolmuş,
100000nəfərdənartıqinsanyaralan
mış,50000nəfərisəmüxtəlifdərəcəli
xəsarətalaraqəlilolmuş,5000nəfərə
yaxınşəxsitkinvəyaəsirdüşmüş,
birmilyondanartıqsoydaşımızisəöz
yurdlarındandidərginsalınaraqqaç
qınvəməcburiköçkünolmuşdur.
AzərbaycanlılartəkcəXXəsrdə4

dəfə19051907ci,19181920ci,1948
1953cüvənəhayət,19881993cü
illərdəermənimillətçiləritərəfindən
törədilənsoyqırımvəetniktəmizlə
mələrəməruzqalmışdır.
ÜmummilliliderHeydərƏliyev

siyasihakimiyyətəgəldikdənsonra
AzərbaycanRespublikasınınMilli
MəclisiXocalısoyqırımınasiyasihü
quqiqiymətvermiş,Uluöndərin
müvafiqfərmanıilə31MartAzərbay
canlılarınSoyqırımıGünüelanedil
miş,hadisələrindünyaictimaiyyətinə
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çatdırılması,tanıdılmasıistiqamətin
dəaktivfəaliyyətəbaşlanılmışdır.
31MartAzərbaycanlılarınSoyqı

rımıGünümünasibətiiləÜmummilli
liderHeydərƏliyevxalqamüraciətin
dədemişdir:“Müstəqillikdövründə
qazandığımızmühümnailiyyətlər
dənbiritariximizinuzunillərgizli
saxlanılan,saxtalaşdırılanvətəhrif
ediləndövrvəhadisələrininobyektiv
mənzərəsiniyaratmaqimkanıəldəet
məyimizdir.Beləhadisələrdənbiridə
dövlətimiztərəfindənartıqözsiyasi
vəhüquqiqiymətinialmışvəbugün
ildönümünüqeydetdiyimizazərbay
canlılarınsoyqırımıgünükimiqeyd
etməkləbizbirdahatarixikeçmişə
qayıdır,xalqımızaqarşıaçıqşəkildə
həyatakeçiriləngenişmiqyaslıaksiya
larıürəkağrısıiləyadedirik”.
ErmənilərtəkcəAzərbaycanxal

qınadeyil,digərqonşuxalqlaraqarşı
dahəmişədüşmənçilikmövqeyindən
çıxışetmiş,əraziiddialarıortayaqoy
muşdur.Onlarheçzamanyaşadıqları
ölkələrdəcəmiyyətlərəuyğunlaşa
bilməmiş,əllərinəfürsətdüşənkimi
özməkrliniyyətlərinihəyatakeçir
mişlər.Məşhurrusdiplomatıvəyazı
çısıA.S.Qriboyedovyazırdı:“Erməni
əhalisiəsasənmüsəlmantorpaqsahib
lərininərazilərindəyerləşdirilirdilər.
Onlaryavaşyavaşmüsəlmanəhalisini
ərazilərdənsıxışdırıbçıxarmağabaş
lamışdılar.Bizhəmçininmüsəlman
əhalisinidüşdükləriçətinvəziyyətlə
barışdırmağavəonlarıinandırmağa
çalışmalıyıqki,buçətinlikləruzun
sürməyəcəkvəermənilərmüvəqqəti
onlarayaşamağaicazəverilənərazi
lərdədaimiolaraqqalmayacaqlar”.
CənubiQafqazdayerləşdiriləndən

sonrayerlixalqlara,qonşudövlətlə
rəqarşıözmiskin,təcavüzkar,xain
mövqelərivəxislətiiləseçilənermə
nilərdaimyaranmışvəziyyətdənmə
harətləistifadəetməyibacarmış,öz
niyyətlərinireallaşdırmaqməqsədiilə
nəinkixalqımızaqarşı,eləcədəqonşu
dövlətlərinərazisində,ocümlədən
indikiGürcüstanvəTürkiyədədə
dəhşətliqırğınlartörətmiş,butorpaq
laradairhətamüasirdövrdədəərazi

iddialarıiləçıxışetmişlər.Sonvaxtlar
mətbuatdaonlarınRusiyanınkom
paktyaşadıqlarıbəzibölgələrində
müxtariyyətistəmələrinədairməlu
matlardadərcolunmuşdur.
Tarixdənyaxşıməlumolduğu

kimi,ermənisilahlıbirləşmələrinin
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tətbiqisəriştəli,düşü
nülmüşdiplomatik
fəaliyyətləəldəolunan
hüquqibazayaəsas
lanmalıdır.Necəki,
bizbufəaliyyətiVətən
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dük.Ermənilərhəran
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Komandanı,cənabPrezidentİlham
Əliyev“ermənilərözçirkinplanların
danəlçəkməsələr,onlarüçünçoxağır
nəticələrolacaq”,deyəxəbərdarlıq
etmiş,“əgəryenidərsalmaqistəyir
lərsə,bizbunahazırıq”,demişdir.

Baqramyan adına erməni batalyonu Kodor 
dərəsində gürcülərin Amtkeli, Çampali, Kvemo Lata, 
Zemo Lata və digər kəndlərini dağıdaraq yerlə bir 
etmişdir. Abxaziyada yaşayan ermənilər yalnız milli 
mənsubiyyətlərinə (gürcü olduqlarına) görə 7000 
nəfərədək gürcünü asmış, güllələmiş və diri-diri 
yandırmışlar. Ermənilər stadionda gürcülərin kəsilmiş 
başları ilə futbol oynamış, insanların bədən üzvlərini 
kəsmiş və sonra onları güllələmişlər…
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dərəsində gürcülərin Amtkeli, Çampali, Kvemo Lata, 
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nəfərədək gürcünü asmış, güllələmiş və diri-diri 
yandırmışlar. Ermənilər stadionda gürcülərin kəsilmiş 
başları ilə futbol oynamış, insanların bədən üzvlərini 
kəsmiş və sonra onları güllələmişlər…
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2020ciilin10martgünüAzərbaycanın
ictimaisiyasihəyatındanövbətitarixihadisə
iləyaddaqaldıvəölkəmizinənyenitarixinə
əlamətdarbirgünkimiyazıldı.Həmingün
növbədənkənarparlamentseçkilərinəticə
sindəformalaşdırılanyeniruhlu,yenitər
kibliVIçağırışAzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisiözününilkaçılışiclasınıkeçirdi
vəyazsessiyasınastartverdi.
İclasdaAzərbaycanRespublikasınınPre

zidenticənabİlhamƏliyeviştirakedərəkde
putatlarqarşısındagenişməzmunlutarixivə
parlaqnitqsöylədi.O,AzərbaycanınvəMilli
Məclisinkeçdiyitarixiyolabirdahanəzər
salaraq,həmdövlətin,həmxalqın,həmdə
parlamentinqarşısındayenivəzifələr,yeni
hədəfərqoydu,yeniçağırışlarsəsləndirdi.
Xüsusiləölkədəmillivəsiyasihəmrəyliyin
əldəedilməsininvacibliyinədiqqətçəkdi,

sankiyeni“yolxəritəsi”ninkontur
larınıcızdı.
Heçtəsadüfideyilki,eləilk

iclasdaparlamentrəhbərliyinin,
komitələrinsədrvəsədrmüavinlə
rininseçilməsindəsiyasihəmrəylik
nümayişolundu,mühüm,önəmli
vətarixiaddımlaratıldı.
Son30ildəilkdəfəolaraq,par

lamentinSədrivəzifəsinəxanım
millətvəkili,professor,Azərbayca
nıbeynəlxalqqurumlarda,xü
susiləAvropaŞurasıParlament
Assambleyasındaləyaqətlətəmsil
edənSahibəQafarovaseçildi.
Müstəqillikqazandıqdansonra

ilkdəfəolaraqmüxalifətpartiyası
nınparlamentdə3millətvəkiliilə
təmsilolunanVətəndaşHəmrəyliyi
Partiyasınınnümayəndəsi,dəyər
lihəmkarımız,professorFəzail
İbrahimliyəMilliMəclisSədrinin
müavinikimietimadgöstərildi.
Parlamentinsədarətitamamilə

yenilənməkləyanaşı,komitəsədrlə
rivəsədrmüavinlərininseçilməsin
dədəyeniliyəimzaatıldı.Komitə

sədrlərivəsədrmüavinləribudəfə
təkcəparlamentdəböyükçoxluq
təşkiledənhakimpartiyanınüzv
lərindənvəbitərəfərdəndeyil,həm
dəmüxalifyönlüsiyasitəşkilatların
təmsilçiləridaxilolmaqlaformalaş
dırıldı.Deməkolarki,parlamentdə
təmsilolunanbütünpartiyaların
nümayəndələriarasındankomitə
sədrlərivəsədrmüavinlərivəzifə
lərinəseçilənləroldu.
Budabirilk,biryenilikolmaqla

yanaşı,MilliMəclisəyenibirruhun
gəlməsi,siyasibarışıq,siyasidialoq
mühitininəldəedilməsi,ənəsası
ölkəPrezidentininqarşıyaqoyduğu
hədəfərəçatmaqistiqamətindəatı
lançoxmühümaddımlardanoldu.
VIçağırışMilliMəclisfəaliy

yətəbaşlayarbaşlamazdünyanın
başınınüstünü“Damoklqılıncı”
kimikəsdirənkoronavirusadlıbəla
“çağırılmamışqonaq”kimibütün
önləyiciaddımlararəğmənölkəmi
zədə“ayaqaçmağa”başladı.Bu,
yenivəgözlənilməzbirsituasiya
idi.Odurki,Azərbaycandövlə

ti,parlamentivəxalqıqarşısında
birsırahəllivacib,təxirəsalınmaz
məsələlərvaridi,yənikoronavirus
lamübarizəyə,onunfəsadlarının
qarşısınınalınmasınasəfərbərolun
maqvəzifəsidayanırdı.
Təbiiki,istərAzərbaycandöv

ləti,istərAzərbaycanhökuməti,
istərsədəVIçağırışMilliMəclisko
ronaviruslamübarizədəilkgündən
ardıcıl,birmənalıvəbarışmazbir
mövqe,biryoltutdu.
İstərölkəvətəndaşlarının,istər

sədəAzərbaycaniqtisadiyyatının
bubəladanazitkilərləçıxması,
kiçikzərərlərləötüşməsiüçünMilli
Məclisbirsıramühümaddımlar
atdı.VergiMəcəlləsinə,İnzibatiXə
talarMəcəlləsinə,sosialsığortailə
bağlıqanunvericiliyəvədigərqa
nunvericilikaktlarınaçoxmühüm
dəyişiklikləredildi.Eynizamanda,
hərbirmillətvəkiliözseçicisi
ninyanındaolmağaçalışdı,onları
yalnızburaxmadı.Budaöznövbə
sindədigərqabaqlayıcıtədbirlərlə
birlikdəAzərbaycandakoronavirus

Parlamentin ötən bir ili  
ölkənin zəfər və şərəf tarixi

Jalə Əliyeva
MilliMəclisinAilə,qadınvəuşaqməsələlərikomitəsi
sədrininmüavini,filologiyaelmləridoktoru,professor

AKTUAL
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QANUNVERİCİLİK QANUNVERİCİLİK

pandemiyasınınfəsadlarınınqarşı
sınınalınmasında,önlənməsində,
ondanazitkilərləçıxılmasındaçox
mühüməhəmiyyətəmalikoldu.
COVID19pandemiyasıAzər

baycanparlamentininfəaliyyətinə
qətiyyəntəsiretmədi.Bütüntədbir
lər,görüşlərvəkomitəiclaslarıon
laynformatdakeçirilməyəbaşladı.
BugünsədrimizhörmətliSahibə
xanımQafarovanınrəhbərliyiilə
AzərbaycanRespublikasınınMilli
Məclisiözüzərinədüşənvəzifələ
rinöhdəsindənlayiqincəgəlir.

Eynizamanda,VIçağırışMilli
Məclisinpayızsessiyasıtarixi44
günlükVətənMüharibəsininbaş
ladığıərəfəyətəsadüfetdi.Payız
sessiyasınınbaşlanmasına34gün
qalmışsentyabrın27dəaxşam
saatlarındaMilliMəclisyığışaraq,
öztəciliiclasınıkeçirdivəölkədə
hərbivəziyyətinelanolunmasıilə
bağlıtarixiqərarlayihəsiniqəbul
etdi.QərarlayihəsidədərhalAli
BaşKomandantərəfindənimza
lanaraq,hüquqiqüvvəyəmindi.
Beləliklə,AzərbaycanOrdusu,
Azərbaycanəsgəritariximissiyası
na,torpaqlarımızınişğaldanazad
olunmasınabaşladı.
Cəmi44günəyağıdüşmən

faşistvəterrorçuErmənistanvə
onunhavadarlarıüzərindəparlaq
qələbəçalındı.Qalib,müzəfərAli

BaşKomandan,xilaskarPrezident
cənabİlhamƏliyevinrəhbərli
yialtındaAzərbaycanOrdusu,
Azərbaycanəsgəridövlətdənvə
xalqdangücalaraq,düşmənidiz
çökdürdü.GözəlQarabağımıziş
ğaldanazadedildi.
44günlükmüharibədövrün

dədəAzərbaycanparlamenti
həranAliBaşKomandanınvə
qəhrəmanoğullarımızınyanın
daoldu,müsəlləhəsgərədöndü.
Budönəmdədəözüzərinədüşən
tariximissiyanınöhdəsindənlayi

qincəgəlməyəçalışdıvəbunuda
bacardı.Çoxsevindiricivəqürur
vericidirki,VIçağırışMilliMəclis
vəonunüzvləriqalibdövlətinvə
qalibmillətinparlamentivəparla
mentarilərikimitarixədüşdülər.
Əlbətəki,buböyükuğur,böyük
xoşbəxtlikdir.

44günlükəzmkarmüharibədən
sonradaAzərbaycanRespublikası
nınMilliMəclisiqarşısındaduran
vəzifələrinhəyatakeçirilməsiistiqa
mətindəfəaliyyətinidavametdir
di.Ötənilinsongünlərindəilkdəfə
olaraqzəfərbüdcəmiziqəbuletdik.
Demək,qismətimizdə,tale

yimizdəbugünləribelətarixi,
qürurvericianlarıdayaşamaqvar
mış.VIçağırışparlamentinilkbir
iliməsuliyyətli,həssas,çətin,eyni
zamanda,şərəfivəqürurlubiril
kimitarixəyazıldı.

* * *

TarixiİkinciVətən
müharibəsindənötən
150günərzindədə
ölkəmizinənyenitari
xininsəhifələrinəmü
zəfərsərkərdəcənab
İlhamƏliyevinrəh
bərliyiiləhərgünyeni
parlaqsəhifələryazılır,
zəfərlərardardagəlir.
İşğaldanazadolunmuş

ərazilərimizəsəfərlər,FüzuliŞu
şayolununçəkilişi,FüzuliHava
Limanınıntəməlininatılması,“Gü
ləbird”SuElektrikStansiyasının
işəsalınması,ölkəPrezidentininiş
tirakıiləXocalısoyqırımının29cu
ildönümügünükeçiriləntarixi4
saatlıqmətbuatkonfransı,həmin

konfransda35dənartıqyerlivə
xaricimediatəmsilçisinin50dən
çoxsualının4dildəcavablandırıl
ması,birdahaAzərbaycanhəqi
qətlərinindünyayaçatdırılması
günümüzün,dövrümüzünböyük
vətarixihadisələrindəndir.
ÖlkəPrezidenti4saatlıqmət

buatkonfransındamüharibənin
başaçatdığını,DağlıqQarabağadlı
münaqişənintarixəçevrildiyini
vurğulayaraq,həmdüşmənə,həm
dəonunhavadarlarınaözqətivə
birmənalıxəbərdarlığınıetdi.

“...Müharibəninnəticələridəyişməz
olaraqqalırvəqalacaq.Noyabrın
10daimzalanmışBəyanaticraedilir
vətamicraedilməlidir.OBəyanatın
müddəalarınınböyükhissəsiartıq
icraedilib.Ancaqeləməsələlərvar
ki,onlarindimüzakirəmövzusu
dur.Ümidedirəmki,Ermənistanda
yaranmışvəziyyətəbaxmayaraq,
noyabrın10daimzalanmışBəya
naticraediləcəkdir.Əkstəqdirdə,
Ermənistandahaağırdurumadü
şəcək.YəniErmənistanınqarşısında
seçimoqədərdəböyükdeyil.Onlar
yenireallıqlarlabarışmalıdırlar,he
sablaşmalıdırlar.Bizyenireallıqlar
yaratmışıq...”
Bəli,buifadələrqətiyyətvədön

məzliyin,iradəvəəzmin,zəfərvə
qalibiyyətindahabirtəcəssümü,
dahabirtəntənəsiidi.

MüzəfərAliBaşKomandan
revanşizməimkanverilməyəcəyi
ni,“dəmiryumruğ”unhəranöz
qüvvəsindəvəgücündəqaldığını
açıqvəbirmənalışəkildəbirdaha
bütündünyayabəyanetdi.
Eynizamanda,hakimYe

niAzərbaycanPartiyasınınVII
qurultayındaçıxışızamanıöl
kəPrezidentinövbətihədəfəri
müəyyənləşdirdi,yeniçağırışlar
səsləndirdi.Dövlətbaşçısıbəyan
etdiki,hərbisahədəmüharibə
bizimşanlısəhifəmizdir,eyni

zamanda,təcrübədir:“AliBaş
Komandan,bütünişlərərəhbər
likedənşəxskimimənbilirəmki,
bizimzəifyerlərimizdəhardadır.
Bizhətamüharibədövründəo
zəifyerləridüzəltdik.Müharibə
dövründəönəmliqərarlarqəbul
edilmişdir.Bundansonra,əlbət
təki,butəcrübəbizimüçünəsas
olacaqvəolmalıdır.Göstərişlər
verildiki,dahamüasirorduyara
daq.Çünkiindihərbiekspertlər,
beynəlxalqhərbiekspertlərdeyir
lərki,AzərbaycanXXIəsrinmü
haribəsiniaparıbdır”.AliBaşKo
mandanonudavurğuladıki,biz
eləplanlaşdırmalıyıqki,bəlkədə
50ildənsonraXXIIəsrinmüha
ribəsinədəhazırolaq.Çünkigüc
hərşeyihəlledirvəəfsuslarolsun
ki,bu,birhəqiqətdir.Beynəlxalq

hüquqişləmədiyiyerdəancaqgüc
amilihəllediciolabilər.
Bəli,bizbölgədə,dünyadavə

eynizamanda,ölkəmizdəyaranan
vədavamedənyenibirgeosiya
sişəraitinşahidləriyik.Yenitarix,
yenimünasibətlərhamımızın,hər
birimizinüzərinəböyükməsuliy
yət,cavabdehlikqoyur.Buməsu
liyyətivəcavabdehliyibiranbelə
olsununutmadanatdığımızbütün
addımlarıyeniuğurlarahesabla
mışıq.Bizartıqzəfərlərdövrünə
qədəmqoymuşuq.Bu,eləbir

dövrdürki,ölkəmizinşanlı,parlaq
tarixiyazılır.Butarixiyazanisə
qəhrəmanAzərbaycanxalqı,igid
AzərbaycanəsgərivəmüzəfərAli
BaşKomandan,Prezidentcənabİl
hamƏliyevdir.Buüçəhəmiyyətli
amilinbirliyi,həmrəyliyisayəsin
dəQarabağımızda,bütünAzər
baycanımızdadalğalananüçrəngli,
müqəddəsbayrağımızdaimyük
səklərdəolacaq!QalibAzərbayca
nınqalibparlamentihərzamanbu
üçrənglibayrağınşərəfiniqoruya
caq,xalqladövlətarasındasağlam
birkörpüolmaqmissiyasınıdaim
ləyaqətləyerinəyetirəcəkdir!Buna
əminliyimiztamdır!Zəfərin,şərə
finmübarək,əzizvətənim,gözəl
Azərbaycanım!Buqalibiyyətsənə
çoxyaraşır,canımməmləkətim!

Par  la  men  tin sə  da  rə  ti ta  ma  mi  lə ye  ni  lən  di  ril  mək  lə ya -
na  şı, ko  mi  tə sədr  lə  ri və sədr müavin  lə  ri  nin se  çil  mə -
sin  də də ye  ni  li  yə im  za atıl  dı. Ko  mi  tə sədr  lə  ri və sədr 
müavin  lə  ri bu də  fə tək  cə par  la  ment  də bö  yük çox  luq 
təş  kil edən  ha  kim par  ti  ya  nın üzv  lə  rin  dən və bi  tə  rəf -
lər  dən de  yil, həm də mü  xa  lif  yön  lü si  ya  si təş  ki  lat  la  rın 
təm  sil  çi  lə  ri da  xil ol  maq  la for  ma  laş  dı  rıl  dı. De  mək olar 
ki, par  la  ment  də təm  sil olu  nan bü  tün par  ti  ya  la  rın 
nü  ma  yən  də  lə  ri arasından ko  mi  tə sədr  lə  ri və sədr 
müavin  lə  ri və  zi  fə  lə  ri  nə seçilənlər oldu.
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QANUNVERİCİLİK QANUNVERİCİLİK

pandemiyasınınfəsadlarınınqarşı
sınınalınmasında,önlənməsində,
ondanazitkilərləçıxılmasındaçox
mühüməhəmiyyətəmalikoldu.
COVID19pandemiyasıAzər

baycanparlamentininfəaliyyətinə
qətiyyəntəsiretmədi.Bütüntədbir
lər,görüşlərvəkomitəiclaslarıon
laynformatdakeçirilməyəbaşladı.
BugünsədrimizhörmətliSahibə
xanımQafarovanınrəhbərliyiilə
AzərbaycanRespublikasınınMilli
Məclisiözüzərinədüşənvəzifələ
rinöhdəsindənlayiqincəgəlir.

Eynizamanda,VIçağırışMilli
Məclisinpayızsessiyasıtarixi44
günlükVətənMüharibəsininbaş
ladığıərəfəyətəsadüfetdi.Payız
sessiyasınınbaşlanmasına34gün
qalmışsentyabrın27dəaxşam
saatlarındaMilliMəclisyığışaraq,
öztəciliiclasınıkeçirdivəölkədə
hərbivəziyyətinelanolunmasıilə
bağlıtarixiqərarlayihəsiniqəbul
etdi.QərarlayihəsidədərhalAli
BaşKomandantərəfindənimza
lanaraq,hüquqiqüvvəyəmindi.
Beləliklə,AzərbaycanOrdusu,
Azərbaycanəsgəritariximissiyası
na,torpaqlarımızınişğaldanazad
olunmasınabaşladı.
Cəmi44günəyağıdüşmən

faşistvəterrorçuErmənistanvə
onunhavadarlarıüzərindəparlaq
qələbəçalındı.Qalib,müzəfərAli

BaşKomandan,xilaskarPrezident
cənabİlhamƏliyevinrəhbərli
yialtındaAzərbaycanOrdusu,
Azərbaycanəsgəridövlətdənvə
xalqdangücalaraq,düşmənidiz
çökdürdü.GözəlQarabağımıziş
ğaldanazadedildi.
44günlükmüharibədövrün

dədəAzərbaycanparlamenti
həranAliBaşKomandanınvə
qəhrəmanoğullarımızınyanın
daoldu,müsəlləhəsgərədöndü.
Budönəmdədəözüzərinədüşən
tariximissiyanınöhdəsindənlayi

qincəgəlməyəçalışdıvəbunuda
bacardı.Çoxsevindiricivəqürur
vericidirki,VIçağırışMilliMəclis
vəonunüzvləriqalibdövlətinvə
qalibmillətinparlamentivəparla
mentarilərikimitarixədüşdülər.
Əlbətəki,buböyükuğur,böyük
xoşbəxtlikdir.

44günlükəzmkarmüharibədən
sonradaAzərbaycanRespublikası
nınMilliMəclisiqarşısındaduran
vəzifələrinhəyatakeçirilməsiistiqa
mətindəfəaliyyətinidavametdir
di.Ötənilinsongünlərindəilkdəfə
olaraqzəfərbüdcəmiziqəbuletdik.
Demək,qismətimizdə,tale

yimizdəbugünləribelətarixi,
qürurvericianlarıdayaşamaqvar
mış.VIçağırışparlamentinilkbir
iliməsuliyyətli,həssas,çətin,eyni
zamanda,şərəfivəqürurlubiril
kimitarixəyazıldı.

* * *

TarixiİkinciVətən
müharibəsindənötən
150günərzindədə
ölkəmizinənyenitari
xininsəhifələrinəmü
zəfərsərkərdəcənab
İlhamƏliyevinrəh
bərliyiiləhərgünyeni
parlaqsəhifələryazılır,
zəfərlərardardagəlir.
İşğaldanazadolunmuş

ərazilərimizəsəfərlər,FüzuliŞu
şayolununçəkilişi,FüzuliHava
Limanınıntəməlininatılması,“Gü
ləbird”SuElektrikStansiyasının
işəsalınması,ölkəPrezidentininiş
tirakıiləXocalısoyqırımının29cu
ildönümügünükeçiriləntarixi4
saatlıqmətbuatkonfransı,həmin

konfransda35dənartıqyerlivə
xaricimediatəmsilçisinin50dən
çoxsualının4dildəcavablandırıl
ması,birdahaAzərbaycanhəqi
qətlərinindünyayaçatdırılması
günümüzün,dövrümüzünböyük
vətarixihadisələrindəndir.
ÖlkəPrezidenti4saatlıqmət

buatkonfransındamüharibənin
başaçatdığını,DağlıqQarabağadlı
münaqişənintarixəçevrildiyini
vurğulayaraq,həmdüşmənə,həm
dəonunhavadarlarınaözqətivə
birmənalıxəbərdarlığınıetdi.

“...Müharibəninnəticələridəyişməz
olaraqqalırvəqalacaq.Noyabrın
10daimzalanmışBəyanaticraedilir
vətamicraedilməlidir.OBəyanatın
müddəalarınınböyükhissəsiartıq
icraedilib.Ancaqeləməsələlərvar
ki,onlarindimüzakirəmövzusu
dur.Ümidedirəmki,Ermənistanda
yaranmışvəziyyətəbaxmayaraq,
noyabrın10daimzalanmışBəya
naticraediləcəkdir.Əkstəqdirdə,
Ermənistandahaağırdurumadü
şəcək.YəniErmənistanınqarşısında
seçimoqədərdəböyükdeyil.Onlar
yenireallıqlarlabarışmalıdırlar,he
sablaşmalıdırlar.Bizyenireallıqlar
yaratmışıq...”
Bəli,buifadələrqətiyyətvədön

məzliyin,iradəvəəzmin,zəfərvə
qalibiyyətindahabirtəcəssümü,
dahabirtəntənəsiidi.

MüzəfərAliBaşKomandan
revanşizməimkanverilməyəcəyi
ni,“dəmiryumruğ”unhəranöz
qüvvəsindəvəgücündəqaldığını
açıqvəbirmənalışəkildəbirdaha
bütündünyayabəyanetdi.
Eynizamanda,hakimYe

niAzərbaycanPartiyasınınVII
qurultayındaçıxışızamanıöl
kəPrezidentinövbətihədəfəri
müəyyənləşdirdi,yeniçağırışlar
səsləndirdi.Dövlətbaşçısıbəyan
etdiki,hərbisahədəmüharibə
bizimşanlısəhifəmizdir,eyni

zamanda,təcrübədir:“AliBaş
Komandan,bütünişlərərəhbər
likedənşəxskimimənbilirəmki,
bizimzəifyerlərimizdəhardadır.
Bizhətamüharibədövründəo
zəifyerləridüzəltdik.Müharibə
dövründəönəmliqərarlarqəbul
edilmişdir.Bundansonra,əlbət
təki,butəcrübəbizimüçünəsas
olacaqvəolmalıdır.Göstərişlər
verildiki,dahamüasirorduyara
daq.Çünkiindihərbiekspertlər,
beynəlxalqhərbiekspertlərdeyir
lərki,AzərbaycanXXIəsrinmü
haribəsiniaparıbdır”.AliBaşKo
mandanonudavurğuladıki,biz
eləplanlaşdırmalıyıqki,bəlkədə
50ildənsonraXXIIəsrinmüha
ribəsinədəhazırolaq.Çünkigüc
hərşeyihəlledirvəəfsuslarolsun
ki,bu,birhəqiqətdir.Beynəlxalq

hüquqişləmədiyiyerdəancaqgüc
amilihəllediciolabilər.
Bəli,bizbölgədə,dünyadavə

eynizamanda,ölkəmizdəyaranan
vədavamedənyenibirgeosiya
sişəraitinşahidləriyik.Yenitarix,
yenimünasibətlərhamımızın,hər
birimizinüzərinəböyükməsuliy
yət,cavabdehlikqoyur.Buməsu
liyyətivəcavabdehliyibiranbelə
olsununutmadanatdığımızbütün
addımlarıyeniuğurlarahesabla
mışıq.Bizartıqzəfərlərdövrünə
qədəmqoymuşuq.Bu,eləbir

dövrdürki,ölkəmizinşanlı,parlaq
tarixiyazılır.Butarixiyazanisə
qəhrəmanAzərbaycanxalqı,igid
AzərbaycanəsgərivəmüzəfərAli
BaşKomandan,Prezidentcənabİl
hamƏliyevdir.Buüçəhəmiyyətli
amilinbirliyi,həmrəyliyisayəsin
dəQarabağımızda,bütünAzər
baycanımızdadalğalananüçrəngli,
müqəddəsbayrağımızdaimyük
səklərdəolacaq!QalibAzərbayca
nınqalibparlamentihərzamanbu
üçrənglibayrağınşərəfiniqoruya
caq,xalqladövlətarasındasağlam
birkörpüolmaqmissiyasınıdaim
ləyaqətləyerinəyetirəcəkdir!Buna
əminliyimiztamdır!Zəfərin,şərə
finmübarək,əzizvətənim,gözəl
Azərbaycanım!Buqalibiyyətsənə
çoxyaraşır,canımməmləkətim!
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İSLAHAT

Azərbaycan1991ciildədövlət
müstəqilliyiqazandıqdansonra
böyükfaciələrləüzləşmişdir.Həm
hakimiyyətəgəlməküçün,həm
dəhakimiyyətdəolduqlarızaman
mənfurvəxəyanətkarAXCMüsa
vatcütlüyününsəriştəsizvənaşı
fəaliyyətinəticəsindədövlətçiliyi
mizəağırzərbələrvurulmuşdur.
Cəmiyyətvədövləthəyatının
bütünsahələrinibürümüşböh
rannəticəsindəErmənistansilahlı

qüvvələriDağlıqQarabağıvəətraf
rayonlarıbirbirininardıncaişğal
edirdilər.Cəmiyyətdəümidsizlik
əhvalruhiyyəsihökmsürürdü.
Məhzbeləfaciəlibirvəziyyətdə

xalqıçətindurumdançıxarmağa,
onunsabahainamınıqaytarmağa
qadirolanmütəşəkkilsiyasiqüv
vəninpartiyanınyaranmazəru
rətilabüdidi;bunuzamantələb
edirdi.1992ciiloktyabrın16da91
nəfərAzərbaycanziyalısınınimza

sıiləNaxçıvandayaşayanHeydər
Əliyevəmüraciətgöndərildi.Azər
baycanınənyenitarixinə“91lərin
müraciəti”kimidaxilolmuşhəmin
müraciətdəHeydərƏliyevdənye
nibirpartiyayaratmaqvəyaradı
lacaqbusiyasiqurumarəhbərlik
etməkxahişolunurdu.
Birneçəgünsonra1992ciil

oktyabrın24dəÜmummillilide
rimizHeydərƏliyevinziyalıların
onaünvanlanantariximüraciəti
nəYeniAzərbaycanPartiyasının
yaranmasıvəonarəhbərliketmə
yərazılıqverməsibarədəcavabı
xalqımızdakıümidsizlikhissini
dağıtdıvəgələcəyəinamıözü
nəqaytardı.Beləliklə,1992ciil
noyabrın21dəYeniAzərbaycan
Partiyasınıntəsiskonfransıkeçi
rildivəyekdillikləHeydərƏliyev
partiyanınsədriseçildi.
SonralarUluöndərHeydər

Əliyevhəmintarixihadisələri
xatırlayaraqdemişdi:“YeniAzər
baycanPartiyasınınyaranması,bu
münasibətləkeçirilmişilkkonfrans
Azərbaycanxalqınınvəmüstəqil
Azərbaycanıntarixinəqızılhərf
lərləyazılacaqdır.Bizimpartiya
sağlamdüşüncə,sağlamfikir,xalqı

birləşdirməkvəAzərbaycanıno
mürəkkəbhəyatındaölkəninprob
lemlərininhəllolunmasındaiştirak
etmək,özxidmətlərinigöstərmək
məqsədiiləyarandı.YeniAzər
baycanPartiyasıAzərbaycanınbu
günününpartiyasıdır,XXIəsrin
partiyasıdır,IIIminilliyinpartiya
sıdır”.
Təsadüfideyilki,YeniAzər

baycanPartiyasıAzərbaycanın
siyasisəhnəsinəqədəmqoyarkən
ənbaşlıcaşüarı“Yeni,müstəqil
Azərbaycanuğrunda!”olmuş
dur.Məmnunluqhissiiləqeyd
edəbilərikki,partiyamızınbanisi,
ÜmummilliliderimizHeydər
Əliyevinməqsədyönlüsiyasəti
nəticəsindəbuşüardasəslənən
müddəalarfaktikiolaraqhəyata
keçirilmişdir.Bazariqtisadiyyatı
naaparan,köklüiqtisadi,hüqu
qidövlətinyaranmasınaxidmət
edənhüquqi,demokratikcəmiy
yətərəvacverənsiyasiislahatlar
aparılmış,güclü,qüdrətliordu
nuntəməliqoyulmuşdur.
YeniAzərbaycanPartiyasının

ilkqurultayındapartiyanınsədri,
UluöndərHeydərƏliyevingənc
lərləişigücləndirmək,onlarageniş
meydanverməksahəsindətap
şırığıpartiyanıngəncləşməsində
əsasroloynamışdır.Bundanəlavə,
Azərbaycandaidmanvəgənclər
hərəkatınıninkişafındamisilsiz
xidmətləriolancənabİlhamƏli
yevinqurultaydapartiyasədrinin

müaviniseçilməsihəmindövrdə
gənclərin,sözünəslmənasında,
partiyayaaxınınatəkanvermişdir.
Eynizamanda,partiyadagənclərin
özenerjivəbacarıqlarındanisti
fadəetməsiüçünhərcürşəraitin
yaradılmasıYeniAzərbaycanParti
yasınıngəncləşməsininvacibşərti
olmuşdur.
YAPbütünömrünüədalətin

zəfərçalmasınaminəmübarizəyə
həsretmişgörkəmlidövlətxadi
mi,UluöndərHeydərƏliyevin
ideyalarınıhəyatakeçirməyəxid
mətedənbirpartiyaolduğundan
daimözfəaliyyətindəsosialədalət
prinsipinirəhbərtutmuşdur.Azər
baycanınsahibolduğuəlverişli
coğrafimövqeyi,təbiisərvətlərivə
intellektualpotensialınıxalqımı
zınrifahınaminəsəfərbəretmək,
ölkəniniqtisadiyyatınıtərəqqiyə
çatdırmaqkimiolduqcavacib,
taleyüklüməsələlərinhəllihərza
manYeniAzərbaycanPartiyasının
fəaliyyətininəsasməqsədinitəşkil
etmişdir.
2003cüildəölkəPrezidenti,

2005ciildəisəYeniAzərbaycan
Partiyasınınsədriseçiləncənabİl
hamƏliyevindəəsashədəfigüclü
vəqüdrətliAzərbaycanqurmaq
olmuşdur.Məhzbusəbəbdən
cənabPrezident,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinhəyata
keçirdiyidüşünülmüş,qətiyyət
livəuğurlusiyasətAzərbaycanı
güclüdövlətəçevirmişdir.Öl

kəmizözgücüilə30iləyaxın
müddətdəErmənistanınişğalı
altındaolantorpaqlarımızıcəmi
44günərzindəazadetdi.Müzəf
fərAliBaşKomandanınrəhbərliyi
ilərəşadətliAzərbaycanOrdusu
möhtəşəmtarixiqələbəqazandı.
Azərbaycanınəldəetdiyiparlaq
zəfər,eynizamanda,yenireallıq
laryaratdı.
Yeniliklərintətbiqisiyasiparti

yalarınfəaliyyətindəistəristəməz
özünübiruzəverirvəyaranmış
yenireallıqlardanirəligələrək
gələcəkfəaliyyətintənzimlənməsi
gününtələbinəçevrilir.Yaranmış
buyenireallıqlarfonundaYeni
AzərbaycanPartiyasımartın5də
özününnövbətiVIIqurultayını
keçirdi.Düzdür,bugünəqədər
keçirilmişhərbirqurultayYeni
AzərbaycanPartiyasınınhəya
tındaəlamətdarhadisəolaraq
qalmışdır.LakinVIIqurultaybir
çoxözəllikləriiləəvvəlkiqurul
taylardanfərqlənirvəbuqurultay
YeniAzərbaycanPartiyasınınhə
yatındayenidönüşnöqtəsihesab
ediləbilər.
2022ciildəYeniAzərbaycan

Partiyasınınyaranmasının30illik
yubileyiolacaqvəpartiyabuyu
bileyəyenilənmişformatda,daha
fəalqədəmqoyur.
YAPınVIIqurultayındamü

hümbirməsələBirincivitsepre
zident,çoxhörmətliMehriban
xanımƏliyevanınpartiyasədrinin
birincimüaviniseçilməsioldu.
MehribanxanımƏliyevaictimai
siyasifəaliyyətiiləYeniAzərbay
canPartiyasınınhəyatındayenibir
mərhələninbaşlanmasınaböyük
töhfəverəcəkdir.
PrezidentİlhamƏliyevYeni

AzərbaycanPartiyasınınVIIqu
rultayındapartiyanınqarşısında
işğaldanazadolunmuşəraziləri
mizinyenidənqurulması,şəhidvə
qazilərədaimdiqqətgöstərilməsi,
ölkəmizdəmultikulturalizmdə
yərlərinindahadamöhkəmləndi
rilməsi,xalqlarvəmədəniyyətlər

VII qurultay: Yeni Azərbaycan Partiyasının 
fəaliyyətində yeni mərhələ 

Cavid Osmanov
MilliMəclisindeputatı,YAPİdarəHeyətininüzvü
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İSLAHAT

Azərbaycan1991ciildədövlət
müstəqilliyiqazandıqdansonra
böyükfaciələrləüzləşmişdir.Həm
hakimiyyətəgəlməküçün,həm
dəhakimiyyətdəolduqlarızaman
mənfurvəxəyanətkarAXCMüsa
vatcütlüyününsəriştəsizvənaşı
fəaliyyətinəticəsindədövlətçiliyi
mizəağırzərbələrvurulmuşdur.
Cəmiyyətvədövləthəyatının
bütünsahələrinibürümüşböh
rannəticəsindəErmənistansilahlı

qüvvələriDağlıqQarabağıvəətraf
rayonlarıbirbirininardıncaişğal
edirdilər.Cəmiyyətdəümidsizlik
əhvalruhiyyəsihökmsürürdü.
Məhzbeləfaciəlibirvəziyyətdə

xalqıçətindurumdançıxarmağa,
onunsabahainamınıqaytarmağa
qadirolanmütəşəkkilsiyasiqüv
vəninpartiyanınyaranmazəru
rətilabüdidi;bunuzamantələb
edirdi.1992ciiloktyabrın16da91
nəfərAzərbaycanziyalısınınimza

sıiləNaxçıvandayaşayanHeydər
Əliyevəmüraciətgöndərildi.Azər
baycanınənyenitarixinə“91lərin
müraciəti”kimidaxilolmuşhəmin
müraciətdəHeydərƏliyevdənye
nibirpartiyayaratmaqvəyaradı
lacaqbusiyasiqurumarəhbərlik
etməkxahişolunurdu.
Birneçəgünsonra1992ciil

oktyabrın24dəÜmummillilide
rimizHeydərƏliyevinziyalıların
onaünvanlanantariximüraciəti
nəYeniAzərbaycanPartiyasının
yaranmasıvəonarəhbərliketmə
yərazılıqverməsibarədəcavabı
xalqımızdakıümidsizlikhissini
dağıtdıvəgələcəyəinamıözü
nəqaytardı.Beləliklə,1992ciil
noyabrın21dəYeniAzərbaycan
Partiyasınıntəsiskonfransıkeçi
rildivəyekdillikləHeydərƏliyev
partiyanınsədriseçildi.
SonralarUluöndərHeydər

Əliyevhəmintarixihadisələri
xatırlayaraqdemişdi:“YeniAzər
baycanPartiyasınınyaranması,bu
münasibətləkeçirilmişilkkonfrans
Azərbaycanxalqınınvəmüstəqil
Azərbaycanıntarixinəqızılhərf
lərləyazılacaqdır.Bizimpartiya
sağlamdüşüncə,sağlamfikir,xalqı

birləşdirməkvəAzərbaycanıno
mürəkkəbhəyatındaölkəninprob
lemlərininhəllolunmasındaiştirak
etmək,özxidmətlərinigöstərmək
məqsədiiləyarandı.YeniAzər
baycanPartiyasıAzərbaycanınbu
günününpartiyasıdır,XXIəsrin
partiyasıdır,IIIminilliyinpartiya
sıdır”.
Təsadüfideyilki,YeniAzər

baycanPartiyasıAzərbaycanın
siyasisəhnəsinəqədəmqoyarkən
ənbaşlıcaşüarı“Yeni,müstəqil
Azərbaycanuğrunda!”olmuş
dur.Məmnunluqhissiiləqeyd
edəbilərikki,partiyamızınbanisi,
ÜmummilliliderimizHeydər
Əliyevinməqsədyönlüsiyasəti
nəticəsindəbuşüardasəslənən
müddəalarfaktikiolaraqhəyata
keçirilmişdir.Bazariqtisadiyyatı
naaparan,köklüiqtisadi,hüqu
qidövlətinyaranmasınaxidmət
edənhüquqi,demokratikcəmiy
yətərəvacverənsiyasiislahatlar
aparılmış,güclü,qüdrətliordu
nuntəməliqoyulmuşdur.
YeniAzərbaycanPartiyasının

ilkqurultayındapartiyanınsədri,
UluöndərHeydərƏliyevingənc
lərləişigücləndirmək,onlarageniş
meydanverməksahəsindətap
şırığıpartiyanıngəncləşməsində
əsasroloynamışdır.Bundanəlavə,
Azərbaycandaidmanvəgənclər
hərəkatınıninkişafındamisilsiz
xidmətləriolancənabİlhamƏli
yevinqurultaydapartiyasədrinin

müaviniseçilməsihəmindövrdə
gənclərin,sözünəslmənasında,
partiyayaaxınınatəkanvermişdir.
Eynizamanda,partiyadagənclərin
özenerjivəbacarıqlarındanisti
fadəetməsiüçünhərcürşəraitin
yaradılmasıYeniAzərbaycanParti
yasınıngəncləşməsininvacibşərti
olmuşdur.
YAPbütünömrünüədalətin

zəfərçalmasınaminəmübarizəyə
həsretmişgörkəmlidövlətxadi
mi,UluöndərHeydərƏliyevin
ideyalarınıhəyatakeçirməyəxid
mətedənbirpartiyaolduğundan
daimözfəaliyyətindəsosialədalət
prinsipinirəhbərtutmuşdur.Azər
baycanınsahibolduğuəlverişli
coğrafimövqeyi,təbiisərvətlərivə
intellektualpotensialınıxalqımı
zınrifahınaminəsəfərbəretmək,
ölkəniniqtisadiyyatınıtərəqqiyə
çatdırmaqkimiolduqcavacib,
taleyüklüməsələlərinhəllihərza
manYeniAzərbaycanPartiyasının
fəaliyyətininəsasməqsədinitəşkil
etmişdir.
2003cüildəölkəPrezidenti,

2005ciildəisəYeniAzərbaycan
Partiyasınınsədriseçiləncənabİl
hamƏliyevindəəsashədəfigüclü
vəqüdrətliAzərbaycanqurmaq
olmuşdur.Məhzbusəbəbdən
cənabPrezident,müzəfərAliBaş
KomandanİlhamƏliyevinhəyata
keçirdiyidüşünülmüş,qətiyyət
livəuğurlusiyasətAzərbaycanı
güclüdövlətəçevirmişdir.Öl

kəmizözgücüilə30iləyaxın
müddətdəErmənistanınişğalı
altındaolantorpaqlarımızıcəmi
44günərzindəazadetdi.Müzəf
fərAliBaşKomandanınrəhbərliyi
ilərəşadətliAzərbaycanOrdusu
möhtəşəmtarixiqələbəqazandı.
Azərbaycanınəldəetdiyiparlaq
zəfər,eynizamanda,yenireallıq
laryaratdı.
Yeniliklərintətbiqisiyasiparti

yalarınfəaliyyətindəistəristəməz
özünübiruzəverirvəyaranmış
yenireallıqlardanirəligələrək
gələcəkfəaliyyətintənzimlənməsi
gününtələbinəçevrilir.Yaranmış
buyenireallıqlarfonundaYeni
AzərbaycanPartiyasımartın5də
özününnövbətiVIIqurultayını
keçirdi.Düzdür,bugünəqədər
keçirilmişhərbirqurultayYeni
AzərbaycanPartiyasınınhəya
tındaəlamətdarhadisəolaraq
qalmışdır.LakinVIIqurultaybir
çoxözəllikləriiləəvvəlkiqurul
taylardanfərqlənirvəbuqurultay
YeniAzərbaycanPartiyasınınhə
yatındayenidönüşnöqtəsihesab
ediləbilər.
2022ciildəYeniAzərbaycan

Partiyasınınyaranmasının30illik
yubileyiolacaqvəpartiyabuyu
bileyəyenilənmişformatda,daha
fəalqədəmqoyur.
YAPınVIIqurultayındamü

hümbirməsələBirincivitsepre
zident,çoxhörmətliMehriban
xanımƏliyevanınpartiyasədrinin
birincimüaviniseçilməsioldu.
MehribanxanımƏliyevaictimai
siyasifəaliyyətiiləYeniAzərbay
canPartiyasınınhəyatındayenibir
mərhələninbaşlanmasınaböyük
töhfəverəcəkdir.
PrezidentİlhamƏliyevYeni

AzərbaycanPartiyasınınVIIqu
rultayındapartiyanınqarşısında
işğaldanazadolunmuşəraziləri
mizinyenidənqurulması,şəhidvə
qazilərədaimdiqqətgöstərilməsi,
ölkəmizdəmultikulturalizmdə
yərlərinindahadamöhkəmləndi
rilməsi,xalqlarvəmədəniyyətlər

VII qurultay: Yeni Azərbaycan Partiyasının 
fəaliyyətində yeni mərhələ 

Cavid Osmanov
MilliMəclisindeputatı,YAPİdarəHeyətininüzvü
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arasındaqarşılıqlıanlaşmanın
dahadagücləndirilməsi,gənclərlə
işinefektivliyininartırılması,bey
nəlxalqtərəfdaşlarınçoxaldılması,
şəfafığınartırılmasıkimimühüm
vəzifələrqoydu.
YAPınVIIqurultayındayeni

Nizamnaməninqəbuledilməsi
partiyanınyenifəaliyyətistiqa
mətlərinimüəyyənləşdirəcəkdir.
Partiyanınrəhbərorqanlarında
təmsilolunanüzvlərinfəalolması,
ümumiişəöztöhfələrinivermələri
artıqyenidövrüntələblərindəndir.
Bundanəlavəpartiyamızınsəd
ri,PrezidentİlhamƏliyevİdarə
HeyətinəYAPınyeniproqramı
nınhazırlanmasıvəmüasirdövr
ləbağlıbütünməsələləriözündə
ehtivaetməsitapşırığınıverdi.
Yeniqəbulediləcəkproqramparti
yanıngələcəkfəaliyyətinivəsiyasi
hədəfərinimüəyyənləşdirəcəkbir
sənədolacaq.
Azərbaycandövlətidavamlı

olaraqşəhidailələrinəvəqazilə
rəhərtərəfiyardımgöstərir.Yeni
AzərbaycanPartiyasınındafəaliy
yətindəbukateqoriyadanolanin
sanlaraqayğıvədiqqətgöstərmək
əsasvəzifələrdəndir.Lakinqarşıya

qoyulmuşöhdəliklərəəsaslanaraq
deyəbilərikki,YeniAzərbaycan
Partiyasıbuistiqamətdəişinidaha
dagenişləndirəcəkdir.
YeniAzərbaycanPartiyası“Bö

yükqayıdış”proqramıçərçivəsində
məcburiköçkünlərinözdoğmator
paqlarınaqaytarılmasıprosesində

öndəolacaqvəbuməsələdəcənab
Prezidentinhəyatakeçirdiyiişlərə
yaxındandəstəkverəcəkdir.Bütün
buqeydolunanlarVətənMühari
bəsindənsonrayaranmışyenireal
lıqlarıntələblərindənirəligəlir.

VətənMüharibəsizamanıhər
kəsölkəmizdəyüksəkvətənpər
vərlikruhundatərbiyəedilmiş
gəncnəslinyetişdiyininşahidi
oldu.Bundansonradaölkəmiz
dəkigəncnəsillərinyüksəkvətən
pərvərlikruhundatərbiyəedilməsi
ümummilliməsələlərdəndir.Bu

işdəYeniAzərbay
canPartiyasınınVII
qurultayındayeni
yaradılanVeteran
larŞurasınında
fəalroluolacaqdır.
YeniAzərbaycan

Partiyasıdadövlət
üçünxüsusiəhə
miyyətkəsbedən
gəncnəslintərbiyə
edilməsiməsələsi
nidaimdiqqətdə
saxlayacaqvəbu
məqsədləlazım
olanbütüntədbir
lərigörəcəkdir.

İnformasiyatexnologiyalarının
inkişafetdiyisonillərərzindəpar
tiyamızölkəmizəqarşıaparılan
informasiyahücumlarınıuğurla
dəfedərək,özsözünüdeyir.Lakin
informasiyaəsribuişlərindaha

mütəşəkkilformadahəyatakeçi
rilməsinitələbedirvəbuistiqamət
partiyanıngələcəkfəaliyyətində
prioritetlərdənolacaqdır.
Azərbaycançoxmillətli,çoxkon

fessiyalıölkədirvərespublikamızda
bütündinlərdən,mədəniyyətlər
dənolanmillətlərinnümayəndələri
dinc,mehribanşəraitdəyaşayırlar.
Azərbaycandamillihəmrəyliyin
möhkəmlənməsi,dostluq,mehriban
münasibətmühitininqorunubsax
lanmasıistiqamətindəişlərindaha
dagücləndirilməsinətöhfəvermək
üçünsiyasitəşkilatolaraqYeni
AzərbaycanPartiyasıbuməsələlər
dədəözfəaliyyətistiqamətlərini
zamanıntələblərinəuyğunmüəy
yənləşdirəcəkdir.

YAPhərzamansiyasidialo
qaaçıqsiyasitəşkilatolmuşdur.
Ölkədəhəyatakeçirilənislahatlar
siyasisistemdədəyeniyanaşma
larınəsasgötürülməsinitələbedir.
Sonillərərzindəsiyasipartiyalar
arasındayaranmışdialoqmühiti
buyanaşmalardanirəligəlir.Siyasi
sistemimizinəsassütunuolanYeni
AzərbaycanPartiyasıölkədəsiyasi
dialoqmühitinindahadainkişaf
etdirilməsiüçünmüxtəliftəşəb
büslərləiştiraketməyiplanlaşdırır
ki,buradadaməqsədənböyük
millisərvətimizolanümummilli

həmrəyliyimiziqorumaqvəinki
şafetdirməkdir.
YeniAzərbaycanPartiyasının

sədri,ölkəPrezidenticənabİlham
Əliyevinhəyatakeçirdiyidüşü
nülmüşuğurlusiyasətnəticəsin
dəVətənMüharibəsindəkitarixi
qələbəmizləərazibütövlüyümüz
bərpaedilmiş,xalqınmilliqüruru
özünəqaytarılmış,dünyadayeni
reallıqlaryaradılmışdır.Azərbay
canartıqregiondavədünyada
sözsahibinəçevrilmişdir.Cənab
PrezidentİlhamƏliyevinəməyi
nəticəsindəAzərbaycanbeynəl
xalqəhəmiyyətlienerjilayihə
lərinireallaşdıraraqAvropanın
enerjitəhlükəsizliyinitəminedən
ölkələrdənbiriolmuşdur.Bu

günrespublikamızAvrasiyanın
ənəlverişlilogistikamərkəzivə
nəqliyyatdəhlizinəçevrilmiş,ey
nizamanda,qədimAzərbaycan
torpağıolanZəngəzurüzərindən
nəqliyyatdəhlizininbərpasını
həyatakeçirməkləbütüntürk
dünyasınıncoğrafibağlantısını
reallaşdırmaqdadır.
Azərbaycanındünyadasözsa

hibinəçevrilməsiningöstəricilərin
dənbiridəcənabPrezidentİlham
Əliyevintəşəbbüsüiləmüasirvə
qlobalçağırışlaraadekvatolaraq
dünyamiqyasındabeynəlxalq

konfranslarınkeçirilməsivədün
yaüçünmühüməhəmiyyətkəsb
edənproblemlərinmüzakirəsinin
təşkiledilməsidir.BMTBaşAs
sambleyasınınCOVID19lamüba
rizəyəhəsredilənxüsusisessiya
sınınkeçirilməsiqeydolunanlara
sübutdur.
YeniAzərbaycanPartiyasının

qarşısındaduranəsasvəzifəbu
nailiyyətlərigözbəbəyikimiqo
rumaq,ÜmummilliliderHeydər
Əliyevideyasınasədaqətləxidmət
etməkdir.
Bizgələcəyəçoxböyüknikbin

likləvəinamlabaxırıq.Ümum
milliliderimiz,YeniAzərbaycan
PartiyasınınbanisiHeydərƏliye
vinqurduğu,yaratdığımüstəqil

Azərbaycanbuəsrdədahayük
səkzirvələrəyüksələcəkdir.Buna
bizimgücümüz,qətiyyətimiz,
potensialımızvəbunəcibməqsə
dimizihəyatakeçirəbiləcəkYeni
AzərbaycanPartiyasıkimiqüdrət
li,xalqtərəfindənmüdafiəedilən
təşkilatımız,Ümummilliliderimiz
HeydərƏliyevinyolunuuğurla
davamvəinkişafetdirəndünya
azərbaycanlılarınınlidericənab
İlhamƏliyevkimiPrezidentimiz,
müzəfərAliBaşKomandanımız
vəpartiyamızınsədrivardır.

“Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması, bu 
münasibətlə keçirilmiş ilk konfrans Azərbaycan 
xalqının və müstəqil Azərbaycanın tarixinə qızıl 
hərf ərlə yazılacaqdır. Bizim partiya sağlam 
düşüncə, sağlam fi kir, xalqı birləşdirmək və 
Azərbaycanın o mürəkkəb həyatında ölkənin 
problemlərinin həll olunmasında iştirak etmək, 
öz xidmətlərini göstərmək məqsədi ilə yarandı. 
Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın bu 
gününün partiyasıdır, XXI əsrin partiyasıdır, III 
minilliyin partiyasıdır”.

Heydər Əliyev
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arasındaqarşılıqlıanlaşmanın
dahadagücləndirilməsi,gənclərlə
işinefektivliyininartırılması,bey
nəlxalqtərəfdaşlarınçoxaldılması,
şəfafığınartırılmasıkimimühüm
vəzifələrqoydu.
YAPınVIIqurultayındayeni

Nizamnaməninqəbuledilməsi
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mətlərinimüəyyənləşdirəcəkdir.
Partiyanınrəhbərorqanlarında
təmsilolunanüzvlərinfəalolması,
ümumiişəöztöhfələrinivermələri
artıqyenidövrüntələblərindəndir.
Bundanəlavəpartiyamızınsəd
ri,PrezidentİlhamƏliyevİdarə
HeyətinəYAPınyeniproqramı
nınhazırlanmasıvəmüasirdövr
ləbağlıbütünməsələləriözündə
ehtivaetməsitapşırığınıverdi.
Yeniqəbulediləcəkproqramparti
yanıngələcəkfəaliyyətinivəsiyasi
hədəfərinimüəyyənləşdirəcəkbir
sənədolacaq.
Azərbaycandövlətidavamlı

olaraqşəhidailələrinəvəqazilə
rəhərtərəfiyardımgöstərir.Yeni
AzərbaycanPartiyasınındafəaliy
yətindəbukateqoriyadanolanin
sanlaraqayğıvədiqqətgöstərmək
əsasvəzifələrdəndir.Lakinqarşıya

qoyulmuşöhdəliklərəəsaslanaraq
deyəbilərikki,YeniAzərbaycan
Partiyasıbuistiqamətdəişinidaha
dagenişləndirəcəkdir.
YeniAzərbaycanPartiyası“Bö

yükqayıdış”proqramıçərçivəsində
məcburiköçkünlərinözdoğmator
paqlarınaqaytarılmasıprosesində

öndəolacaqvəbuməsələdəcənab
Prezidentinhəyatakeçirdiyiişlərə
yaxındandəstəkverəcəkdir.Bütün
buqeydolunanlarVətənMühari
bəsindənsonrayaranmışyenireal
lıqlarıntələblərindənirəligəlir.

VətənMüharibəsizamanıhər
kəsölkəmizdəyüksəkvətənpər
vərlikruhundatərbiyəedilmiş
gəncnəslinyetişdiyininşahidi
oldu.Bundansonradaölkəmiz
dəkigəncnəsillərinyüksəkvətən
pərvərlikruhundatərbiyəedilməsi
ümummilliməsələlərdəndir.Bu

işdəYeniAzərbay
canPartiyasınınVII
qurultayındayeni
yaradılanVeteran
larŞurasınında
fəalroluolacaqdır.
YeniAzərbaycan

Partiyasıdadövlət
üçünxüsusiəhə
miyyətkəsbedən
gəncnəslintərbiyə
edilməsiməsələsi
nidaimdiqqətdə
saxlayacaqvəbu
məqsədləlazım
olanbütüntədbir
lərigörəcəkdir.

İnformasiyatexnologiyalarının
inkişafetdiyisonillərərzindəpar
tiyamızölkəmizəqarşıaparılan
informasiyahücumlarınıuğurla
dəfedərək,özsözünüdeyir.Lakin
informasiyaəsribuişlərindaha

mütəşəkkilformadahəyatakeçi
rilməsinitələbedirvəbuistiqamət
partiyanıngələcəkfəaliyyətində
prioritetlərdənolacaqdır.
Azərbaycançoxmillətli,çoxkon

fessiyalıölkədirvərespublikamızda
bütündinlərdən,mədəniyyətlər
dənolanmillətlərinnümayəndələri
dinc,mehribanşəraitdəyaşayırlar.
Azərbaycandamillihəmrəyliyin
möhkəmlənməsi,dostluq,mehriban
münasibətmühitininqorunubsax
lanmasıistiqamətindəişlərindaha
dagücləndirilməsinətöhfəvermək
üçünsiyasitəşkilatolaraqYeni
AzərbaycanPartiyasıbuməsələlər
dədəözfəaliyyətistiqamətlərini
zamanıntələblərinəuyğunmüəy
yənləşdirəcəkdir.

YAPhərzamansiyasidialo
qaaçıqsiyasitəşkilatolmuşdur.
Ölkədəhəyatakeçirilənislahatlar
siyasisistemdədəyeniyanaşma
larınəsasgötürülməsinitələbedir.
Sonillərərzindəsiyasipartiyalar
arasındayaranmışdialoqmühiti
buyanaşmalardanirəligəlir.Siyasi
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dialoqmühitinindahadainkişaf
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büslərləiştiraketməyiplanlaşdırır
ki,buradadaməqsədənböyük
millisərvətimizolanümummilli
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şafetdirməkdir.
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sədri,ölkəPrezidenticənabİlham
Əliyevinhəyatakeçirdiyidüşü
nülmüşuğurlusiyasətnəticəsin
dəVətənMüharibəsindəkitarixi
qələbəmizləərazibütövlüyümüz
bərpaedilmiş,xalqınmilliqüruru
özünəqaytarılmış,dünyadayeni
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sözsahibinəçevrilmişdir.Cənab
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nəticəsindəAzərbaycanbeynəl
xalqəhəmiyyətlienerjilayihə
lərinireallaşdıraraqAvropanın
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nəqliyyatdəhlizininbərpasını
həyatakeçirməkləbütüntürk
dünyasınıncoğrafibağlantısını
reallaşdırmaqdadır.
Azərbaycanındünyadasözsa

hibinəçevrilməsiningöstəricilərin
dənbiridəcənabPrezidentİlham
Əliyevintəşəbbüsüiləmüasirvə
qlobalçağırışlaraadekvatolaraq
dünyamiqyasındabeynəlxalq

konfranslarınkeçirilməsivədün
yaüçünmühüməhəmiyyətkəsb
edənproblemlərinmüzakirəsinin
təşkiledilməsidir.BMTBaşAs
sambleyasınınCOVID19lamüba
rizəyəhəsredilənxüsusisessiya
sınınkeçirilməsiqeydolunanlara
sübutdur.
YeniAzərbaycanPartiyasının

qarşısındaduranəsasvəzifəbu
nailiyyətlərigözbəbəyikimiqo
rumaq,ÜmummilliliderHeydər
Əliyevideyasınasədaqətləxidmət
etməkdir.
Bizgələcəyəçoxböyüknikbin

likləvəinamlabaxırıq.Ümum
milliliderimiz,YeniAzərbaycan
PartiyasınınbanisiHeydərƏliye
vinqurduğu,yaratdığımüstəqil

Azərbaycanbuəsrdədahayük
səkzirvələrəyüksələcəkdir.Buna
bizimgücümüz,qətiyyətimiz,
potensialımızvəbunəcibməqsə
dimizihəyatakeçirəbiləcəkYeni
AzərbaycanPartiyasıkimiqüdrət
li,xalqtərəfindənmüdafiəedilən
təşkilatımız,Ümummilliliderimiz
HeydərƏliyevinyolunuuğurla
davamvəinkişafetdirəndünya
azərbaycanlılarınınlidericənab
İlhamƏliyevkimiPrezidentimiz,
müzəfərAliBaşKomandanımız
vəpartiyamızınsədrivardır.

“Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması, bu 
münasibətlə keçirilmiş ilk konfrans Azərbaycan 
xalqının və müstəqil Azərbaycanın tarixinə qızıl 
hərf ərlə yazılacaqdır. Bizim partiya sağlam 
düşüncə, sağlam fi kir, xalqı birləşdirmək və 
Azərbaycanın o mürəkkəb həyatında ölkənin 
problemlərinin həll olunmasında iştirak etmək, 
öz xidmətlərini göstərmək məqsədi ilə yarandı. 
Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın bu 
gününün partiyasıdır, XXI əsrin partiyasıdır, III 
minilliyin partiyasıdır”.

Heydər Əliyev
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- Arif müəl  lim, si  zi Mil  li Məc  lis  də 
gör  mək çox xoşdur.
Çoxsağolun.Dəvətiniziməm

nuniyyətləqəbuletdim,buraböyük
həvəsləgəlmişəm.Budivarlarmənə
çoxdoğmadır.1987ciildənparla
mentdəolmuşam,azqalaömrümün
yarısıburadakeçib...

- Bu gün  lər  də xoş bir xə  bər eşit -
dik. Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı -
nın VII qu  rul  ta  yın  da Ve  te  ran  lar 
Su  ra  sı  nın səd  ri se  çil  di  niz. Bu, 
həm par  ti  ya üçün, həm də  in -
san  lar  üçün  ol  duq  ca  fay  da  lı  
bir  se  çim idi.  Par  ti  ya  da işi  ni  zi 
ne  cə qur  maq is  tə  yir  si  niz?

PrezidentİlhamƏliyevqu
rultaydakıçıxışındaəslində,əsas
fəaliyyətistiqamətlərinimüəyyən
ləşdirdi.Qeydolunduki,bütünüzv
lərpartiyanınhəyatındafəaliştirak
etməlidirlər.Bu,yalnızharadasa
müşavirələrdə,iclaslardaiştirakilə
məhdudlaşmamalıdır.Partiyaüzv

“Milli Məclis” jurnalı  yeni “Sabiq deputat” rubrikasına start verdi. Bundan  sonra  hər zaman 
parlamentdə  görməyə öyrəşdiyimiz  keçmiş deputatlardan birinin  sonrakı  fəaliyyət  sferasına  
nəzər  salacağıq.  Rubrikamızın ilk qonağı parlamentin sabiq  birinci vitse-spikeri,  Regional 
məsələlər komitəsinin keçmiş sədri Arif Rəhimzadədir. 

“Ömrümün tən yarı hissəsi 
parlamentdə keçib...”

Arif  Rəhimzadə 
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ləriinsanlarüçündahaçoxgərəkli
olmalıdırlar.
YAPölkəninhakimpartiyasıdır.

Bütünpartiyalarparlamentvəbələ
diyyəseçkilərindəiştirakedəbilirlər.
Artıqəhalipartiyalardandahageniş
fəaliyyətgözləyir.Olabilsinbu,klas
sikparlamentpartiyasınınfəaliyyə
tindənbirqədərkənaraçıxır.Ancaq
insanlargörməkistəyirlərki,hərhansı
birməsələninhəllindəölkəvətəndaş
larına,dövlətimizənecəköməkedirik.
Bunöqteyinəzərdənbizimpartiyamı
zıngələcəkstrategiyasınıcənabPrezi
dentdəqiqmüəyyənetdi.Qurultayın
qərarınaəsasənpartiyaorqanlarında
rəhbərvəzifətutanlarəhaliilədaha
sıxtəmasdaolacaq,yalnızideolo
jifəaliyyətləməşğulolmayacaqlar,
insanlarınhərhansıbirprobleminin
həllindədəköməklikgöstərəcəklər.
2019cuiliniyunayındaBirinci

vitseprezident,YAPınsədrmüavini
MehribanxanımƏliyevapartiyaİdarə
Heyətininbirneçəüzvüiləbirlikdə
mənidədəvətetmişdi.Ogörüşdə
partiyanıngələcəkfəaliyyətininqurul
masıiləbağlıbirsıratəklifərsəslən
dirildi.
CənabPrezidentinqurultaydakıçı

xışızamanıaydınolduki,buməsələ
lərqarşıdakıfəaliyyətprinsiplərinin

əsasınıtəşkiledəcək.Bu,nəyəgörə
lazımdır?İlhamƏliyevqeydetdiki,
bizimbaşlıcavəzifəmizdövlətçiliyi
gücləndirməkdir.Liberalfikirlərbəzi
ölkələrdəhəddindənçoxcərəyanedir.
Liberallığınnəticəsidirki,Qərbölkələ
rininbəzilərindəelərayonlaryaradılıb
ki,oraheçpolisdəgedəbilmir,özba
şınalıqdır.İfratliberallıqdövlətləripis
vəziyyətəsalır...

- Li  be  ra  lizm anar  xi  ya de  yil. 
Əslindəbəzilərionueləbaşa

düşürlər.Məsələn,indibəziölkələrdə
insanlarpandemiyailəəlaqədarçı
xışlaredirlər,mitinqlərkeçirirlər.Sən
özhəyatınınqiymətinibilmirsənsə,
ölməkistəyirsənsə,get,başqabiryol
seç.Niyəətrafındakılarıxəstələndirə
sən,niyədövlətəziyanvurasan?Hər
birxəstəninmüalicəsiböyükməbləğ
tələbedir.Liberallığınbirhəddiolma
lıdırvəohəddiqoyangüclüdövlət
olmalıdır.CənabPrezidenttezisşək
lindəbuməsələnidəpartiyaqarşısın
daqoydu.

- Arif müəl  lim, bu ya  xın  lar  da 
hə  ya  tı  nız  da  da  ha bir əla  mət -
dar  ha  di  sə baş  ver  di. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən öl  kə -
mi  zin ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da  kı 

sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti  ni  zə gö  rə 
“Şə  rəf” or  de  ni  nə la  yiq gö  rül -
dü  nüz. Bu mü  na  si  bət  lə də si  zi 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın əmək -
daş  la  rı adın  dan təb  rik edi  rik. 
Təbrikəgörəçoxsağolun.Bu,

cənabPrezidentinheçkəsinfəaliy
yətinidiqqətdənkənardaqoymama
sıdır.O,hərbirinsanıncəmiyyətdəki
rolunu,dövlətçiliknöqteyinəzərin
dənfəaliyyətiniyüksəkqiymətlən
dirir,heçnəyiyaddançıxarmır,çox
insanpərvərdir.Bu,mənimüçünçox
böyükdəyərdir.

- Son za  man  lar cə  miy  yət  də baş 
ve  rən is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də be -
lə bir rəy for  ma  laş  mış  dı ki, yaş  lı 
nə  sil san  ki unu  du  lur. On  la  rın 
ye  ri  nə gə  lən gənc  lə  rin isə  iş  
təc  rü  bə  si az  dır. Am  ma bu son 
ha  di  sə  lər gös  tər  di ki, heç də be -
lə de  yil. Prin  sip on  dan iba  rət  dir 
ki, yaş  lı nəs  lə olan  də  yər və on -
la  rın iş təc  rü  bə  si  nin öy  rə  nil  mə  si  
sax  la  nıl  maq  la, gənc  lər fəal şə -
kil  də öl  kə  nin ic  ti  mai  hə  ya  tı  na 
və si  ya  sə  tə cəlb olun  sun  lar. 
Cənclərmütləqsiyasətəcəlb

olunmalıdır.Dövlətinsiyasətidəbu
istiqamətdədavamedir.1520ildən
sonradövlətimiziidarəedənbugün
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kügənclərolacaqlar.Onlaradüzgün
istiqamətvermək,irəliçəkmək,əldə
olunantəcrübəilətanışetməkla
zımdır.Busiyasətbizimbugünü
müzəvəgələcəyimizəhesablanır.
Yaşlınəsilbundaninciməməlidir.
Qəbulolunanvəicrasınabaşlanılan
layihələrinəsasiştirakçısıgənclər
olacaq,gələcəkdəbəhrəsinidəonlar
görəcəklər.Odurki,buprosesdə
gənclərdə,yaşlılardafəalolmalıdır
lar.CənabPrezidentinfəaliyyətivə
siyasətidəbunayönəlib.

- Arif müəl  lim, siz əv  vəl  də qeyd 
et  di  niz ki, ta  le  yi  ni  zi 1987-ci 

il  dən par  la  men  tə bağ  la  mı  sı  nız. 
Ali So  vet dö  nə  min  dən uzun 
müd  dət par  la  ment  də mə  sul 
və  zi  fə  lər  də ça  lış  mı  sı  nız. Bu il  lər 
si  zə nə ver  di? Par  la  ment üçün 
da  rı  xır  sı  nız?
Sualınızınsonhissəsindənbaş

layıram.Mənuzunillərsəhərdurub
parlamentəgəlmişəm.Təqaüdəçıx
mağımhəyatımdamüəyyənbirboş
luqyaratdı.Ancaqparlamentdənolan
deputatyoldaşlarım,ələlxüsusdason
illərrəhbərliketdiyimRegionalmə
sələlərkomitəsininüzvləriməniheç
unutmadılar,diqqətsizqoymadılar,
daimzəngedirlər,haləhvaltuturlar,

məsləhətləşirlər.Bu,məndəböyük
ruhyüksəkliyiyaradır.
Keçmişkomitəüzvlərinindəbu

günhəyatdakıictimaisiyasiyeri
mənisevindirir.Ozamankomitə
miz9nəfərdənibarətidi.Onlardan
biriFəzailİbrahimlihazırdapar
lamentinSədrmüavinidir,Tahir
RzayevRegionalməsələlərkomitəsinə
rəhbərlikedir,RüstəmXəlilovrayon
icrahakimiyyətininbaşçısıvəzifəsinə
göndərildi.AzərBadamov,Cavid
OsmanovYAPİdarəheyətinə,Tahir
RzayevYAPVeteranlarŞurasınaüzv
seçildilər.Bunlarınhərbirininkomi
tədədə,MilliMəclisdədəxüsusiyeri
varvəqürurhissikeçirirəmki,belə
insanlarlaişləmişəm.
Birdəki,mənişsizdəqalma

mışdım.AzərbaycanRespublikası
PrezidentiyanındaDövlətİdarəçilik
Akademiyasındatədrisləməşğulam.
Bundansonraisəqarşımdadahabö
yükvəzifələrqoyulub.

- Par  la  ment  lə bağ  lı ən yad  da  qa -
lan xa  ti  rə  niz han  sı  dır? 
Mənimüçünənyaddaqalanha

disəHeydərƏliyevinparlamentəgəl
məsiolub...HeydərƏliyevgəldi,çıxış
etdi,çıxışındansonrahamısəsvermə
yəhazıridi:HeydərƏliyeviistəyənlər
də,onaqarşıçıxışedənlərdə.Birdən
yerdənkeçmişmüdafiənaziriRəhim
Qazıyevdediki,sizburadasəsverir
siniz,seçirsiniz,bununheçbirmənası
olmayacaq.Gəncədəciddivəziyyət
yaranıbdır,fəlakətolacaq.Onlarıntə
ləblərinəzərəalınmalıdır...
Bu,açıqaçığınahədəidi.
ƏvvəlkiMəclisrəhbərləribundan

dayüngülbirhalolandafasiləelan
edirdilərvəyamüzakirəniertəsigü
nəkeçirirdilər,heçbirqəraradagələ
bilmirdilər...HeydərƏliyevisədərhal
dedi:ikisaatdansonraMilliMəcli
sinhəyətindəavtobusolacaq,KİV
nümayəndələrinidədəvətedirəm.
MənGəncəyəgedirəm.Kimgetmək
istəyirsə,buyursun.Getdivəora
dasadə,səmimibirdilləəhaliilə,o
çılğınlaşaninsanlarladanışdıvəhər
şeyiyerinəqoyubqayıtdı.Həqiqətən,

ondaGəncədəçoxgərginbirvəziyyət
yaranmışdı...
HeydərƏliyevinbuaddımıpar

lamentfəaliyyətimdəənyaddaqalan
hadisələrdənolub.

- Arif müəl  lim, siz Hey  dər Əli  ye -
vin ən sa  diq si  lah  daş  la  rın  dan 
bi  ri ol  mu  su  nuz. Onun  la bağ  lı 
çox  lu xa  ti  rə  lə  ri  niz də var. Bu xa -
ti  rə  lə  ri ki  tab şək  lin  də yaz  maq 
heç ürə  yi  niz  dən keç  ir  mi? 
HeydərƏliyev,həqiqətən,dahi

birinsanidi.Mənkitabdərcetdirmək
niyyətindəolmamışam.Sözündüzü,
eləbirfikrəgəlməmişəm.AncaqHey
dərƏliyevinfəaliyyətihaqqındaçıxış
larımçoxolub.Ammagörünürbuna
ehtiyacvar.Düşünəcəmohaqda...

- Ötən il tək  cə Azər  bay  can üçün 
de  yil, bü  tün döv  lət  lər üçün 
gər  gin keç  di. CO  VID-19 ko -
ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı bi  zim 
öl  kə  yə də gəl  di. Ağır bir il ke -
çir  dik. Am  ma ilin so  nun  da elə 
bir se  vinc ya  şa  dıq ki... Ali Baş 
Ko  man  da  nı  mı  zın rəh  bər  li  yi ilə 
mü  zəf  ər Azər  bay  can Or  du  su 

44 gün  lük Və  tən Mü  ha  ri  bə  sin -
dən son  ra 30 il  lik həs  rə  ti  mi  zə 
son qoy  du. Mü  qəd  dəs Qa  ra -
bağ, doğ  ma yurd  la  rı  mız  düş -
mən tap  da  ğın  dan azad edil  di. 
Qə  lə  bə xə  bə  ri  ni ne  cə qar  şı  la  dı -
nız? 
Sözündoğrusu,Azərbaycanın

qısamüddətərzindəqazandığıbu
qələbəçoxlarıüçüngözlənilməzidi.
Çünkibizbirfikrəoqədəralışmışdıq
ki,digərölkələrbunaimkanverməyə
cəklər...Həqiqətəndə,xariciqüvvələr
tərəfindənböyükmüqavimət,təz
yiqvaridi.Lapeləözünübizəyaxın
göstərənqonşuölkələrdəmüharibə
vaxtıErmənistanasilahsursatgön
dərirdi,onlardanmaddivəmənəvi
dəstəyiniəsirgəmirdi.
Qələbəxəbərimənimüçünyaxşı

mənadaşokoldu.Çoxdanarzusun
daolduğumuzbirhadisəidi.Bizheç
təsəvvürdəetmirdikki,cənabPrezi
dentbuistiqamətdənəqədərməqsəd
yönlü,ardıcılişaparır:iqtisadiyyatın
vəordununyenidənqurulmasıvə
silahlanması,təlimməsələləri,beynəl
xalqaləmdəçıxışları,fəaliyyəti,infor
masiyamüharibəsindəkiqələbəsi...

CənabPrezidentinxaricijurna
listlərəverdiyimüsahibələrəçox
diqqətləbaxırdım.HətaAzərbayca
naqarşıneqativfikirdəolanjurna
listlərədəçoxsərrast,düzgünvə
layiqlicavablarverirdi.Bu,Azər
baycanın,cənabPrezidentinböyük
qələbəsidir.Eləbaşadüşürəmki,bu
qələbədənsonraAzərbaycanındaxi
lindəkiqeyrikonstruktiv,dövlətin,
dövlətçiliyin,milliruhunnədemək
olduğunuanlamayanqaragüruh
tamamiləməhvoldu.Müharibətək
cətorpaqlarıişğaldanazadetmədi,
Azərbaycanıbirləşdirdi.
Birhadisədanışımsizə.44gün

lükVətənMüharibəsigünlərində
küçədəbirnəfərlərastlaşdım.Salam
verdi,görüşdük.XalqCəbhəsivax
tındanazirmüaviniidi.Soruşdum
ki,necəsən?Dedi,ağıllanırıq...Cənab
Prezidentinbirböyükqələbəsidə
budur.

- Şu  şa  ya get  mə  yi dü  şü  nür  sü  nüz -
mü? 
Əlbətə,imkanolankimimütləq

gedəcəyəm.
QərənfilMansurova
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kügənclərolacaqlar.Onlaradüzgün
istiqamətvermək,irəliçəkmək,əldə
olunantəcrübəilətanışetməkla
zımdır.Busiyasətbizimbugünü
müzəvəgələcəyimizəhesablanır.
Yaşlınəsilbundaninciməməlidir.
Qəbulolunanvəicrasınabaşlanılan
layihələrinəsasiştirakçısıgənclər
olacaq,gələcəkdəbəhrəsinidəonlar
görəcəklər.Odurki,buprosesdə
gənclərdə,yaşlılardafəalolmalıdır
lar.CənabPrezidentinfəaliyyətivə
siyasətidəbunayönəlib.

- Arif müəl  lim, siz əv  vəl  də qeyd 
et  di  niz ki, ta  le  yi  ni  zi 1987-ci 

il  dən par  la  men  tə bağ  la  mı  sı  nız. 
Ali So  vet dö  nə  min  dən uzun 
müd  dət par  la  ment  də mə  sul 
və  zi  fə  lər  də ça  lış  mı  sı  nız. Bu il  lər 
si  zə nə ver  di? Par  la  ment üçün 
da  rı  xır  sı  nız?
Sualınızınsonhissəsindənbaş

layıram.Mənuzunillərsəhərdurub
parlamentəgəlmişəm.Təqaüdəçıx
mağımhəyatımdamüəyyənbirboş
luqyaratdı.Ancaqparlamentdənolan
deputatyoldaşlarım,ələlxüsusdason
illərrəhbərliketdiyimRegionalmə
sələlərkomitəsininüzvləriməniheç
unutmadılar,diqqətsizqoymadılar,
daimzəngedirlər,haləhvaltuturlar,

məsləhətləşirlər.Bu,məndəböyük
ruhyüksəkliyiyaradır.
Keçmişkomitəüzvlərinindəbu

günhəyatdakıictimaisiyasiyeri
mənisevindirir.Ozamankomitə
miz9nəfərdənibarətidi.Onlardan
biriFəzailİbrahimlihazırdapar
lamentinSədrmüavinidir,Tahir
RzayevRegionalməsələlərkomitəsinə
rəhbərlikedir,RüstəmXəlilovrayon
icrahakimiyyətininbaşçısıvəzifəsinə
göndərildi.AzərBadamov,Cavid
OsmanovYAPİdarəheyətinə,Tahir
RzayevYAPVeteranlarŞurasınaüzv
seçildilər.Bunlarınhərbirininkomi
tədədə,MilliMəclisdədəxüsusiyeri
varvəqürurhissikeçirirəmki,belə
insanlarlaişləmişəm.
Birdəki,mənişsizdəqalma

mışdım.AzərbaycanRespublikası
PrezidentiyanındaDövlətİdarəçilik
Akademiyasındatədrisləməşğulam.
Bundansonraisəqarşımdadahabö
yükvəzifələrqoyulub.

- Par  la  ment  lə bağ  lı ən yad  da  qa -
lan xa  ti  rə  niz han  sı  dır? 
Mənimüçünənyaddaqalanha

disəHeydərƏliyevinparlamentəgəl
məsiolub...HeydərƏliyevgəldi,çıxış
etdi,çıxışındansonrahamısəsvermə
yəhazıridi:HeydərƏliyeviistəyənlər
də,onaqarşıçıxışedənlərdə.Birdən
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Qazıyevdediki,sizburadasəsverir
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ƏvvəlkiMəclisrəhbərləribundan
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dedi:ikisaatdansonraMilliMəcli
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göstərənqonşuölkələrdəmüharibə
vaxtıErmənistanasilahsursatgön
dərirdi,onlardanmaddivəmənəvi
dəstəyiniəsirgəmirdi.
Qələbəxəbərimənimüçünyaxşı

mənadaşokoldu.Çoxdanarzusun
daolduğumuzbirhadisəidi.Bizheç
təsəvvürdəetmirdikki,cənabPrezi
dentbuistiqamətdənəqədərməqsəd
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- Şu  şa  ya get  mə  yi dü  şü  nür  sü  nüz -
mü? 
Əlbətə,imkanolankimimütləq

gedəcəyəm.
QərənfilMansurova
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DİRÇƏLİŞ AKTUAL

 Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
2021ci il yan  va  rın 4də 
im  za  la  dı  ğı fər  ma  na əsa  sən 
Qa  ra  bağ Dir  çə  liş Fon  du ya 
ra  dıl  dı. Mü  şa  hi  də Şu  ra  sı  nın 
üz  vü ola  raq fon  dun iş  ğal 
dan azad edi  lən əra  zi  lə  rin 
bər  pa  sın  da ro  lu ba  rə  də fi  
kir  lə  ri  ni  zi eşit  mək is  tər  dik.
BugünAzərbaycanxalqıqa

zanılanböyükzəfərinsevincini,
təntənəsiniyaşamaqdadır.Mü
zəfərAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiilərəşadətli
ordumuz44günlükVətənMüha
ribəsinəticəsindəbizi30iləyaxın
həsrətləgözlədiyimizQarabağ
torpaqlarınaqovuşdurdu.Hazırda
işğaldanazadedilmiştorpaqla

rınyenidənqurulmasıqarşımızda
duranənmühümməsələlərdən
biridir.
Bilirsinizki,ermənilərintörət

diyiekolojicinayətlərinmiqyası
çoxböyükvəgenişdir.Mənfur
düşməninhəyatakeçirdiyiterror
nəticəsindəregionunekologiya
sıüçüncidditəhlükələryaranıb.
Beləki,həminərazilərdəbioloji
müxtəlifiyə,foravəfaunanöv
lərinə,xüsusimühafizəolunan
təbiətərazilərinəciddizərərvuru
lub,əraziləryandırılıb,suresurs
larıçirkləndirilib,qiymətliağac
növləriiləzənginolanmeşələr
məhvedilib.Ümumilikdə,yeraltı
vəyerüstüsərvətlərinməqsədli
şəkildətalanedilməsinəticəsində

bubölgədəekolojitarazlıqpo
zulubvəAzərbaycanıntəbiətinə
ciddiziyandəyib.
Busəbəbdəndəbiziqarşıdaçox

vacibbərpavəyenidənqurmaişlə
rigözləyir.İşğaldanazadedilmiş
şəhərlərimiz,qəsəbəvəkəndlə
rimizmüasirdövrüntələblərinə
uyğunyenidənqurulmalıdır.Bu
istiqamətdəcənabPrezidentöz
mesajlarını,tövsiyəvətapşırıqla
rınıverib.Dövlətimizinbaşçısının
buməsələdətutduğumövqeişğal
danazadedilmişərazilərimizdə
quruculuqişlərininkonturlarını
tammüəyyənləşdirir.
Buişlərinhəyatakeçirilməsi

üçünİlhamƏliyevintapşırığıilə
ƏlaqələndirməQərargahıyara
dılıbvəbütünaidiyyətidövlət
strukturlarıQarabağdaaparılacaq
işlərəcəlbolunub.Ammabununla
yanaşı,ölkəvətəndaşları,eləcədə
xaricdəyaşayansoydaşlarımızda,
ayrıayrıişadamlarıdaQaraba
ğınquruculuğuprosesindəiştirak
etməkistədiklərinihərfürsətdə
bəyanedirlər.Bugünhərkəsinən
böyükarzusuQarabağındirçəlmə
siprosesinətöhfəverməkdir.Bu
baxımdan,PrezidentİlhamƏliye
vintəşəbbüsüiləQarabağDirçəliş
Fondununyaradılmasıdövlətimiz
vəxalqımızüçünmühümtari
xihadisədir.CənabPrezidentin
müvafiqsərəncamıiləfondun
MüşahidəŞurasıyaradılıb.Burada

mənədəçoxböyüketimadgöstəri
lib.MüşahidəŞurasınınüzvütəyin
olunduğumüçündövlətimizin
başçısınadərinminnətdarlığımı
bildirirəmvəbuetimadılayiqincə
doğrultmağaçalışacağam.Təbiiki,
QarabağDirçəlişFondununüzəri
nədüşəntariximissiyanınuğur
layerinəyetiriləcəyinəürəkdən
inanıram.

 Qa  ra  bağ Dir  çə  liş Fon  du öz 
fəaliy  yə  tin  də han  sı amil  lə  ri 
önə çə  kir?
QarabağDirçəlişFonduAzər

baycanınişğaldanazadedilmiş
ərazilərininbərpasıvəyenidən
qurulması,dayanıqlıiqtisadiyya
tavəyüksəkrifahamalikregiona

çevrilməsiistiqamətindəhəyata
keçiriləntədbirlərəmaliyyədəstə
yiningöstərilməsini,sərmayələrin
cəlbedilməsini,dövlətözəlsektor
tərəfdaşlığınıninkişafınıtəmin
edəcək.Eynizamanda,digərbir
missiyaisəölkədaxilindəvəxari
cindəzəruritəşviqatişlərinihəyata
keçirməkdir.
Qeydetdiyimkimi,erməni

qəsbkarlarıtərəfindən30iləyaxın
birmüddətərzindəişğalolunmuş
ərazilərimizinmaddivəmədəni
sərvətləritalanedilib,dağıdılıb.
Buərazilərinbərpasıvəyenidən
butorpaqlarahəyatınqaytarılması
Azərbaycandövlətininqarşısında
duranəsasvəzifələrdənbiridir.
Birmüddətöncəparlamentdə

QarabağDirçəlişFondununİdarə
HeyətininsədriRəhmanHacıyevlə
görüşkeçirildi.Görüşdəfondun
gələcəkfəaliyyəti,Qarabağınqu
ruculuğuistiqamətindəətrafıfikir
mübadiləsiapardıq.Əminəmki,
Böyükqayıdışıtezliklətamtəmin
etməküçünQarabağDirçəlişFon
dusəmərəlifəaliyyətgöstərəcək.

  Nə  zə  rə al  saq ki, 30 il  lik 
iş  ğal nə  ti  cə  sin  də er  mə  ni 
van  dal  la  rı əra  zi  lə  ri ta  ma 
mi  lə ta  lan edib  lər, Qa  ra 
ba  ğın ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 
üçün ki  fa  yət qə  dər bö  yük 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri, bey  nəl 
xalq ma  liy  yə qu  rum  la  rı  nın, 
yer  li və xa  ri  ci in  ves  tor  la  rın, 

Qarabağda aparılan quruculuqbərpa işləri milli 
həmrəyliyimizin daha bir rəmzinə çevriləcək

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 2021-ci ilin elə ilk gün  lə  rin  də iş  ğal  dan azad edil  miş 
tor  paq  la  rın bər  pa  sı məq  sə  di ilə Qa  ra  bağ Dir  çə  liş Fon  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı fər  man 
im  za  la  dı. Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, fon  dun Mü  şa  hi  də Şu  ra  sı  nın üz  vü Fat  ma 
Yıl  dı  rım  dan qu  ru  mun gə  lə  cək fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı fi   kir  lə  ri  ni öy  rən  dik.
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Qarabağda aparılan quruculuqbərpa işləri milli 
həmrəyliyimizin daha bir rəmzinə çevriləcək

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 2021-ci ilin elə ilk gün  lə  rin  də iş  ğal  dan azad edil  miş 
tor  paq  la  rın bər  pa  sı məq  sə  di ilə Qa  ra  bağ Dir  çə  liş Fon  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı fər  man 
im  za  la  dı. Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, fon  dun Mü  şa  hi  də Şu  ra  sı  nın üz  vü Fat  ma  
Yıl  dı  rım  dan qu  ru  mun gə  lə  cək fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni öy  rən  dik.
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kom  mer  si  ya bank  la  rı  nın 
və  sait  lə  ri  nin bu pro  se  sə 
cəlb olun  ma  sı çox önəm  li 
dir. Və  sait  lə  rin cəlb edil  mə 
si üçün han  sı şərt  lər möv 
cud  dur?
Əlbətəki,işğaldanazadedil

mişərazilərinyenidənqurulması
xeylivaxtvəçoxböyükmaliyyə
tələbedir.Çünkidediyinizkimi,
ermənivandallarıbutorpaqlarda
hərşeyiməhvediblər.Bunabax
mayaraq,dövlətimizbuməsələdə
üzərinədüşənvəzifələrimaksi
mumsəviyyədəyerinəyetirməyə
çalışır.
Məlumdurki,2021ciilindöv

lətbüdcəsindəişğaldanazadolun
muşərazilərdəquruculuqişlərinin
həyatakeçirilməsiməqsədiilə
2,2milyardmanatvəsaitnəzər
dətutulub.Əlavəolaraqmüxtəlif
mənbələrvasitəsiləbumaliyyələş
mədahadaartabilər.Fondunmis
siyalarındanbiridəməhzbudur.
Xaricitərəfdaşlarladabuməsələ
iləbağlıişləraparılır.

İkinciQarabağmüharibəsiza
manıyaşadığımızoçətingünlərdə
biziistəyənvəistəməyənölkələ
rinmünasibətiniaydıngördük.
Dirçəlişprosesininbaşladığıindiki
məqamdadaartıqdostölkələr
Türkiyə,Pakistan,İtaliyaaparı
lanquruculuqişlərinəqoşulublar.

Müəyyənistiqamətlərüzrəəhə
miyyətlimüqavilələrimzalanıb.
Şübhəsizki,həmindostölkələr
Qarabağındirçəlişimərhələsində
dəbizədəstəkolacaqlar.

Bütövlükdə,buməsələAzər
baycanhökumətininxüsusidiqqət
mərkəzindədir.Dövlətimizazad
edilmişərazilərimizdəqurucu
luqişlərinihəyatakeçirməküçün
maliyyəfaktorunudərindəntəhlil
edərəkmüvafiqqərarlarqəbul
edir.

 Mü  ha  ri  bə  nin ba  şa çat 
ma  sın  dan az bir za  man 
keç  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, 
azad olun  muş tor  paq 
lar  da sü  rət  lə qu  ru  cu 
luqbər  pa iş  lə  ri apa  rı  lır. 
Bö  yük qa  yı  dı  şın ya  xın 
gə  lə  cə  yə ün  van  la  nan 
priori  tet  lə  ri han  sı  lar  dır?
Sevindiricihaldırki,

artıqdövlətimiztərəfindən
Qarabağdayenidənqurma
işlərinəbaşlanılıbvəbu

prosesuğurladavamedir.Prezi
dentİlhamƏliyevvəBirincivitse
prezidentMehribanxanımƏliyeva
artıqbirneçədəfəazadolunmuş
ərazilərəsəfərediblər.Hərsəfər

zamanıyeniişlərin,layihələrintə
məlləriatılır.Suqovuşanayolçəki
lib,FüzulidəHavaLimanınıninşa
sınabaşlanılıb,eləcədəmagistral
yolların,dəmiryollarınıntəməlləri
atılıb.İlhamƏliyevləMehriban
ƏliyevanınFüzulivəXocavəndra
yonlarına,Şuşaşəhərinəsonsəfəri
zamanıdayenilayihələrinəsası
qoyuldu.
Sevindiricihaldırki,artıqLa

çındailkinfrastrukturlayihəsi
olan“Güləbird”SESistifadəyə
verildi.HazırdaFüzulidənŞuşaya
doğruinşaedilənZəfərYoluisə
Qarabağaqayıdışımızınsimvolu
hesabediləbilər.
Qeydetməklazımdırki,erməni

işğalındanazadolunmuşərazilər
dəbütünməsələlərdüşünülmüş,
planlışəkildə,ardıcıllıqla,yüksək
vəmüasirstandartlarnəzərəalın
maqlahəyatakeçirilir.
Azadedilmiştorpaqlarınbərpası

iləbağlıcənabPrezidenttərəfin
dənbirçoxönəmliqərarlarqəbul
edilib.İlhamƏliyevözçıxışlarında
işğaldanazadolunmuşərazilərə
qayıdışdanəvvəlgörüləcəkişlərin
ardıcıllığınıdagöstərib.İlknövbə
də,ərazilərminalardantəmizlən
məlidir.Bu,böyükbirprosesdir,
onagörədəmüəyyənvaxtapara
caq.Minadantəmizləməkləbağlı
işlərbaşaçatandansonrakıişişğal
nəticəsindədəymişziyanınqiy
mətləndirilməsidir.Əgərbiztam
ziyanınmiqyasınınqiymətləndiril
məsinietməsək,sabahtəzminatda
vasındauğurqazanabilmərik.Ona
görədə,ilknövbədə,yerliqurumlar
dağıdılmışbütünevlərinpasport
laşdırılmasınıaparmalıdır,sonraisə
infrastrukturlayihələriicraedilmə
lidir.Hazırdaaidiyyətiqurumlarbu
istiqamətdəişləyirlər,“ağıllışəhər”,
“ağıllıkənd”konsepsiyalarıəsasın
dabütünşəhərlərinbaşplanlarıha
zırlanır.Evlərintikintisiiləparalel
olaraqsosialobyektlərxəstəxana
lar,məktəblər,mədəniyyətocaqları
dainşaolunmalıdır.Bütünbuişlər
onagörəgörülürki,doğmatorpaq

larınaqayıdacaqhəmvətənlərimi
zinhəyatşəraitiyüksəksəviyyədə
təminolunsun.
Necəki,müharibədövründə

xalqımızbiryumruqkimibirləşə
rəkböyükzəfərqazandı,eləcədə
Qarabağındirçəlməsiistiqamə
tindəişlərinsürətləndirilməsinə
təkanverəcək.Əminəmki,dövlət

vəxalqbirliyi,ölkədəPrezident
İlhamƏliyevəolansarsılmaz
inamvəetimadbuməsuliyyətli
vəşərəfivəzifəninuğurlayerinə
yetirilməsindədəbirvəsiləolacaq,
işğaldanazadedilənərazilərimiz
dəaparılanquruculuqbərpaişləri
millihəmrəyliyimizindahabir
rəmzinəçevriləcək.

Bərdənin canlı əfsanələrindən biri, 44 günlük Vətən Müharibəsində 
şücaət göstərmiş 26 yaşlı qazimiz Xankişi Yusifovla

Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyevlə

Mü  ha  ri  bə döv  rün  də xal  qı  mız bir yum  ruq 
ki  mi bir  lə  şə  rək bö  yük zə  fər qa  zan  dı, elə  cə 
də Qa  ra  ba  ğın dir  çəl  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də iş  lə -
rin sü  rət  lən  di  ril  mə  si  nə tə  kan ve  rə  cək. Əmi -
nəm ki, döv  lət və xalq bir  li  yi, öl  kə  də Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  və olan sar  sıl  maz inam və 
eti  mad bu mə  su  liy  yət  li və şə  rəf   i və  zi  fə  nin 
uğur  la ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  sin  də də bir və  si  lə 
ola  caq, iş  ğal  dan azad edi  lən əra  zi  lə  ri  miz  də 
apa  rı  lan qu  ru  cu  luq-bər  pa iş  lə  ri mil  li həm -
rəy  li  yi  mi  zin da  ha bir rəm  zi  nə çev  ri  lə  cək.
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 Tu  ral müəl  lim, doğ  ma Qa 
ra  ba  ğı  mı  zın düş  mən tap  da 
ğın  dan  xi  las ol  ma  sı mü  na 
si  bə  ti ilə  Şu  şa  da bö  yü  yən, 
bü  tün uşaq  lıq  xa  ti  rə  lə  rin  də  
o mü  qəd  dəs  yer  lə  ri  ya  şa 
dan  bi  ri ki  mi ilk növ  bə  də  
si  zi  təb  rik edi  rik.
Təbriklərinizəgörətəşəkkürü

mübildirirəm.Məndəöznövbəm
dəbuqələbəsevincinibizəyaşadan
AzərbaycanOrdusuna,Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenti,Silahlı
QüvvələrinAliBaşKomandanıcə
nabİlhamƏliyevəminnətdarlığımı
bildirirəm.

Həqiqətən,cənabPrezidentİl
hamƏliyevinrəhbərliyialtındator
paqlarımızınerməniişğalçılarından
təmizlənməsiuğrundadavamedən
44günlükVətənMüharibəsitari
ximizəqızılhərfərləyazıldı.30ilə
yaxıntorpaqlarımızıişğalaltında
saxlayandüşmənordusudarmada
ğınedildi.Ermənistanhakimiyyəti
kapitulyasiyaaktınıimzalamağa
məcburoldu.
Doğruqeydedirsinizki,qayğı

sızuşaqlıqxatirələriminəngözəl
illəriŞuşaşəhəriiləbağlıdır.Mən
Xankəndişəhərindədoğulsam
da,12yaşımaqədərŞuşaşəhərin

dəyaşamışam.Şuşadayaşadığım
məhəllə,təhsilaldığım2və4saylı
ortaməktəblər,tarınvəşahmatın
sirləriniöyrəndiyimŞuşamusiqivə
Şuşaşahmatməktəbləriiləbağlıo
qədərxatirələrimvarki,saymaqla
bitməz.Butəhsilocaqlarınagedib
gəldiyimküçələr,dahişəxsiyyətlə
rinevmuzeylərihərbirixatirimdə
dərinköksalıb.

 Hə  lə qə  lə  bə  dən əv  vəl 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Dağ  lıq  Qa  ra  bağ böl  gə  si  nin 
azər  bay  can  lı ic  ma  sı” İc  ti 
mai Bir  li  yi  nin  İda  rə He  yə 

Tural Gəncəliyev: 

“Şuşa ilə bağlı xatirələrim 
saymaqla bitməz”

Azər bay can  Pre zi den ti, Si lah lı Qüv və lə rin Ali Baş Ko man da nı  İl ham  Əli ye vin  rəh bər li yi ilə  iş ğal dan  azad  
edil miş əra zi lə ri miz də  ye ni dən qur ma  proq ram la rı  hə ya ta  ke çi ri lir, da ğı dıl mış  və ta lan edil miş inf rast ruk tu run  
bər pa sı na  baş la nı lıb.  Bu  sa hə də  hə ya ta ke çi ri lən iri miq yas lı  la yi hə lər  və  gö rü lə cək iş lər lə bağ lı sual la rı mı zı 
122 say lı Xan kən di  seç ki  dairə sin dən Mil li Məc li sin de pu ta tı, “Azər bay can Res pub li ka sı  Dağ lıq  Qa ra bağ böl-
gə si nin azər bay can lı ic ma sı” İc ti mai Bir li yi nin  İda rə He yə ti nin  səd ri Tu ral Gən cə li ye və  ün van la dıq. 
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YADDAŞ

ti  nin  səd  ri ki  mi  böl  gə  nin 
er  mə  ni sa  kin  lə  ri  nə mü  ra  ciət 
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Maraqlısualdır.Mənhəmin
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“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı



Hörmətli Fəzail müəllim!
Sizi – Milli Məclis Sədrinin müavinini, İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədrini, 

tanınmış siyasətçini, mahir pedaqoqu, tarix elmləri doktorunu, professoru anadan olmağınızın 
70 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

Gənclik illərindən etibarən elm və təhsil yollarında atdığınız qətiyyətli addımlar Sizi bugünkü 
zirvələrə ucaldıb. Fərqlənmə diplomu ilə bitirdiyiniz Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda 
yiyələndiyiniz tarixçi ixtisası sanballı elmi-tədqiqatlar aparmaq üçün qarşınızda geniş üfüqlər 
açıb. Keşməkeşli Vətən tarixini araşdıraraq Azərbaycanın ictimai-siyasi taleyində mühüm yer 
tutan XX əsrin 20-ci illərinə dair mühüm faktları aşkara çıxarmısınız. Müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin yaranması və inkişafı tarixi, bolşeviklərin törətdiyi Aprel işğalı, Azərbaycandakı si-
yasi repressiyalarda erməni amili, 1918-ci il Mart soyqırımının tarixi kökləri, Bakının İslam 
Ordusu tərəfi ndən azad olunması, İrəvanın faciəvi taleyi, Qarabağ üsyanı, sovet Rusiyasının 
xarici siyasətində Qarabağ oyunu və digər bu kimi ciddi mövzulara həsr olunmuş tədqiqatlarınız 
Azərbaycan tarixi elminə mühüm töhfələr verib. Yazdığınız namizədlik (1986)  və doktorluq 
(1998) dissertasiyalarını uğurla müdafi ə edərək müfaviq elmi dərəcələrə layiq görülmüsünüz.

Vətəndaş-alim  kimi hər zaman ölkəmizin təəssübünü çəkərək Azərbaycanın məruz qaldığı 
haqsızlıq və ədalətsizliklərin tarixi faktlara istinadən dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına 
çalışmış, XX əsrin 90-cı illərindən başlanan ictimai-siyasi proseslərin önündə getmisiniz. 
Beynəlxalq konfrans və forumlarda Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edərək Qarabağ münaqişəsinə, 
Xocalı soyqırımına dair həqiqətləri yaymısınız.

Fəzail müəllim, 45 ilə yaxındır ki, elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərirsiniz. Vətən tarixini gənc 
nəslə tədris etməyə doğma Yardımlı rayonunda başlamısınız. Şərəfl i müəllim peşəsini ləyaqətlə 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:

Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Fəzail
Feyruzoğluİbrahimli“Şöhrət”ordeniilətəltifedilsin.

İlhamƏliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 aprel 2021-ci il
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FƏZAİLİBRAHİMLİ-70

F.F.İbrahimlinin“Şöhrət”ordeniilətəltif
edilməsihaqqındaAzərbaycanRespublikası

PrezidentininSərəncamı

davam etdirdiyiniz Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) sıravi müəllimlikdən 
Azərbaycan tarixi kafedrasının professoru mövqeyinədək yüksəlmisiniz. 100-dək elmi əsərin, 
sanballı monoqrafi ya və dərsliklərin müəllifi  kimi ölkənin ziyalı ictimaiyyəti arasında yaxşı 
tanınırsınız. Yüzlərlə gəncin təəssübkeş tarixçi kimi yetişməsində mühüm xidmətləriniz var. 
BDU-nun professor-müəllim heyəti və tələbələr arasında hörmət və etibar sahibisiniz.   

Siz Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və VHP sədrinin ideoloji məsələlər 
üzrə müavini kimi də ölkənin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir, müstəqilliyimizin 
möhkəmlənməsi yolunda səy göstərirsiniz.  

Tarixçi alim, fəal siyasətçi, baş verən hadisələrə yüksək vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşan ziyalı 
kimi Siz xalqın etimadını qazanaraq II, III, IV, V və VI çağırış Milli Məclisə seçkilərdə deputat 
mandatına layiq görülmüsünüz. Hazırda Milli Məclisin vitse-spikeri, İctimai birliklər və dini 
qurumlar komitəsinin sədri olaraq qanun yaradıcılığına layiqli töhfələr verirsiniz. Eyni zamanda, 
müstəqil Azərbaycan parlamentinin beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmlənməsində  yaxından iştirak 
edir, Milli Məclisin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İtt ifaqındakı nümayəndə heyətinin 
rəhbəri və Liviya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri kimi də səmərəli 
fəaliyyət göstərirsiniz. İnanıram ki, bundan sonra da elmin inkişafı, müstəqil Azərbaycanda 
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərinizi davam etdirəcəksiniz.  

Hörmətli Fəzail müəllim! 
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, yaşınızın bu müdrik çağında 

Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ailənizdə xoşbəxtlik, elmi axtarışlarınızda və ictimai-siyasi 
fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.

Hör  mət  lə, 
SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   
Bakışəhəri,12aprel2021ciil
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Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, AMEA-nın müx bir üz vü nü, “Şöh rət” or den li pro fes-
so ru, psi xo lo gi ya elm lə ri dok to ru nu ana dan ol ma ğı nı zın 60 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi 
qəlb dən təb rik edi rəm.

Siz daim ax ta rış da olan ye ni lik çi alim, tə şəb büs kar pe da qoq ki mi şə rəfl  i ömür yo lu keç-
mi si niz. M.V.Lo mo no sov adı na Mosk va Döv lət Uni ver si te ti ni bi tir dik dən son ra (1983) 
və tə nə qa yı da raq əmək fəaliy yə ti nə baş la dı ğı nız Azər bay can Döv lət Uni ver si te tin də (in di-
ki BDU) ka fed ra mü di ri, de kan müavi ni və zi fə si nə dək yük səl mi si niz. 40 ilə ya xın pe da qo ji 
fəaliy yət gös tər di yi niz bu qo ca man təh sil oca ğın da yüz lər lə gən cin pe şə kar psi xo loq ki mi 
ye tiş mə sin də, psi xo lo gi ya üz rə 37 fəl sə fə dok to ru nun və 6 elm lər dok to ru nun ha zır lan-
ma sın da mü hüm rol oy na mı sı nız. Siz 200-dən çox el mi əsə rin - mo noq ra fi  ya la rın, dərs lik 
və dərs və sait lə ri nin, proq ram və me to di ki töv si yə lə rin, mə qa lə və te zis lə rin müəl li fi  ki mi 
Azər bay can el mi nə la yiq li töh fə lər ver mi si niz. Məh kə mə-psi xo lo ji eks per ti za sı nın ümu mi 
nə zə riy yə si nin ha zır lan ma sın da bö yük əmə yi niz olub. Si ya si psi xo lo gi ya nın ak tual mə sə-
lə lə ri nə həsr olun muş mə qa lə lə ri niz bey nəl xalq miq yas da ta nı nır.

Bəx ti yar müəl lim, Si zin tə şəb bü sü nüz və rəh bər li yi niz lə öl kə miz də 1999-cu il dən nəşr 
olu nan ilk “Psi xo lo gi ya jur na lı”nın, elə hə min il BDU-nun nəz din də açı lan Azər bay-
can da ilk “Eks pe ri men tal psi xo lo gi ya” el mi-təd qi qat la bo ra to ri ya sı nın, həm çi nin 2018-ci 
il dən res pub li ka mız da fəaliy yə tə baş la yan Psi xo lo gi ya El mi-Təd qi qat İns ti tu tu nun ya ra-
dıl ma sı da ömür sal na mə ni zə unu dul maz sə hi fə lər ya zıb. Azər bay can da psi xo lo gi ya el mi-
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nin in ki şa fı sa hə sin də mü hüm ad dım lar atan bu ins ti tut öl kə miz də dün ya stan dart la rı na 
uy ğun psi xo lo ji el mi-təd qi qat iş lə ri nin apa rıl ma sın da,  müasir dövr də cid di eh ti yac du-
yu lan psi xo loq kadr la rı nın  tək mil ləş di ril mə sin də və cə miy yə tə pe şə kar psi xo lo ji xid mət 
gös tə ril mə sin də mü hüm qu ru ma çev ri lib.

Siz el mi-pe da qo ji fəaliy yə ti niz lə pa ra lel ola raq Əd liy yə Na zir li yi nəz din də Azər bay can 
El mi-Təd qi qat Məh kə mə Eks per ti za sı, Kri mi na lis ti ka və Kri mi no lo gi ya Prob lem lə ri İns-
ti tu tun da baş el mi iş çi (1988-1996), AMEA-nın Fəl sə fə İns ti tu tun da So sial psi xo lo gi ya 
şö bə si nin mü di ri (2017-2020) iş lə yər kən də üzə ri ni zə dü şən və zi fə lə ri la yi qin cə ye ri nə 
ye tir mi si niz. Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Əfv mə sə lə lə ri ko mis si ya-
sı nın (2001-2020) və Azər bay can Res pub li ka sı nın Kor rup si ya ya Qar şı Mü ba ri zə üz rə 
Ko mis si ya sı nın (2004-2020) üz vü ol du ğu nuz dövr də işi ni zə mə su liy yət lə ya naş mış, prin-
si pial lıq nü ma yiş et dir mi si niz. 2016-cı il dən eti ba rən Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti ya nın da Ali Att  es ta si ya Ko mis si ya sı nın Rə ya sət He yə ti nin üz vü ki mi fəaliy yə ti niz 
də təq di rə la yiq dir.

Ta nın mış alim, gö zəl pe da qoq, fəal ic ti mai xa dim, öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da ge-
dən pro ses lə rə prin si pial möv qe dən ya na şan və tən daş-zi ya lı ki mi xal qın eti ma dı nı qa za na-
raq beş seç ki dal ba dal – II, III, IV, V və VI ça ğı rış Mil li Məc li sə seç ki lər də de pu tat man da tı 
qa zan mı sı nız. Uzun il lər dir ki, müs tə qil Azər bay can döv lə tin də hə ya ta ke çi ri lən is la hat la-
rın qa nun ve ri ci lik ba za sı nın tək mil ləş di ril mə sin də ya xın dan iş ti rak edir si niz. 2001-2005-
ci il lər də Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya sın da kı nü ma yən də he yə ti mi zin üz vü ki mi 
də mü hüm fəaliy yət gös tər mi si niz. 

Ha zır da Mil li Məc li sin Elm və təh sil ko mi tə si nin səd ri, MDB Par la ment As samb le ya-
sın da kı nü ma yən də he yə ti nin üz vü, həm çi nin MDB PA-da Elm və təh sil ko mis si ya sı nın 
sədr müavi ni ki mi fəal lıq gös tə rir si niz. Siz Azər bay can-İn do ne zi ya par la ment lə ra ra sı əla-
qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, İr lan di ya, İs rail, İs veç rə, Uruq vay və Yu na nıs tan la ana-
lo ji qrup la rın üz vü ki mi uğur lu fəaliy yət gös tə rir, Azər bay can par la men ti nin bey nəl xalq 
əla qə lə ri nin ge niş lən mə si nə töh fə lər ve rir si niz. 

Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi 60 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, Si zə uzun ömür, 
möh kəm can sağ lı ğı, el mi ax ta rış la rı nız da və ic ti mai-si ya si fəaliy yə ti niz də ye ni-ye ni uğur-
lar di lə yir, növ bə ti ad gün lə ri ni zi do ğu lub bo ya-ba şa çat dı ğı nız di yar da – iş ğal dan azad 
olun muş doğ ma Ağ dam şə hə rin də qeyd et mə ni zi ar zu la yı ram.

Hör  mət  lə, 
SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   
Bakışəhəri,20mart2021ciil



Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, AMEA-nın müx bir üz vü nü, “Şöh rət” or den li pro fes-
so ru, psi xo lo gi ya elm lə ri dok to ru nu ana dan ol ma ğı nı zın 60 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi 
qəlb dən təb rik edi rəm.

Siz daim ax ta rış da olan ye ni lik çi alim, tə şəb büs kar pe da qoq ki mi şə rəfl  i ömür yo lu keç-
mi si niz. M.V.Lo mo no sov adı na Mosk va Döv lət Uni ver si te ti ni bi tir dik dən son ra (1983) 
və tə nə qa yı da raq əmək fəaliy yə ti nə baş la dı ğı nız Azər bay can Döv lət Uni ver si te tin də (in di-
ki BDU) ka fed ra mü di ri, de kan müavi ni və zi fə si nə dək yük səl mi si niz. 40 ilə ya xın pe da qo ji 
fəaliy yət gös tər di yi niz bu qo ca man təh sil oca ğın da yüz lər lə gən cin pe şə kar psi xo loq ki mi 
ye tiş mə sin də, psi xo lo gi ya üz rə 37 fəl sə fə dok to ru nun və 6 elm lər dok to ru nun ha zır lan-
ma sın da mü hüm rol oy na mı sı nız. Siz 200-dən çox el mi əsə rin - mo noq ra fi  ya la rın, dərs lik 
və dərs və sait lə ri nin, proq ram və me to di ki töv si yə lə rin, mə qa lə və te zis lə rin müəl li fi  ki mi 
Azər bay can el mi nə la yiq li töh fə lər ver mi si niz. Məh kə mə-psi xo lo ji eks per ti za sı nın ümu mi 
nə zə riy yə si nin ha zır lan ma sın da bö yük əmə yi niz olub. Si ya si psi xo lo gi ya nın ak tual mə sə-
lə lə ri nə həsr olun muş mə qa lə lə ri niz bey nəl xalq miq yas da ta nı nır.

Bəx ti yar müəl lim, Si zin tə şəb bü sü nüz və rəh bər li yi niz lə öl kə miz də 1999-cu il dən nəşr 
olu nan ilk “Psi xo lo gi ya jur na lı”nın, elə hə min il BDU-nun nəz din də açı lan Azər bay-
can da ilk “Eks pe ri men tal psi xo lo gi ya” el mi-təd qi qat la bo ra to ri ya sı nın, həm çi nin 2018-ci 
il dən res pub li ka mız da fəaliy yə tə baş la yan Psi xo lo gi ya El mi-Təd qi qat İns ti tu tu nun ya ra-
dıl ma sı da ömür sal na mə ni zə unu dul maz sə hi fə lər ya zıb. Azər bay can da psi xo lo gi ya el mi-
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nin in ki şa fı sa hə sin də mü hüm ad dım lar atan bu ins ti tut öl kə miz də dün ya stan dart la rı na 
uy ğun psi xo lo ji el mi-təd qi qat iş lə ri nin apa rıl ma sın da,  müasir dövr də cid di eh ti yac du-
yu lan psi xo loq kadr la rı nın  tək mil ləş di ril mə sin də və cə miy yə tə pe şə kar psi xo lo ji xid mət 
gös tə ril mə sin də mü hüm qu ru ma çev ri lib.

Siz el mi-pe da qo ji fəaliy yə ti niz lə pa ra lel ola raq Əd liy yə Na zir li yi nəz din də Azər bay can 
El mi-Təd qi qat Məh kə mə Eks per ti za sı, Kri mi na lis ti ka və Kri mi no lo gi ya Prob lem lə ri İns-
ti tu tun da baş el mi iş çi (1988-1996), AMEA-nın Fəl sə fə İns ti tu tun da So sial psi xo lo gi ya 
şö bə si nin mü di ri (2017-2020) iş lə yər kən də üzə ri ni zə dü şən və zi fə lə ri la yi qin cə ye ri nə 
ye tir mi si niz. Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da Əfv mə sə lə lə ri ko mis si ya-
sı nın (2001-2020) və Azər bay can Res pub li ka sı nın Kor rup si ya ya Qar şı Mü ba ri zə üz rə 
Ko mis si ya sı nın (2004-2020) üz vü ol du ğu nuz dövr də işi ni zə mə su liy yət lə ya naş mış, prin-
si pial lıq nü ma yiş et dir mi si niz. 2016-cı il dən eti ba rən Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti ya nın da Ali Att  es ta si ya Ko mis si ya sı nın Rə ya sət He yə ti nin üz vü ki mi fəaliy yə ti niz 
də təq di rə la yiq dir.

Ta nın mış alim, gö zəl pe da qoq, fəal ic ti mai xa dim, öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da ge-
dən pro ses lə rə prin si pial möv qe dən ya na şan və tən daş-zi ya lı ki mi xal qın eti ma dı nı qa za na-
raq beş seç ki dal ba dal – II, III, IV, V və VI ça ğı rış Mil li Məc li sə seç ki lər də de pu tat man da tı 
qa zan mı sı nız. Uzun il lər dir ki, müs tə qil Azər bay can döv lə tin də hə ya ta ke çi ri lən is la hat la-
rın qa nun ve ri ci lik ba za sı nın tək mil ləş di ril mə sin də ya xın dan iş ti rak edir si niz. 2001-2005-
ci il lər də Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya sın da kı nü ma yən də he yə ti mi zin üz vü ki mi 
də mü hüm fəaliy yət gös tər mi si niz. 

Ha zır da Mil li Məc li sin Elm və təh sil ko mi tə si nin səd ri, MDB Par la ment As samb le ya-
sın da kı nü ma yən də he yə ti nin üz vü, həm çi nin MDB PA-da Elm və təh sil ko mis si ya sı nın 
sədr müavi ni ki mi fəal lıq gös tə rir si niz. Siz Azər bay can-İn do ne zi ya par la ment lə ra ra sı əla-
qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, İr lan di ya, İs rail, İs veç rə, Uruq vay və Yu na nıs tan la ana-
lo ji qrup la rın üz vü ki mi uğur lu fəaliy yət gös tə rir, Azər bay can par la men ti nin bey nəl xalq 
əla qə lə ri nin ge niş lən mə si nə töh fə lər ve rir si niz. 

Hör mət li Bəx ti yar müəl lim!

Si zi 60 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, Si zə uzun ömür, 
möh kəm can sağ lı ğı, el mi ax ta rış la rı nız da və ic ti mai-si ya si fəaliy yə ti niz də ye ni-ye ni uğur-
lar di lə yir, növ bə ti ad gün lə ri ni zi do ğu lub bo ya-ba şa çat dı ğı nız di yar da – iş ğal dan azad 
olun muş doğ ma Ağ dam şə hə rin də qeyd et mə ni zi ar zu la yı ram.

Hör  mət  lə, 
SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   
Bakışəhəri,20mart2021ciil



Hör mət li Ma lik müəl lim!
Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış ic-

ti mai xa di mi ana dan ol ma ğı nı zın 50 il li yi mü-
na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edir, Si zə uzun 
ömür, möh kəm can sağ lı ğı və gə lə cək fəaliy yə ti-
niz də uğur lar ar zu la yı ram.

Siz or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra M.F.Axun-
dov adı na Azər bay can Pe da qo ji Rus di li və Ədə-
biy ya tı İns ti tu tu na da xil ol muş, bu təh sil oca ğı-
nı bi ti rə rək müəl lim ix ti sa sı na yi yə lən mi si niz. 

Əmək fəaliy yə ti ni zə Azər bay can Döv lət Xə-
zər Də niz Gə mi çi li yin də baş la mış, uğur la fəaliy-
yət gös tər mi si niz. Son ra kı il lər də iq ti sad çı ol maq 
hə və si ilə Azər bay can Döv lət İq ti sad Uni ver si-
te ti nin Mü ha si bat uço tu və audit fa kül tə sin də 
təh sil al mış, təh si li ni zi ba şa vur duq dan son ra 
Nəq liy yat Na zir li yin də şö bə mü di ri, sek tor mü-
di ri və zi fə lə rin də ça lış mı sı nız.  

Da ha son ra Siz özəl sek tor da fəaliy yət gös tə-
rə rək 2006-2010-cu il lər də iş ada mı ki mi “Azin-
ko Hol dinq” ti kin ti şir kə ti nə rəh bər lik et mi si niz. 

Siz həm də fəal ic ti mai xa dim si niz. Ye ni Azər-
bay can Par ti ya sı nın üz vü ki mi qa zan dı ğı nız 
bö yük eti mad sa yə sin də 3 ça ğı rış ar dı cıl ola raq 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc li si nə de-
pu tat se çil mi si niz. Bu gün VI ça ğı rış Mil li Məc-
li sin Re gional mə sə lə lər, İc ti mai bir lik lər və di ni 

qu rum lar ko mi tə lə ri nin üz vü ki mi qa nun ya ra-
dı cı lı ğı pro se sin də ya xın dan iş ti rak edir, bu sa-
hə yə öz töh fə lə ri ni zi ve rir si niz.

Bun dan baş qa, Siz Mil li Məc li sin Tür ki yə, Bö-
yük Bri ta ni ya, Ru si ya, Uk ray na, Al ma ni ya, Be-
la rus, Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri, Çe xi ya, Çin, 
İs veç rə, Lat vi ya, Mon te neq ro, Slo va ki ya və Slo ve-
ni ya par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qrup la-
rı nın üz vü, Ko re ya ilə  par la ment lə ra ra sı əla qə lər 
üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri qis min də par la ment 
dip lo ma ti ya sı nın in ki şa fın da ya xın dan iş ti rak 
edir si niz. Si zin həm də Mil li Məc li sin Ru si ya Fe-
de ra si ya sı Fe de ral Məc li si nin iki tə rəfl  i əmək daş-
lı ğı üz rə par la ment lə ra ra sı ko mis si ya sı nın üz vü 
və Mil li Məc li sin MDB Par la ment lə ra ra sı As-
samb le ya sın da kı nü ma yən də he yə ti nin üz vü ki mi 
fəaliy yə ti niz də  təq di rə la yiq dir.

Hör mət li Ma lik müəl lim!
Si zi bir da ha 50 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti 

ilə ürək dən təb rik edir, ya şı nı zın bu ka mil lik ça-
ğın da Si zə can sağ lı ğı, ailə səadə ti və fəaliy yə ti-
niz də ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm.

Hör  mət  lə, 
SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin Sədri   

Bakışəhəri,15fevral2021ciil
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Hör mət li Ra zi müəl lim!
Si zi - Mil li Məc li sin de pu tatı nı, Mil li Cəb hə 

Par ti ya sı nın səd ri ni ana dan ol ma ğı nı zın 50 il li yi 
mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm. 

Siz əmək fəaliy yə ti nə sa də zəh mət ada mı ki mi 
baş la mış, hər bi xid mə ti ni zi ba şa vur duq dan son ra 
Azər bay can Döv lət Dil lər Uni ver si te tin də ali təh sil 
ala raq in gi lis-fran sız di li müəl li mi ix ti sa sı na yi yə-
lən mi si niz. Uni ver si te ti bi tir dik dən son ra Siz bir 
ne çə il müx tə lif şir kət lər də tər cü mə çi ki mi fəaliy yət 
gös tər miş, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sın-
da el mi iş çi ol mu su nuz. Hü quq el mi nə olan hə və si-
niz sa yə sin də Cə nu bi Ru si ya Hu ma ni tar İns ti tu tu-
nu da bi ti rə rək hü quq şü nas ix ti sa sı al mı sı nız. 

Müx tə lif il lər də De mok ra tik İs la hat lar Uğ run da 
Cə miy yə tin həm səd ri, Bö yük Bri ta ni ya nın “İn ter-
na tional Alert” təş ki la tı nın Azər bay can üz rə kon-
sul tan tı, Mə dən Sə na ye sin də Şəff  afl  ı ğın Ar tı rıl ma sı 
Koali si ya sı nın Şu ra üz vü, QHT Əmək daş lıq Al yan-
sı nın koor di na to ru, “Re gion” Bey nəl xalq Ana li tik 
Mər kə zi nin səd ri ol mu su nuz.  

Si zin ak tiv si ya si fəaliy yə ti niz öl kə ic ti maiy yə ti nə 
yax şı mə lum dur. Siz öl kə miz də ge dən si ya si pro ses-
lər də ya xın dan iş ti rak edir si niz. Bu fəal lı ğı nız sa yə-
sin də müs tə qil Azər bay ca nın VI ça ğı rış Mil li Məc-

li si nin de pu ta tı se çil mi si niz. Par la men tin  İn san 
hü quq la rı ko mi tə si nin  üz vü  ki mi qa nun ya ra dı cı lı-
ğı işin də  ya xın dan iş ti rak edir, se çi ci lə ri niz lə tez-tez 
gö rü şə rək on la rın qay ğı la rı ilə ma raq la nır sı nız. 

Siz həm də Fin lan di ya ilə par la ment lə ra ra sı əla-
qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, Ru si ya, Bö yük 
Bri ta ni ya, Al ma ni ya, Uk ray na, Çe xi ya, Qa za xıs tan, 
Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Mol do va, Be la rus və Fran-
sa  ilə iş çi qrup la rı nın üz vü sü nüz. 

Av  ro  pa İtt   i  fa  qı - Azər  bay  can Par  la  ment Əmək -
daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin və Av  ro  nest Par  la  ment As  samb -
le  ya  sın  da Mil  li Məc  li  sin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz -
vü ki  mi təq  di  rə  la  yiq fəaliy  yət gös  tə  rir, par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı  na öz töh  fə  lə  ri  ni  zi ve  rir  si  niz.

Hör mət li Ra zi müəl lim! 
Si zi 50 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha 

ürək dən təb rik edir, öm rü nü zün bu ka mil lik ça ğın da 
Si zə uzun ömür, can sağ lı ğı ar zu la yır, fəaliy yə ti niz-
də uğur lar di lə yi rəm. 

Hör  mət  lə, 
SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin Sədri   

Bakışəhəri,01aprel2021ciil
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- Ma  lik müəl  lim, in  san hə  ya -
tı  nın müəy  yən mər  hə  lə  sin  də 
bə  zi  mə  qam  la  ra bir da  ha  nə -
zər sa  lır. Bu ya  xın  lar  da qeyd 
et  di  yi  niz yu  bi  ley ta  ri  xi hə  ya  tı -
nız  da nə  lə  ri də  yiş  dir  di? 
Bilirsiniz,insanhəyatıəslində

biryoldur–uzun,enişliyoxuşlu,
sevincvəkədər,qazancvəitkida
yanacaqlarındanibarətənmüx
təlifsınaqlarla,imtahanlarladolu
biryol.Əslində,insandünyaya
gələndəalınyazısı,ilahiqədəriilə
birgədoğulur.Bütüntaleyimizi,

həyatımızıdaoyazı,oilahicizgi
lərmüəyyənedir.Ammabununla
yanaşı,UcaYaradaninsanabir
failimuxtarlıqdaverirki,ataca
ğınhəraddım,qəbuledəcəyinhər
qərar,etdiyinhərbirseçimartıq
səninözündəndəbilavasitəasılı
olur.Məndüşünmürəmki,istər
yubiley,istərsədəhəryeniyaş
mənimhəyatımda,xasiyyətimdə
vəyainsaniprinsiplərimdənəyi
isəkökündəndəyişdirəbilsin.
Çünkihərbirinsanınoturuşmuş
birxasiyyəti,həyattərzivədavra

nışqaydasıvar.Ammaofikrinizlə
razılaşıramki,hərgələnyaşinsa
nıdahadamüdrikləşdirir,dü
şüncəsinəvəqəbuletdiyiqərar
larakamillikgətirir.Bu,belədə
olmalıdır.Axı,yaşadığıhərgünü
təhliletməyən,ondannəticəçıxar
mayanvəsonrakıgünlərindəhə
yatını,fəaliyyətinibuprizmadan
qurmayanadamözyerindəsayan
adamdır.Onagörədə,düşünü
rəmki,bumövqedəolandigərləri
kimiməndədaiminkişafdayam.

- Kə  nar  dan çox sa  kit və mü -
la  yim tə  biət  li in  san tə  si  ri 
ba  ğış  la  yır  sı  nız. Ümu  miy  yət  lə, 
in  san  lar  da han  sı key  fi y  yət  lər 
si  zin üçün önəm da  şı  yır? 
Mənailədəyərlərinin,böyük

lərəhörmətin,kiçiklərəqayğının,
ətrafdakıhərkəsədiqqətinçox
ucatutulduğubirocaqdado
ğulmuşam,tərbiyəalmışamvə
böyümüşəm.İnanclı,zəhmətkeş,
səbirli,qayğıkeş,həmelobada,
həmdəqohumtanışlararasında
böyükhörmətəvənüfuzamalik
valideynlərimolub.Sözsüzki,
biolojikodvəirsibaxımdanmən
dədəvalideynlərimdənçoxşeylər
var.Bundanəlavə,mənhəmdə
müqəddəsHəccziyarətindəol
muşam.Ömrümboyuçalışmışam
ki,mənsubolduğumnəslinortaya

qoyduğuənxeyirxahəməllə
riyaşadım,buailəənənələrini
işfəaliyyətimlədəuzlaşdırım,
övladlarımadatəlqinedim.Elə
bilirəmki,insanolaraqmənimali
təyinatımbundanibarətdir.
Buxüsusiyyətləriözündə

yaşadanlareləəsasənsakitvə
mülayimtəbiətliinsanlarolurlar.
Ammabununlabərabərhərkəsdə
olduğukimi,mənimdəəsəbiləş
diyim,hirsləndiyimvaxtlarolur.
Məncə,budatəbiidir.
Yuxarıdaqeydetdiyimkey

fiyyətlərləyanaşı,insanlardaəsas
etibarıiləvətəninəvədövlətinə
sədaqəti,dürüstəqidəni,haqqın
qalibiyyətinəinamıvəözüzərin
dədaimçalışmaqxüsusiyyətlərini
yüksəkqiymətləndirirəm.

- Ar  tıq bir ne  çə ça  ğı  rış  dır ki, 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  sı  nız. 
Mil  lət və  ki  li se  çi  lər  kən qar  şı -

nız  da han  sı və  zi  fə  lər qoy  muş -
du  nuz? 
İstərmillətvəkiliseçilərkən,

istərsədəMilliMəclisindeputatı
olduğumbütünzamanlardaqar

şıyaqoyduğumvəzifələrinməhək
daşımöhtərəmPrezidentimiz
cənabİlhamƏliyevinyürütdüyü
daxilivəxaricisiyasətədəstək,bu
istiqamətdəonayardımçıolmaq
dır.Dahasonraəsasfəaliyyəti
qanunyaradıcılığıolanMilliMəc
lisdəvəzifəfunksiyalarımınicrası

daçoxmühümməsələdir.Bundan
əlavə,təmsiletdiyimdairəninse
çicilərinəvəmənəmüraciətedən
hərbirinsanadiqqətvəqayğı,
onlarınarahatedənproblemlərlə

maraqlanmaq,buməsə
lələrinhəlliiləbağlıişlər
dəxüsusidiqqətimdədir.
Xüsusənşəhidailələrinin
vəqazilərin,eləcədəpan
demiyanınyaratdığıçə
tinliklərdənəziyyətçəkən
şəxslərinyanındaolmaq,
onlaraimkandaxilində
maddivəmənəvidəstək
göstərməkümdəvəzifələ

rimdəndir.

- Azər  bay  ca  nın Ali Baş Ko  man -
da  nı, Pre  zi  dent İl  ham Əli -
ye  vin rəh  bər  li  yi ilə rə  şa  dət  li 
or  du  muz 30 il  lik iş  ğa  la son 
qo  ya  raq əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zü 
bər  pa et  di. Qa  lib döv  lə  tin de -

“Həmsöhbət”rubrikasının budəfəki yubilyar qonağı dördüncü, beşinci və 
altıncı çağırış Milli Məclisin deputatı Malik Həsənovdur 

Ömrüm boyu çalışmışam ki, 
mənsub olduğum nəslin 
xeyirxah əməllərini yaşadım

İn  san  lar  da əsas eti  ba  rı ilə və  tə  ni  nə 
və döv  lə  ti  nə sə  da  qə  ti, dü  rüst əqi  də -
ni, haq  qın qa  li  biy  yə  ti  nə ina  mı və öz 
üzə  rin  də daim ça  lış  maq xü  su  siy  yət -
lə  ri  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rəm.

Seçicilərlə görüşdə
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- Ma  lik müəl  lim, in  san hə  ya -
tı  nın müəy  yən mər  hə  lə  sin  də 
bə  zi  mə  qam  la  ra bir da  ha  nə -
zər sa  lır. Bu ya  xın  lar  da qeyd 
et  di  yi  niz yu  bi  ley ta  ri  xi hə  ya  tı -
nız  da nə  lə  ri də  yiş  dir  di? 
Bilirsiniz,insanhəyatıəslində

biryoldur–uzun,enişliyoxuşlu,
sevincvəkədər,qazancvəitkida
yanacaqlarındanibarətənmüx
təlifsınaqlarla,imtahanlarladolu
biryol.Əslində,insandünyaya
gələndəalınyazısı,ilahiqədəriilə
birgədoğulur.Bütüntaleyimizi,

həyatımızıdaoyazı,oilahicizgi
lərmüəyyənedir.Ammabununla
yanaşı,UcaYaradaninsanabir
failimuxtarlıqdaverirki,ataca
ğınhəraddım,qəbuledəcəyinhər
qərar,etdiyinhərbirseçimartıq
səninözündəndəbilavasitəasılı
olur.Məndüşünmürəmki,istər
yubiley,istərsədəhəryeniyaş
mənimhəyatımda,xasiyyətimdə
vəyainsaniprinsiplərimdənəyi
isəkökündəndəyişdirəbilsin.
Çünkihərbirinsanınoturuşmuş
birxasiyyəti,həyattərzivədavra

nışqaydasıvar.Ammaofikrinizlə
razılaşıramki,hərgələnyaşinsa
nıdahadamüdrikləşdirir,dü
şüncəsinəvəqəbuletdiyiqərar
larakamillikgətirir.Bu,belədə
olmalıdır.Axı,yaşadığıhərgünü
təhliletməyən,ondannəticəçıxar
mayanvəsonrakıgünlərindəhə
yatını,fəaliyyətinibuprizmadan
qurmayanadamözyerindəsayan
adamdır.Onagörədə,düşünü
rəmki,bumövqedəolandigərləri
kimiməndədaiminkişafdayam.

- Kə  nar  dan çox sa  kit və mü -
la  yim tə  biət  li in  san tə  si  ri 
ba  ğış  la  yır  sı  nız. Ümu  miy  yət  lə, 
in  san  lar  da han  sı key  fiy  yət  lər 
si  zin üçün önəm da  şı  yır? 
Mənailədəyərlərinin,böyük

lərəhörmətin,kiçiklərəqayğının,
ətrafdakıhərkəsədiqqətinçox
ucatutulduğubirocaqdado
ğulmuşam,tərbiyəalmışamvə
böyümüşəm.İnanclı,zəhmətkeş,
səbirli,qayğıkeş,həmelobada,
həmdəqohumtanışlararasında
böyükhörmətəvənüfuzamalik
valideynlərimolub.Sözsüzki,
biolojikodvəirsibaxımdanmən
dədəvalideynlərimdənçoxşeylər
var.Bundanəlavə,mənhəmdə
müqəddəsHəccziyarətindəol
muşam.Ömrümboyuçalışmışam
ki,mənsubolduğumnəslinortaya

qoyduğuənxeyirxahəməllə
riyaşadım,buailəənənələrini
işfəaliyyətimlədəuzlaşdırım,
övladlarımadatəlqinedim.Elə
bilirəmki,insanolaraqmənimali
təyinatımbundanibarətdir.
Buxüsusiyyətləriözündə

yaşadanlareləəsasənsakitvə
mülayimtəbiətliinsanlarolurlar.
Ammabununlabərabərhərkəsdə
olduğukimi,mənimdəəsəbiləş
diyim,hirsləndiyimvaxtlarolur.
Məncə,budatəbiidir.
Yuxarıdaqeydetdiyimkey

fiyyətlərləyanaşı,insanlardaəsas
etibarıiləvətəninəvədövlətinə
sədaqəti,dürüstəqidəni,haqqın
qalibiyyətinəinamıvəözüzərin
dədaimçalışmaqxüsusiyyətlərini
yüksəkqiymətləndirirəm.

- Ar  tıq bir ne  çə ça  ğı  rış  dır ki, 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  sı  nız. 
Mil  lət və  ki  li se  çi  lər  kən qar  şı -

nız  da han  sı və  zi  fə  lər qoy  muş -
du  nuz? 
İstərmillətvəkiliseçilərkən,

istərsədəMilliMəclisindeputatı
olduğumbütünzamanlardaqar

şıyaqoyduğumvəzifələrinməhək
daşımöhtərəmPrezidentimiz
cənabİlhamƏliyevinyürütdüyü
daxilivəxaricisiyasətədəstək,bu
istiqamətdəonayardımçıolmaq
dır.Dahasonraəsasfəaliyyəti
qanunyaradıcılığıolanMilliMəc
lisdəvəzifəfunksiyalarımınicrası

daçoxmühümməsələdir.Bundan
əlavə,təmsiletdiyimdairəninse
çicilərinəvəmənəmüraciətedən
hərbirinsanadiqqətvəqayğı,
onlarınarahatedənproblemlərlə

maraqlanmaq,buməsə
lələrinhəlliiləbağlıişlər
dəxüsusidiqqətimdədir.
Xüsusənşəhidailələrinin
vəqazilərin,eləcədəpan
demiyanınyaratdığıçə
tinliklərdənəziyyətçəkən
şəxslərinyanındaolmaq,
onlaraimkandaxilində
maddivəmənəvidəstək
göstərməkümdəvəzifələ

rimdəndir.

- Azər  bay  ca  nın Ali Baş Ko  man -
da  nı, Pre  zi  dent İl  ham Əli -
ye  vin rəh  bər  li  yi ilə rə  şa  dət  li 
or  du  muz 30 il  lik iş  ğa  la son 
qo  ya  raq əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zü 
bər  pa et  di. Qa  lib döv  lə  tin de -

“Həmsöhbət”rubrikasının budəfəki yubilyar qonağı dördüncü, beşinci və  
altıncı çağırış Milli Məclisin deputatı Malik Həsənovdur 

Ömrüm boyu çalışmışam ki, 
mənsub olduğum nəslin 
xeyirxah əməllərini yaşadım

İn  san  lar  da əsas eti  ba  rı ilə və  tə  ni  nə 
və döv  lə  ti  nə sə  da  qə  ti, dü  rüst əqi  də -
ni, haq  qın qa  li  biy  yə  ti  nə ina  mı və öz 
üzə  rin  də daim ça  lış  maq xü  su  siy  yət -
lə  ri  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rəm.

Seçicilərlə görüşdə
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pu  ta  tı ki  mi özü  nü  zü ne  cə hiss 
edir  si  niz?
Bilirsiniz,AliBaşKoman

danımız,möhtərəmPrezidenti
mizİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
müzəfərordumuzbizətəkcə30il
düşməntapdağıaltındaolantor
paqlarımızıdeyil,həmdəbaşımı
zınucalığını,üzümüzünağlığını,
alnımızınaçıqlığını,qamətimizin
məğrurluğunuqaytardı,beynəl
xalqaləmdəsözümüzünkəsərini
birəminartırdı.
AzərbaycanınVətənMüharibə

sindəqazandığızəfərtariximizin
ənmühümhadisələrindənbiridir.
MüzəfərAliBaşKomandanımı
zınvəordumuzunhərbelminə
gətirdiyibuyenilik,buqəhrəman
lıqdastanıdərsliklərəsalınacaq.
Buqələbətariximizəqızılhərfərlə
yazılacaq.Məhzbununnəticəsi
dirki,indihərbirölkəvətəndaşı
azərbaycanlıolmasınınqürurunu

yaşayır.Butarixiqələbənindəyə
rionundöyüşmeydanındaigid
qardaşvəbacılarımızınqanı

bahasına,canıbahasınaəldəolun
masıdır.Heçşübhəsiz,Azərbay
canbuqələbəniqazanmaqlaözta

Şəhid ailəsinin üzvləri ilə görüşdə
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rixininşərəfvələyaqətsəhifəsini
qızılhərfərləyazıb.
Bugünrespublikamızınəldə

etdiyibütünuğurlardaolduğu
kimi,böyükqələbəsindədəhəll
ediciamilölkəPrezidenti,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinadıilə
bağlıdır.Dövlət,xalqvəorduo
zamangüclüolurki,onagüclü
liderrəhbərlikedir.Bumənada,
bugünAzərbaycanxalqınınbö
yükcoşquiləqeydetdiyizəfə
rinbaşqəhrəmanımüzəfərAli
BaşKomandan,Prezidentİlham
Əliyevdir.Bizhərbvədiploma
tiyacəbhəsindəPrezidentİlham
Əliyevinliderliyini,sərkərdəlik
məharətinigördük.Xalqımızın,
dövlətimizinbirliyi,ölkəbaşçısı
nasonsuzinamböyükqələbəilə
nəticələndi.BuqələbəAzərbayca
nasülhgətirməkləyanaşı,Cənubi
Qafqazdaqarşılıqlıiqtisadiinkişaf
vəfiravanlıqüçündəetibarlı
zəminyaratmışoldu.Qazanılan
möhtəşəmzəfərAzərbaycanın
beynəlxalqmüstəvidəmövqeləri
nidahadagücləndirəcək.Bundan
gözəlnəolabilər?!

- Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 
üz  vü ola  raq par  ti  ya  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar  la bağ  lı nə 
de  yə bi  lər  si  niz? 
Hesabedirəmki,bugündöv

lətimizinəldəetdiyiuğurlarda
cəmiyyətimizinaparıcısiyasiqüv
vəsiolanYAPındanılmazpayı
vardır.Lakinonudaqeydetməyi

zərurihesabedirəmki,sondövr
lərdövlətvəcəmiyyətimizinbü
tünsferalarındaaparılanislahatlar
YeniAzərbaycanPartiyasındanda
yankeçməyib.Partiyanınbuya
xınlardakeçirilmişVIIqurultayı,
oradamüzakirəedilənməsələlər
vəqəbulolunanqərarlarbirdaha

sübutetdiki,banisiÜmummilli
liderimiz,UluöndərimizHeydər
Əliyevolan,əməlindəvəfəaliyyə
tindəonunmüəyyənetdiyibəşəri
dəyərləriyaşadancənabİlham
Əliyevinmüdrikrəhbərliyiilə
böyüksınaqlardanüzüağçıxan
yenilənmişpartiyamızindiyədək
özüzərinədüşənvəzifələrilayi

qincəyerinəyetirdiyikimi,bun
dansonrakıquruculuqdövründə
dəqarşıdaduranişlərinöhdəsin
dənuğurlagələcək.İnanıramki,
partiyamızınfəallarıbuprosesdə
yaxındaniştirakedəcək,daim
quruculuqişlərinəöztöhfələrini
verəcəklər.

Biz hərb və dip  lo  ma  ti  ya cəb  hə  sin  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin li  der  li  yi -
ni, sər  kər  də  lik məharətini gör  dük. Xal  qı  mı  zın, döv  lə  ti  mi  zin bir  li  yi, öl  kə 
baş  çı  sı  na son  suz inam bö  yük qə  lə  bə ilə nə  ti  cə  lən  di. Bu qə  lə  bə Azər  bay -
ca  na sülh gə  tir  mək  lə ya  na  şı, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da qar  şı  lıq  lı iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
və fi  ra  van  lıq üçün də eti  bar  lı zə  min ya  rat  mış ol  du. Qa  za  nı  lan möh  tə  şəm 
zə  fər Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də möv  qe  lə  ri  ni da  ha da güc  lən -
di  rə  cək. Bun  dan gö  zəl nə ola bi  lər?!
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Artıq“DağlıqQarabağmüna
qişəsi”,“qoşunlarıntəmasxəti”,
“statuskvo”kimianlayışlartari
xəqovuşub.İşğaldanazadedilən
ərazilərimizdəüçrənglibayrağımız
dalğalanır.Bütünbunlarınfonunda
Ermənistanındüşdüyüdurumol
duqcavahiməlivəümidsizdir.Azər
baycanınqarşısındaağırməğlubiy
yətədüçarolanişğalçıErmənistanda
ötənilnoyabrın10danetibarən
siyasiqarşıdurmavəvətəndaşitaət
sizliyidavametməkdədir.Paşinyan
hakimiyyətiisəetirazlarınqarşısını

almaqdaacizgörünürvəənmüxtəlif
vasitələrəəlatır.
YəniAzərbaycanınqələbəsiErmə

nistanıntəkcəmüharibəmeydanında
məğlubiyyətinişərtləndirmədi,eyni
zamanda,onunbirdövlətkimihansı
problemlərləbaşbaşaqaldığını,işğal
çıölkənindaxilindəhansıproblem
lərinmövcudolduğunuüzəçıxardı.
VətənMüharibəsindəkiqələbəmiz,
eynizamanda,onugöstərdiki,bu
günəkimiErmənistandahakimiyyət
dəolanqüvvələr,əslində,Azərbaycan
torpaqlarınıişğalaltındasaxlamaqla

özdaxiliproblemlərinimaskalayırmış.
İndiisəmünaqişəhəllolunduğuüçün
erməniictimaiyyətinindiqqətidaxili
problemlərəyönəlibvəistərPaşinyan
danəvvəlkihakimiyyətlərin,istərsə
dəmövcudkomandanınəllərindətut
duqları“Qarabağkartı”artıqyoxdur.
Ermənistanınməğlubiyyətnəticə

sindəhansıacınacaqlıdurumadüş

düyü,həmçiningələcəkdəbuölkənin
dahaağırsınaqlarlaüzləşəcəyiartıq
düşmənölkəninkeçmişvəindiki
rəsmiləritərəfindəndəbəyanolu
nur,ocümlədənermənimətbuatında
bununlabağlısilsiləməqalələrverilir.
Həminyazılardaindikihakimiyyə
tinötənmüddətərzindəölkənihansı
vəziyyətəgətirməsibarədənəticə
lərtəqdimedilirvəqeydolunurki,
Paşinyanhakimiyyətininfəaliyyəti
nəticəsindəortadaməğlub,dağıl
mışvəfəaliyyətqabiliyyətiolmayan
orduqalıb.Həmçininqeydolunur
ki,bumüddətərzindəErmənistan
daminlərləailəqazancyeriniitirib,
iqtisaditənəzzüldərinləşib,ölkənin
xariciborcu8milyarddollarıötüb.
Birsözlə,44günlükmüharibəvəacı
məğlubiyyətişğalçıölkədəəsaslıso
sial,iqtisadiböhrana,gərginmənə
vipsixolojidurumasəbəbolub,daxili
qarşıdurmapikhəddəçatıb.
Ölkəsininacınacaqlıdurumda

olduğunudeyənErmənistanprezi
dentiArmenSarkisyanınyerlimət
buatamüsahibələrindəsəsləndirdiyi
fikirlərdəbunubirdahatəsdiqlədi.
Minlərləermənigəncininölümünün

həmcəmiyyət,həmdəonlarınailə
ləriüçünfaciəolduğunuvurğulayan
Sarkisyanın“26ilbundanəvvəlbi
zimgüclüordumuzvaridi.Budövr
ərzindəAzərbaycanbuistiqamətdə
böyükgücsərfetmiş,müasirtexno
logiyalartətbiqetmiş,Ermənistan
isəözarzusunureallıqkimiqəbul
etmişdi.Ermənistandeyir,güclü
ordusuvar,ammareallıqdaisəbu,
yoxdur”ifadəsigizlihəqiqətigün
üzünəçıxarmışoldu...Yəniprezi
dentsəviyyəsindəetirafedildiki,
“Ermənistanıngüclü,məğlubedil
məzordusuvar”iddialarınınheç
birəsasıolmayıb.ArmenSarkisyan
onudaetirafedibki,Ermənistan
diziüstəçöküb,işğalçıölkətəkcə
dövlətindeyil,millətinböhranınıda
yaşayır.

Beləliklə,bumüharibəhəmdəonu
sübutetdiki,ötənmüddətərzində
Ermənistansadəcəmifərləidarəolu
nub.YəniArmenSarkisyanınaçıq
lamasıdabunubirdahatəsdiqedir
ki,onlarınxəstətəxəyyülüözlərinin
başındaçatladı.
DigərtərəfdənErmənistanınsabiq

kəndtəsərrüfatınaziriArturXaçatr
yanınötənilinnoyabrındaKİVə
açıqlamasındabəhsetdiyiməqamlar
buölkəninişğalçılıqsiyasətibarədə
reallıqlarıaşkaraçıxarıb.Odeyibki,
yaxıngələcəkdəErmənistandaərzaq
təhlükəsizliyi,ilknövbədəçörəyin
mövcudluğu,həmçininqiymətartı
mınöqteyinəzərindənciddiprob
lemləryaranacaq.Xaçatryanərzaq
təhlükəsizliyininhəmQarabağ,həm
dəErmənistanüçünümumixarak

terdaşıdığınıbildirib.Onun
sözlərindənməlumolurki,
ölkədəbirincitəhlükətaxılın
mümkünçatışmazlığıdır.Belə
ki,Ermənistanhəriltəxminən
200mintontaxılistehsaledib
ki,bunun150mintonuməhz
işğaledilmişərazilərinpayına
düşüb.“BizErmənistanda

Azərbaycanın qələbəsi 
Ermənistanın maskalanmış daxili 
problemlərini də üzə çıxardı

Bu mü  ha  ri  bə həm də onu sü  but et  di ki, 
ötən müd  dət ər  zin  də Er  mə  nis  tan sa  də  cə 
mif   ər  lə ida  rə olu  nub. Yə  ni Ar  men Sar -
kis  ya  nın açıq  la  ma  sı da bu  nu bir da  ha 
təs  diq edir ki, on  la  rın xəs  tə tə  xəy  yü  lü 
öz  lə  ri  nin ba  şın  da çat  la  dı. 

Vüqar İskəndərov
MilliMəclisindeputatı

2020-ci il sent  yab  rın 27-dən no  yab  rın 10-dək da  vam edən 44 gün  lük Və  tən Mü  ha  ri  bə  sin  də 
Azər  bay  can şan  lı qə  lə  bə qa  zan  dı. Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi və qüd  rət  li or -
du  mu  zun gü  cü ilə bö  yük zə  fə  rə im  za ata  raq ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal  dan azad et  dik. Və  tən 
Mü  ha  ri  bə  si həm iş  ğal  çı öl  kə or  du  su  nun acı  na  caq  lı məğ  lu  biy  yə  ti ilə ba  şa çat  dı, həm də əl  də 
et  di  yi  miz qə  lə  bə sa  yə  sin  də böl  gə  də ye  ni real  lıq  lar ya  ran  dı.
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Artıq“DağlıqQarabağmüna
qişəsi”,“qoşunlarıntəmasxəti”,
“statuskvo”kimianlayışlartari
xəqovuşub.İşğaldanazadedilən
ərazilərimizdəüçrənglibayrağımız
dalğalanır.Bütünbunlarınfonunda
Ermənistanındüşdüyüdurumol
duqcavahiməlivəümidsizdir.Azər
baycanınqarşısındaağırməğlubiy
yətədüçarolanişğalçıErmənistanda
ötənilnoyabrın10danetibarən
siyasiqarşıdurmavəvətəndaşitaət
sizliyidavametməkdədir.Paşinyan
hakimiyyətiisəetirazlarınqarşısını

almaqdaacizgörünürvəənmüxtəlif
vasitələrəəlatır.
YəniAzərbaycanınqələbəsiErmə

nistanıntəkcəmüharibəmeydanında
məğlubiyyətinişərtləndirmədi,eyni
zamanda,onunbirdövlətkimihansı
problemlərləbaşbaşaqaldığını,işğal
çıölkənindaxilindəhansıproblem
lərinmövcudolduğunuüzəçıxardı.
VətənMüharibəsindəkiqələbəmiz,
eynizamanda,onugöstərdiki,bu
günəkimiErmənistandahakimiyyət
dəolanqüvvələr,əslində,Azərbaycan
torpaqlarınıişğalaltındasaxlamaqla

özdaxiliproblemlərinimaskalayırmış.
İndiisəmünaqişəhəllolunduğuüçün
erməniictimaiyyətinindiqqətidaxili
problemlərəyönəlibvəistərPaşinyan
danəvvəlkihakimiyyətlərin,istərsə
dəmövcudkomandanınəllərindətut
duqları“Qarabağkartı”artıqyoxdur.
Ermənistanınməğlubiyyətnəticə

sindəhansıacınacaqlıdurumadüş

düyü,həmçiningələcəkdəbuölkənin
dahaağırsınaqlarlaüzləşəcəyiartıq
düşmənölkəninkeçmişvəindiki
rəsmiləritərəfindəndəbəyanolu
nur,ocümlədənermənimətbuatında
bununlabağlısilsiləməqalələrverilir.
Həminyazılardaindikihakimiyyə
tinötənmüddətərzindəölkənihansı
vəziyyətəgətirməsibarədənəticə
lərtəqdimedilirvəqeydolunurki,
Paşinyanhakimiyyətininfəaliyyəti
nəticəsindəortadaməğlub,dağıl
mışvəfəaliyyətqabiliyyətiolmayan
orduqalıb.Həmçininqeydolunur
ki,bumüddətərzindəErmənistan
daminlərləailəqazancyeriniitirib,
iqtisaditənəzzüldərinləşib,ölkənin
xariciborcu8milyarddollarıötüb.
Birsözlə,44günlükmüharibəvəacı
məğlubiyyətişğalçıölkədəəsaslıso
sial,iqtisadiböhrana,gərginmənə
vipsixolojidurumasəbəbolub,daxili
qarşıdurmapikhəddəçatıb.
Ölkəsininacınacaqlıdurumda

olduğunudeyənErmənistanprezi
dentiArmenSarkisyanınyerlimət
buatamüsahibələrindəsəsləndirdiyi
fikirlərdəbunubirdahatəsdiqlədi.
Minlərləermənigəncininölümünün

həmcəmiyyət,həmdəonlarınailə
ləriüçünfaciəolduğunuvurğulayan
Sarkisyanın“26ilbundanəvvəlbi
zimgüclüordumuzvaridi.Budövr
ərzindəAzərbaycanbuistiqamətdə
böyükgücsərfetmiş,müasirtexno
logiyalartətbiqetmiş,Ermənistan
isəözarzusunureallıqkimiqəbul
etmişdi.Ermənistandeyir,güclü
ordusuvar,ammareallıqdaisəbu,
yoxdur”ifadəsigizlihəqiqətigün
üzünəçıxarmışoldu...Yəniprezi
dentsəviyyəsindəetirafedildiki,
“Ermənistanıngüclü,məğlubedil
məzordusuvar”iddialarınınheç
birəsasıolmayıb.ArmenSarkisyan
onudaetirafedibki,Ermənistan
diziüstəçöküb,işğalçıölkətəkcə
dövlətindeyil,millətinböhranınıda
yaşayır.

Beləliklə,bumüharibəhəmdəonu
sübutetdiki,ötənmüddətərzində
Ermənistansadəcəmifərləidarəolu
nub.YəniArmenSarkisyanınaçıq
lamasıdabunubirdahatəsdiqedir
ki,onlarınxəstətəxəyyülüözlərinin
başındaçatladı.
DigərtərəfdənErmənistanınsabiq

kəndtəsərrüfatınaziriArturXaçatr
yanınötənilinnoyabrındaKİVə
açıqlamasındabəhsetdiyiməqamlar
buölkəninişğalçılıqsiyasətibarədə
reallıqlarıaşkaraçıxarıb.Odeyibki,
yaxıngələcəkdəErmənistandaərzaq
təhlükəsizliyi,ilknövbədəçörəyin
mövcudluğu,həmçininqiymətartı
mınöqteyinəzərindənciddiprob
lemləryaranacaq.Xaçatryanərzaq
təhlükəsizliyininhəmQarabağ,həm
dəErmənistanüçünümumixarak

terdaşıdığınıbildirib.Onun
sözlərindənməlumolurki,
ölkədəbirincitəhlükətaxılın
mümkünçatışmazlığıdır.Belə
ki,Ermənistanhəriltəxminən
200mintontaxılistehsaledib
ki,bunun150mintonuməhz
işğaledilmişərazilərinpayına
düşüb.“BizErmənistanda

Azərbaycanın qələbəsi 
Ermənistanın maskalanmış daxili 
problemlərini də üzə çıxardı

Bu mü  ha  ri  bə həm də onu sü  but et  di ki, 
ötən müd  dət ər  zin  də Er  mə  nis  tan sa  də  cə 
mif  ər  lə ida  rə olu  nub. Yə  ni Ar  men Sar -
kis  ya  nın açıq  la  ma  sı da bu  nu bir da  ha 
təs  diq edir ki, on  la  rın xəs  tə tə  xəy  yü  lü 
öz  lə  ri  nin ba  şın  da çat  la  dı. 

Vüqar İskəndərov
MilliMəclisindeputatı

2020-ci il sent  yab  rın 27-dən no  yab  rın 10-dək da  vam edən 44 gün  lük Və  tən Mü  ha  ri  bə  sin  də 
Azər  bay  can şan  lı qə  lə  bə qa  zan  dı. Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi və qüd  rət  li or -
du  mu  zun gü  cü ilə bö  yük zə  fə  rə im  za ata  raq ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal  dan azad et  dik. Və  tən 
Mü  ha  ri  bə  si həm iş  ğal  çı öl  kə or  du  su  nun acı  na  caq  lı məğ  lu  biy  yə  ti ilə ba  şa çat  dı, həm də əl  də 
et  di  yi  miz qə  lə  bə sa  yə  sin  də böl  gə  də ye  ni real  lıq  lar ya  ran  dı.
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istehsaledilən75faizdənçoxtaxıl
itirdik.Ermənistanhəriltəxminən
250mintontaxılidxaledir.Defisiti
xaricdənidxalladoldurmaqlazımgə
ləcək.Nəzərəalsaqki,ABŞdollarının
məzənnəsiartmağadavamedəcək,
ondabizdəçörəyinmövcudluğuvə
onunqiymətiiləbağlıproblemyara
nacaq”,deyənArturXaçatryanınbu
sözləribirtərəfdənməğlubiyyətdən
sonraişğalçıölkəninağırfəsadlara
tuşgələcəyihaqqındasöylənilənləri
təsdiqləyirsə,digərtərəfdəndəErmə
nistanınparazitxislətindənhələdəəl
çəkmədiyindənxəbərverir.Mən“pa
razit”sözünütəsadüfənişlətmədim.
Kimsəyəsirrdeyilki,Ermənistan30
iləyaxınmüddətişğalaltındasaxladı
ğıtorpaqlarımızınyeraltıvəyerüstü
sərvətlərinidəvəhşicəsinətalanedib.
Ermənistandaistehsalediləntaxılın
75faizdənçoxunun,yəni150min
tonununişğalolunmuşAzərbaycan
ərazilərininpayınadüşməsiöztaxıl
tələbatınıbizimtorpaqlarınhesabına
təminetdiyiniortayaçıxarır.
Bumənfurxislətinqurbanıolan

təkcətaxılımızdeyil.Azərbaycanda

meşəzolağının25faiziişğalaltında
olmuştorpaqlarınpayınadüşür,su
ehtiyatlarımızıntəxminənyarıyaqə
dərihəminərazidədir.Eynizaman
da,həminərazilərdəkəndtəsərrüfatı
üçünfaydalıtorpaqsahələrivar.İşğal
olunmuşərazilərvaxtiləAzərbay
candaistehsaledilənkəndtəsərrüfatı
məhsullarının3540faizəqədərini
təminedirdi.Məsələn,işğaldanəvvəl
kifayətqədərböyükaqrarvəsəna
yepotensialınamalikFüzulirayonu
1980ciillərdəüzüm,taxıl,pambıq
istehsalınagörərespublikamızda
öndəgedənrayonlardanbiriolub.
EynitendensiyaCəbrayılvəZəngilan
rayonlarındadamüşahidəedilirdi.
Buərazilər,ocümlədənQubadlı,
Ağdam,Kəlbəcər,Laçınrayonlarıda
məhsuldartorpaqlaramalikdir.Bu
ərazilərintəbiisərvətlərikifayətqə
dərboldur.
BuacıməğlubiyyətErmənistanda

daxiliqüvvələrarasındahesablaşma
larınyenivəənşiddətlimərhələsinə
qədəmqoymasınadasəbəbolub.Öl
kəbütünlükləxaosabürünüb.Məğ
lubölkədə4aydançoxdurdavam

edənsiyasiböhrannövbədənkənar
parlamentseçkilərininvaxtınınelan
edilməsindənsonradahadaqabarıb.
Ermənimediasınınyazdığınagörə,
hakimiyyətin20iyuntarixinəölkədə
seçkielanetməsigərginliyidahada
artırıb.Beləki,“Vətəninxilasınaminə
hərəkat”adaxilolanbirçoxpartiyalar
hakimiyyətəqarşımübarizəniküçə
aksiyalarıyoluilədavametdirirlər.
“Vətəninxilasınaminəhərəkat”ın
lideriVazgenManukyandeyibki,
seçkilərinkeçirilməsininqarşısınıal
maqüçünbütünvasitələrdənistifadə
etməklazımdır.ÇünkiPaşinyanistefa
versəbelə,seçkidövründəhakimiy
yətinonunvəkomandasınınəlində
qalmasıqəbuledilməzdir.Bununlaya
naşı,martın28dəparlamentinqarşı
sındakeçirilənmitinqdəhərəkatınali
şurasınınadındanyayılanbəyanatda
qeydolunurki,ölkənifəlakətəaparan
hakimiyyətəqarşımübarizəmüxtəlif
vətəndaşitaətsizliyiaksiyalarıvəsiya
siyollarladavamedəcək.
Birsözlə,Paşinyan,parlament

müxalifətivərevanşistlərarasında
savaşhərkeçəngündahadaşiddət
lənir.Düzdür,parlamentmüxalifəti
hələliksakitmanevryolunuseçibvə
yenikabinetdənpayalacağınadair

Paşınyandanvədgözləyir.Əgərbu
vədverilərsə,Paşınyanınyanındayer
alaraqseçkilərəqatılacaqlar,əkshal
daisəküçələrəçıxıb,revanşistlərdən
ibarətmüxalifətəqoşulacaqlar.
Müharibədəkiacınacaqlıməğlu

biyyətiözündənəvvəlkihakimiyyət
lərin(KöçəryanvəSarkisyan)ayağına
yazanPaşınyanisəyaydakeçiriləcək
seçkilərdənqalibayrılmaqüçünbü
tüngücünüsəfərbəredir.Buyolda
hərşeyəhazırolduğunubəyanedən
Paşinyanınbütünvasitələrəəlatmaq
dançəkinmədiyinibuilinəvvəlindən
etibarəncərəyanedənhadisələrdə
təsdiqləyir.Paşinyanhakimiyyətini
qorumaqüçünhətaölkəninhərbi
qüvvələriiləbelə“kəlləkəlləyəgəl
mək”dənçəkinmir.O,SilahlıQüvvə
lərinbaşqərargahrəisiniözpostun

danuzaqlaşdırmaqla,hələdə“vuran
əlinin”olduğunugöstərməkistədivə
hakimiyyətdəolduğumüddətdə44
günlükmüharibəiləbağlıheçbiris
tintaqkomissiyasınınyaradılmayaca
ğına,heçbiraraşdırmanınaparılma
yacağınadairfikirləriiləErmənistan
generalitetinə“bağışlayanürəyinin”
olduğumesajınıverdi.Ekspertlərin
fikrincə,əslində,buməsələdədəPa
şinyanözünəxashiyləgərliksərgiləyir.
Yənio,qiyamçıgenerallara“sakitda
yansanızvəhakimiyyətdəqalsam,sizi
həbscəzasıgözləmir”deməkistəyir.
Göründüyükimi,müharibədə

acınacaqlıməğlubiyyətətuşgələnEr
mənistannövbədənkənarseçkilərədə
buməğlubiyyətinyaratdığıgərginlik
vəxaosiçindəgedir.Ölkəningələcək
taleyinidəbuseçkilərinnəticəsihəll

edəcək.Yənimövcuddurum
onudeyirki,Ermənistanvar
olmaqüçünAzərbaycanvə
Türkiyəilərazılaşmalıdır.
Yerigəlmişkən,Paşınyana
yaxınqüvvələrbundamaraqlı
görünürlər.Məsələn,Ermə
nistanTəhlükəsizlikŞurası
nınkatibiArmenQriqoryan
yerli“İctimaiTeleviziya”ya
müsahibəsində“Türkiyəar

tıqErmənistanüçündüşməndövlət
deyil?”sualınacavabındabildiribki,
“Əgərbölgəninkommunikasiyasını
blokdançıxarırıqsa,ondayanaşmala
rımızdamüəyyəndüzəlişləredilməli
dir.Bizbuistiqamətdəişləyirik”.
Ermənistanişğalniyyətindən,re

vanşistxəyallardanimtinaetməlidir.
İmtinaedəcəkmi?Ermənicəmiyyəti
bunahazırdırmı?Bizbusualların
cavabınıiyundakeçiriləcəkseçkidə
öyrənəcəyik.
Hələlikisəikiməqamıxatırlat

maqyerinədüşər.Birincisi,odurki,
məlumatlaragörə,müharibəzamanı
Ermənistanda5000birinciqrup,6000
ikinciqrupəlilolub.Üçüncüqrupun
statistikasıbarədəhələki,məlumat
verilmir.Ölənlərinsayınıdabura
əlavəetsək,həmErmənistanordu
sunundarmadağınolduğunu,həm
dəbuölkənindemoqrafikfəlakətlə
başbaşaqaldığınıaydıngörəbilərik.
Üstəgəldə,əsaslıməlumatlaragörə,
hazırda200minerməniölkədənqaç
mağahazırlaşır.
Bütünbunlarınəzərəalsaqvə

seçkilərdədərevanşistlərqalibgəlsə,
ozamanErmənistanözölümünü
gözləyənqocalarölkəsinəçevrilə
cək…

Bu acı məğ  lu  biy  yət Er  mə  nis  tan  da da  xi  li 
qüv  və  lər ara  sın  da he  sab  laş  ma  la  rın ye  ni və 
ən şid  dət  li mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qoy  ma  sı -
na da sə  bəb olub. Öl  kə bü  tün  lük  lə xaosa 
bü  rü  nüb. Məğ  lub öl  kə  də 4 ay  dan çox  dur 
da  vam edən si  ya  si böh  ran növ  bə  dən  kə  nar 
par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin vax  tı  nın elan edil -
mə  sin  dən son  ra da  ha da qa  ba  rıb. 
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istehsaledilən75faizdənçoxtaxıl
itirdik.Ermənistanhəriltəxminən
250mintontaxılidxaledir.Defisiti
xaricdənidxalladoldurmaqlazımgə
ləcək.Nəzərəalsaqki,ABŞdollarının
məzənnəsiartmağadavamedəcək,
ondabizdəçörəyinmövcudluğuvə
onunqiymətiiləbağlıproblemyara
nacaq”,deyənArturXaçatryanınbu
sözləribirtərəfdənməğlubiyyətdən
sonraişğalçıölkəninağırfəsadlara
tuşgələcəyihaqqındasöylənilənləri
təsdiqləyirsə,digərtərəfdəndəErmə
nistanınparazitxislətindənhələdəəl
çəkmədiyindənxəbərverir.Mən“pa
razit”sözünütəsadüfənişlətmədim.
Kimsəyəsirrdeyilki,Ermənistan30
iləyaxınmüddətişğalaltındasaxladı
ğıtorpaqlarımızınyeraltıvəyerüstü
sərvətlərinidəvəhşicəsinətalanedib.
Ermənistandaistehsalediləntaxılın
75faizdənçoxunun,yəni150min
tonununişğalolunmuşAzərbaycan
ərazilərininpayınadüşməsiöztaxıl
tələbatınıbizimtorpaqlarınhesabına
təminetdiyiniortayaçıxarır.
Bumənfurxislətinqurbanıolan

təkcətaxılımızdeyil.Azərbaycanda

meşəzolağının25faiziişğalaltında
olmuştorpaqlarınpayınadüşür,su
ehtiyatlarımızıntəxminənyarıyaqə
dərihəminərazidədir.Eynizaman
da,həminərazilərdəkəndtəsərrüfatı
üçünfaydalıtorpaqsahələrivar.İşğal
olunmuşərazilərvaxtiləAzərbay
candaistehsaledilənkəndtəsərrüfatı
məhsullarının3540faizəqədərini
təminedirdi.Məsələn,işğaldanəvvəl
kifayətqədərböyükaqrarvəsəna
yepotensialınamalikFüzulirayonu
1980ciillərdəüzüm,taxıl,pambıq
istehsalınagörərespublikamızda
öndəgedənrayonlardanbiriolub.
EynitendensiyaCəbrayılvəZəngilan
rayonlarındadamüşahidəedilirdi.
Buərazilər,ocümlədənQubadlı,
Ağdam,Kəlbəcər,Laçınrayonlarıda
məhsuldartorpaqlaramalikdir.Bu
ərazilərintəbiisərvətlərikifayətqə
dərboldur.
BuacıməğlubiyyətErmənistanda

daxiliqüvvələrarasındahesablaşma
larınyenivəənşiddətlimərhələsinə
qədəmqoymasınadasəbəbolub.Öl
kəbütünlükləxaosabürünüb.Məğ
lubölkədə4aydançoxdurdavam

edənsiyasiböhrannövbədənkənar
parlamentseçkilərininvaxtınınelan
edilməsindənsonradahadaqabarıb.
Ermənimediasınınyazdığınagörə,
hakimiyyətin20iyuntarixinəölkədə
seçkielanetməsigərginliyidahada
artırıb.Beləki,“Vətəninxilasınaminə
hərəkat”adaxilolanbirçoxpartiyalar
hakimiyyətəqarşımübarizəniküçə
aksiyalarıyoluilədavametdirirlər.
“Vətəninxilasınaminəhərəkat”ın
lideriVazgenManukyandeyibki,
seçkilərinkeçirilməsininqarşısınıal
maqüçünbütünvasitələrdənistifadə
etməklazımdır.ÇünkiPaşinyanistefa
versəbelə,seçkidövründəhakimiy
yətinonunvəkomandasınınəlində
qalmasıqəbuledilməzdir.Bununlaya
naşı,martın28dəparlamentinqarşı
sındakeçirilənmitinqdəhərəkatınali
şurasınınadındanyayılanbəyanatda
qeydolunurki,ölkənifəlakətəaparan
hakimiyyətəqarşımübarizəmüxtəlif
vətəndaşitaətsizliyiaksiyalarıvəsiya
siyollarladavamedəcək.
Birsözlə,Paşinyan,parlament

müxalifətivərevanşistlərarasında
savaşhərkeçəngündahadaşiddət
lənir.Düzdür,parlamentmüxalifəti
hələliksakitmanevryolunuseçibvə
yenikabinetdənpayalacağınadair

Paşınyandanvədgözləyir.Əgərbu
vədverilərsə,Paşınyanınyanındayer
alaraqseçkilərəqatılacaqlar,əkshal
daisəküçələrəçıxıb,revanşistlərdən
ibarətmüxalifətəqoşulacaqlar.
Müharibədəkiacınacaqlıməğlu

biyyətiözündənəvvəlkihakimiyyət
lərin(KöçəryanvəSarkisyan)ayağına
yazanPaşınyanisəyaydakeçiriləcək
seçkilərdənqalibayrılmaqüçünbü
tüngücünüsəfərbəredir.Buyolda
hərşeyəhazırolduğunubəyanedən
Paşinyanınbütünvasitələrəəlatmaq
dançəkinmədiyinibuilinəvvəlindən
etibarəncərəyanedənhadisələrdə
təsdiqləyir.Paşinyanhakimiyyətini
qorumaqüçünhətaölkəninhərbi
qüvvələriiləbelə“kəlləkəlləyəgəl
mək”dənçəkinmir.O,SilahlıQüvvə
lərinbaşqərargahrəisiniözpostun

danuzaqlaşdırmaqla,hələdə“vuran
əlinin”olduğunugöstərməkistədivə
hakimiyyətdəolduğumüddətdə44
günlükmüharibəiləbağlıheçbiris
tintaqkomissiyasınınyaradılmayaca
ğına,heçbiraraşdırmanınaparılma
yacağınadairfikirləriiləErmənistan
generalitetinə“bağışlayanürəyinin”
olduğumesajınıverdi.Ekspertlərin
fikrincə,əslində,buməsələdədəPa
şinyanözünəxashiyləgərliksərgiləyir.
Yənio,qiyamçıgenerallara“sakitda
yansanızvəhakimiyyətdəqalsam,sizi
həbscəzasıgözləmir”deməkistəyir.
Göründüyükimi,müharibədə

acınacaqlıməğlubiyyətətuşgələnEr
mənistannövbədənkənarseçkilərədə
buməğlubiyyətinyaratdığıgərginlik
vəxaosiçindəgedir.Ölkəningələcək
taleyinidəbuseçkilərinnəticəsihəll

edəcək.Yənimövcuddurum
onudeyirki,Ermənistanvar
olmaqüçünAzərbaycanvə
Türkiyəilərazılaşmalıdır.
Yerigəlmişkən,Paşınyana
yaxınqüvvələrbundamaraqlı
görünürlər.Məsələn,Ermə
nistanTəhlükəsizlikŞurası
nınkatibiArmenQriqoryan
yerli“İctimaiTeleviziya”ya
müsahibəsində“Türkiyəar

tıqErmənistanüçündüşməndövlət
deyil?”sualınacavabındabildiribki,
“Əgərbölgəninkommunikasiyasını
blokdançıxarırıqsa,ondayanaşmala
rımızdamüəyyəndüzəlişləredilməli
dir.Bizbuistiqamətdəişləyirik”.
Ermənistanişğalniyyətindən,re

vanşistxəyallardanimtinaetməlidir.
İmtinaedəcəkmi?Ermənicəmiyyəti
bunahazırdırmı?Bizbusualların
cavabınıiyundakeçiriləcəkseçkidə
öyrənəcəyik.
Hələlikisəikiməqamıxatırlat

maqyerinədüşər.Birincisi,odurki,
məlumatlaragörə,müharibəzamanı
Ermənistanda5000birinciqrup,6000
ikinciqrupəlilolub.Üçüncüqrupun
statistikasıbarədəhələki,məlumat
verilmir.Ölənlərinsayınıdabura
əlavəetsək,həmErmənistanordu
sunundarmadağınolduğunu,həm
dəbuölkənindemoqrafikfəlakətlə
başbaşaqaldığınıaydıngörəbilərik.
Üstəgəldə,əsaslıməlumatlaragörə,
hazırda200minerməniölkədənqaç
mağahazırlaşır.
Bütünbunlarınəzərəalsaqvə

seçkilərdədərevanşistlərqalibgəlsə,
ozamanErmənistanözölümünü
gözləyənqocalarölkəsinəçevrilə
cək…

Bu acı məğ  lu  biy  yət Er  mə  nis  tan  da da  xi  li 
qüv  və  lər ara  sın  da he  sab  laş  ma  la  rın ye  ni və 
ən şid  dət  li mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qoy  ma  sı -
na da sə  bəb olub. Öl  kə bü  tün  lük  lə xaosa 
bü  rü  nüb. Məğ  lub öl  kə  də 4 ay  dan çox  dur 
da  vam edən si  ya  si böh  ran növ  bə  dən  kə  nar 
par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin vax  tı  nın elan edil -
mə  sin  dən son  ra da  ha da qa  ba  rıb. 
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Azərbaycanhərzamanqardaş
Türkiyəiləsiyasivəiqtisadiəlaqə
lərininkişafetdirilməsindəmaraqlı
dır.Bugünədək“birmillət,ikidöv
lət”prinsipiəsasındainkişafedən
münasibətlərimizinyüksəksəviyyə
dəolduğunuhərikidövlətbaşçı
larıİlhamƏliyevvəRəcəbTayyib
Ərdoğandəfələrləvurğulayıblar.
İlhamƏliyevbildiribki,Türkiyəilə
Azərbaycanarasındabütünsahələr
dəəlaqələrçoxuğurlainkişafedir,
bumünasibətlərdostluq,qardaşlıq
əsasındaqurulubvəbuikixalqın
çoxzənginbirgətarixi,ortaqdə
yərlərivar.TürkiyəiləAzərbaycan
arasındaəlaqələrbumöhkəmtəməl
əsasındaqurulubvəbütünməsələ
lərdəəməkdaşlığımızyaxşınəticələr
verir.
Müstəqilliyimizinilkillərində

Türkiyəikiqardaşölkəarasında
qarşılıqlıfaydalıəməkdaşlıqprin
siplərinəəsaslanaraqdövlətqurucu
luğuyolundaAzərbaycanınsəylə
rinidaimdəstəkləməklə,hərtərəfi
əlaqələrininkişafınagenişyardım

göstərib.Azərbaycanındünyabir
liyinəinteqrasiyasında,regional
təhlükəsizliyinqorunmasında,ölkə
mizinsiyasiiqtisadivəelmimədəni
maraqlarınınreallaşmasındadaim
Türkiyəiləhərtərəfiəməkdaşlığın
genişlənməsinəxüsusiəhəmiyyət
verilib.
MüasirgeosiyasişəraitdəAzər

baycanınetibarlıstratejitərəfdaşı
olanTürkiyəiləmünasibətlərin
dahadagenişləndirilməsiölkəmi
zinxaricisiyasətininmühümtərkib
hissəsidir.Hərikiölkənindövlət
vəhökumətbaşçılarının,eləcədə
siyasi,iqtisadi,ticarət,elm,təhsil,
mədəniyyətvədigərsahələrüzrə
aidiyyətiqurumlarınrəhbərlərinin
qarşılıqlısəfərləriikitərəfiəmək
daşlığıngenişlənməsindəəhəmiy
yətliroloynayıbvəbütünsahələrdə
əlaqələruğurlainkişafetdirilərək
ölkələrimizarasındastratejitərəf
daşlıqmünasibətlərininyüksəlməsi
nəsəbəbolub.
Azərbaycanregiondahəyata

keçirilənqlobaliqtisadilayihələrin

reallaşmasındaTürkiyəninyaxından
iştirakınadaimxüsusidiqqətyetirir.
1994cüilsentyabrın20dəimza

lanmış“Əsrinmüqaviləsi”ninxarici
neftşirkətlərininkonsorsiumunda
“Türkpetrolları”şirkətinintəm
silolunmasıTürkiyəiləAzərbay
canarasındastratejiəməkdaşlığın
inkişafınınilkəsastəzahürüidi.
AvropailəŞərqölkələriarasında
nəqliyyatkommunikasiyaəlaqələri
ninyaradılmasısahəsindəmühüm
əhəmiyyətkəsbedən“AvropaQaf
qazAsiyabeynəlxalqnəqliyyat
dəhlizi(TRASEKA)”proqramının
dəstəyiilə1998ciilsentyabrın78
də9ölkənindövlətbaşçısının,32
dövlətinnümayəndəheyətininvə
13beynəlxalqtəşkilatıniştirakıilə
tarixiİpəkYolununbərpasınadair
Bakıdakeçirilmişbeynəlxalqkon
fransAzərbaycanlaTürkiyəarasın
dastratejitərəfdaşlığıngenişlən
məsinəyenistimulverdi.Bulayihə
iləyanaşı,digəriqtisadilayihələrin
həyatakeçirilməsiistiqamətindəatı
lanaddımlar,xüsusiləXəzərinenerji
resurslarınındünyabazarlarınanəql
olunmasısahəsindədavamlıəmək
daşlığıngenişləndirilməsihəriki
dövlətinregiondasiyasiiqtisadivə
stratejimaraqlarınıntəminedilməsi
nəxidmətgöstərir.
Azərbaycanınneftqazstrategi

yasınınhəyatakeçirilməsiTürkiyə
iləstratejitərəfdaşlıqmünasibət
lərinindahadadərinləşməsində
mühüməhəmiyyətəmalikdir.
Xəzərregionundafəalmövqeyi
iləseçilənvəAzərbaycanınbütün
məsələlərüzrəmütəfiqihesabedi
lənTürkiyədövlətiəsasdiqqətini
respublikamızınneftehtiyatlarının
xaricibazarlaramarşrutuüzərində
cəmləşdirib.BuməqsədlədəTür

TürkiyəAzərbaycan iqtisadi  
əlaqələri yeni inkişaf mərhələsində

Məşhur Məmmədov
MilliMəclisindeputatı
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AKTUAL

kiyəhökumətiBakıTbilisiCeyhan
əsasixracneftborukəmərimarş
rutununtəhlükəsizliyinintəmin
edilməsiiləbağlıbirsıratəklifərlə
çıxışedib.
ÜmummilliliderHeydərƏli

yevinxaricisiyasətkursunuçox
uğurladavametdirənAzərbaycan
PrezidentiİlhamƏliyevqardaşTür
kiyədövlətiiləmünasibətləriyüksə
lənxətüzrəinkişafetdirərəkstrateji
mütəfiqliksəviyyəsinəyüksəlmə
sindəəhəmiyyətliroloynadı.Öl
kələrimizarasındabütünsahələrdə
əlaqələrindinamikşəkildəinkişa
fınıngöstəricisiolanqlobaliqtisadi
layihələr–BakıTbilisiCeyhanneft,
BakıTbilisiƏrzurumqazkəmərləri
vəBakıTbilisiQarsdəmiryolulayi
hələriregiondasülhvətəhlükəsiz
liyintəminedilməsinəöztöhfəsini
verməkləyanaşı,xalqlarımızınrifah
halınınyaxşılaşdırılmasıbaxımın
dandaböyükəhəmiyyətəmalikdir.

Bulayihələrhazırdaregionunən
böyükvəmühümlayihələrihesab
olunur.HərüçlayihəninBakıdan
başlanmasıtəkcəAzərbaycanınneft
vəqazehtiyatlarınamalikolması
deyil,eləcədəölkəmizinregionda
ənböyükiqtisadipotensiala,gücə
vəhəminlayihələrinreallaşmasını
diktəetməkimkanınasahibolması
deməkdir.

Hərikidövlətinirəli
sürdüyüyüksəksəviy
yədəStratejiƏməkdaş
lıqŞurasınınqurulması
istiqamətindəverilən
qərardaTürkiyəilə
Azərbaycanarasında
gələcəyiəhatəedənvə
ikitərəfimünasibətlər
dəatılanənmühüm
addımlardanbiridir.Bu
baxımdan“Azərbaycan
RespublikasıvəTürkiyə
Respublikasıarasında
YüksəkSəviyyəliStrate

jiƏməkdaşlıqŞurasınınqurulması
haqqındaBirgəBəyannamə”nin
imzalanmasımühüməhəmiyyət
kəsbedir.
AzərbaycanlaTürkiyəninikitə

rəfiiqtisadiəməkdaşlığıvəsərma
yələrəverdikləriböyükəhəmiyyət
dəölkələrimizininkişafınışərtlən
dirənamillərdəndir.Azərbaycanın

Bü tün dövr lər də Tür ki yə-Azər bay can mü na-
si bət lə ri həm iki öl kə üçün, həm də re gion 
üçün çox önəm li rol oy na yıb. Bu gün öl kə lə ri-
miz ara sın da st ra te ji tə rəf daş lıq mü na si bət lə ri 
möv cud dur və bü tün sa hə lər də əla qə lə ri miz 
uğur la in ki şaf edir. Bu sə bəb dən Azər bay ca nın 
döv lət baş çı sı İl ham Əli yev bə yan edib ki, böl-
gə də Tür ki yə-Azər bay can əmək daş lı ğı, iş bir li yi 
ol ma dan heç bir tə şəb büs, heç bir la yi hə hə-
ya ta ke çi ri lə bil məz. 
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Türkiyəiqtisadiyyatınayatırdığı
sərmayələrinhəcmi20milyard
dollarıkeçib,bununda15milyard
dollarıDövlətNeftŞirkətininpayı
nadüşür.BakıTbilisiCeyhanneft,
BakıTbilisiƏrzurumqazkəmər
ləri,BakıTbilisiQarsdəmiryolu
kiminəhənglayihələrTürkiyəilə
Azərbaycanəməkdaşlığınıngələ
cəkinkişafındaxüsusiəhəmiyyətə
malikdir.
VətənMüharibəsindəəldəolu

nantarixizəfərdənsonraTürkiyə
iləAzərbaycanarasındaiqtisadi
əlaqələrinbirqədərdəgenişlənmə
simüşahidəedilir.İşğaldanazad
olunanərazilərdəəsaspodratçı
şirkətlərarasındaTürkiyəşirkətləri
dəvarvəilkmüqavilələrtürkşir
kətləriiləbağlanıb.Bütüninfrast
rukturlayihələrindətürkşirkətləri
iləəməkdaşlıqmövcuddur.Ötən
ildəninşasınabaşlanılanƏhməd
bəyliFüzuliŞuşaavtomobilyolu
nuntikintisindəböyüktəcrübəyə
malik2türkşirkətiiştirakedir.
Füzulirayonununərazisindəinşa

ediləcəkBeynəlxalqHavaLimanı
nınlayihələndirilməsinəvətikinti
işləriningörülməsinəTürkiyəşir
kətləridəcəlbolunub.
AzərbaycanvəTürkiyəarasın

daiqtisadiəməkdaşlıqxariciticarət
əlaqələrindədəözünübiruzəverir.
2021ciilinyanvarındaAzərbayca
nınqeyrineftmallarınınəsasalıcısı
olanTürkiyəsıralamadaRusiyanı
qabaqlayıb.Gömrükməlumatlarına
əsasən146milyondollarlıqqeyri
neftməhsulusatılıbvəbunun52,7
milyonu(36,1faiz)Türkiyəyəixrac
edilib.Rusiyayaisəixrac43milyon
dollarolmaqlaümumiixracın29
faizinitəşkiledib.
Xatlırladaqki,əvvəlkidövrlərdə

Azərbaycandanqeyrineftmallarını
ənçoxRusiyaalırdı.Türkiyədaim
ikinciyerdəqərarlaşırdı.2020ciilin
yanvarında141milyondollardəyə
rindəqeyrineftməhsulusatılmışdı
ki,bununda48,2milyondolları
(34,2faiz)Rusiyaya,33,1milyon
dolları(23,5faiz)Türkiyəyəixrac
edilmişdi.

2021ciilinyanvarındaTürki
yəninilksırayayüksəlməsiqardaş
ölkəyəixracınkəskinartmasıhesa
bınabaşverib.Ötənilinyanvarayı
iləmüqayisədəbuilinilkayında
Türkiyəyəixrac20milyondollara
(60faiz)yaxınartıb.
TürkiyəiləAzərbaycanarasında

ötənilimzalanan“AzərbaycanRes
publikasıHökumətiiləTürkiyəRes
publikasıHökumətiarasındaPrefe
rensialTicarətSaziş”ibuilinmartın
1dəntətbiqedilməyəbaşlanılıb.Bu,
qardaşölkəiləxariciticarətingeniş
lənməsinindavamıdeməkdir.Pre
ferensial“güzəştli”mənasınıverir
vəo,razılaşmalarəsasındamallara
mövcudgömrüktarifəriiləmüqa
yisədədahaaşağıtarifərintətbiq
edilməsininəzərdətutur.Qarşılıqlı
şəkildətarifərinaşağısalınmasıiki
ölkəarasındaticarətəlaqələrininge
nişlənməsinəköməkedəcək.
TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyib

Ərdoğanxariciticarətdövriyyəsi
nin2023cüilinsonunaqədər15
milyarddollaraçatdırılmasınıtəklif

edib.AzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevbununmümkünolduğunu
bildiribvəötənilPreferensialTica
rətSazişiimzalanıb.
Xariciticarətəlaqələriningeniş

lənməsinəCənubQazDəhlizinin
tamamlanmasıböyüktöhfəolacaq.
BudəhlizvasitəsiləhərilTürkiyə
Azərbaycandan16milyardkubmet
rəqədərqazalacaq.
BütündövrlərdəTürkiyəAzər

baycanmünasibətlərihəmikiölkə
üçün,həmdəregionüçünçox
önəmliroloynayıb.Bugünölkə

lərimizarasındastratejitərəfdaşlıq
münasibətlərimövcuddurvəbütün
sahələrdəəlaqələrimizuğurlainki
şafedir.BusəbəbdənAzərbaycanın
dövlətbaşçısıİlhamƏliyevbəyan
edibki,bölgədəTürkiyəAzərbay
canəməkdaşlığı,işbirliyiolmadan
heçbirtəşəbbüs,heçbirlayihəhə
yatakeçiriləbilməz.Bununlayanaşı,
TürkiyəvəAzərbaycanregional
əməkdaşlıqprosesininfəalvəəsas
sözsahibiolaniştirakçılarıdır.Hər
ikidövlətözününiqtisadivəenerji
imkanlarından,eləcədəgeosiyasi
mövqeyindənikitərəfivəregional
əməkdaşlığıngenişlənməsiistiqa
mətindəsəmərəliistifadəedir.Bu
günbölgəninuzunmüddətliinkişaf

strategiyasınınmüəyyənləşdirilmə
sindəaparıcıroloynayanvəikiölkə
arasındakımünasibətlərinçoxvacib
elementlərindənolanneftvəqazkə
mərləritəkcəregiondadeyil,bütün
dünyadadövlətlərimizinnüfuzunu
əhəmiyyətlidərəcədəartırıb.Bu
layihələrAzərbaycanın,Türkiyənin,
eləcədədigərölkələrinenerjitəhlü
kəsizliyiüçünböyüktəminatverir.
Eynizamanda,ikidövlətarasında
genişlənənəməkdaşlıqvəstrateji
tərəfdaşlıqregiondasabitliyingöstə
ricisinəçevrilib.

PrezidentİlhamƏliyev“Azər
baycanRespublikasıHökumətiilə
TürkiyəRespublikasıHökumətiara
sındaqarşılıqlıolaraqvizadanazad
etməhaqqında25fevral2020ciil
tarixindəBakışəhərindəimzalanmış
Sazişədəyişiklikləredilməsihaqqın
daAzərbaycanRespublikasıHöku
mətiiləTürkiyəRespublikasıHö
kumətiarasında1saylıProtokol”un
təsdiqedilməsibarədəQanunu
imzalayıb.Buqanununimzalanma
sıçoxdangözlənilirdi.
2020ciildekabrın10daBakı

şəhərindəimzalanmış“Azərbaycan
RespublikasıHökumətiiləTürkiyə
RespublikasıHökumətiarasında
qarşılıqlıolaraqvizadanazadetmə

haqqında25fevral2020ciiltarixin
dəBakışəhərindəimzalanmışSazi
şədəyişiklikləredilməsihaqqında
AzərbaycanRespublikasıHökuməti
iləTürkiyəRespublikasıHökumə
tiarasında1saylıProtokol”təsdiq
edilib.
MüstəqilAzərbaycaniqtisadi,

sosial,siyasivəmədəniinkişafının
tarixidönüşmərhələsiniyaşamaq
dadır.Budövrdəölkədəhəyata
keçirilənməqsədyönlüsosialiqtisa
diislahatlarmilliiqtisadiyyatıngüc
lənməsinivəmüasirləşməsinitəmin
etmişdir.Son17ildədinamikinkişaf
əsasındaölkəiqtisadiyyatınınhəcmi
3dəfədənçoxartmış,güclüsosial
iqtisadiinfrastrukturyaradılmış,
pozitivdemoqrafikartımşəraitin
dəyoxsulluqsəviyyəsiəhəmiyyətli
azalmışdır.Mövcudmaliyyəimkan
larımaksimumaçatdırılıbvəölkə
yuxarıortagəlirlidövlətlərqrupun
damöhkəmlənmişdir.
VizadanazadetməAzərbaycan

vəqardaşTürkiyəarasındayeni
iqtisadiəlaqələrininkişafınadəstək
olacaq.
ArtaniqtisadigücAzərbaycana

CənubiQafqazınvəətrafregionla
rıniqtisadiyyatlarınıdəyişdirməyə
qadirböyüklayihələrintəşəbbüs
karıolmaqimkanıvermişdir.Ölkə
regionaliqtisadiyyatınlokomotivi
olaraqdünyanınenerjitəhlükəsizli
yininetibarlıtərəfdaşlarındanbirinə
çevrilmişdir.BütünbunlarAzər
baycanınregiondaiqtisadirolunu
yüksəltmiş,xaricitəsirlərədavamlı
olmasınavəmüstəqildövlətkimi
suverenliyininbərpasınamöhkəm
zəminyaratmışdır.
Əvvəlkiillərdəhəyatakeçirilmiş

islahatlarhesabınaölkəninsosial
iqtisadipotensialıartmış,iqtisadiy
yatınxaricitəsirlərədözümlülüyü
yaxşılaşmışdır.
MüstəqilvəsuverenAzərbaycan

dövlətiqardaşTürkiyəiləbərabər
postpandemiyavəpostkonfikt
dövründəkeyfiyyətcəyeniolanvə
20212030cuilləriəhatəedənstrateji
mərhələyədaxilolur.

Ankarada Azərbaycan-Turkiyə Hökumətlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının 9-cu iclası



80  |  MİLLİ MƏCLİS   MART-APREL, 2021     MART-APREL, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  81   

TƏRƏFDAŞLIQ TƏRƏFDAŞLIQ
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nadüşür.BakıTbilisiCeyhanneft,
BakıTbilisiƏrzurumqazkəmər
ləri,BakıTbilisiQarsdəmiryolu
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LİDER

MöhtərəmPrezidentinson17ildə
həyatakeçirdiyiuzaqgörəninkişaf
strategiyasınəticəsindəAzərbaycan
dayanıqlıvədavamlıiqtisaditərəqqiyə
nailoldu.Bugünrespublikamızıdünya
ölkələriarasındasözvənüfuzsahibi
edəncənabİlhamƏliyevorduqurucu
luğunudaimdiqqətmərkəzindəsaxladı
vəənyüksəkstandartlaracavabverən,
qarşıyaqoyulantapşırıqlarıpeşəkarlıqla
yerinəyetirəbilənqüdrətlibirAzərbay
canOrdusuyaratdı.Hərzaman“Azər
baycanheçvaxtözərazibütövlüyünün
pozulmasıiləbarışmayacaq,torpaqla
rındaikinciermənidövlətininyaran
masınayolverməyəcəkdir.Ölkəmizin

ərazibütövlüyütambərpaedilməli,
azərbaycanlılarəzəliyurdlarınaqayıt
malıdırlar”deyənİlhamƏliyevbütün
fəaliyyətiboyuncabuprinsipingerçək
ləşməsiüçünçalışdı,“QarabağAzərbay
candır!”ifadəsininbirhəqiqətolduğunu
bütündünyayanümayişetdirdi.
Azərbaycanözliderininyüksəkdip

lomatiksəriştəsi,qətiyyətlivəsarsılmaz
iradəsi,ordunungücü,xalqınsarsılmaz
birliyisayəsindəzəfərçaldı,torpaqları
mızerməniişğalındanazadolunduvə
Azərbaycanbütündünyadaqalibölkə
kimitanındı.
VətənMüharibəsindəhərbirAzər

baycanvətəndaşıcənabAliBaşKo

mandanınvəAzərbaycanOrdusunun
yanındaolduğunuözəməliiləsübut
etdi.Döyüşmeydanındanreportajlar
hazırlayaraqhəmölkə,həmdədünya
ictimaiyyətiniməlumatlandıranjurna
listlərimizekstremalvəziyyətlərdəlentə
aldıqlarıfotovəvideomateriallarıpeşə
karlıqlaişıqlandırdılar.Yerigəlmişkən,
İkinciQarabağmüharibəsindədünya
ictimaiyyətinifasiləsizinformasi
yalarlatəminetmişbiziməzizqar
daşlarımızıntürkiyəlijurnalistlərin
əməyinixüsusiqeydetməkistəyirəm.
İstərAzərbaycan,istərTürkiyənin
medianümayəndələri,istərsədəsosial
şəbəkələrdəinformasiyamanipulyasi
yasıaparanermənilərəqarşı“savaş”
meydanıaçanvətəndaşlarımızrespub
likamızınqələbəsinaminədüşmənin
informasiyacəbhəsinəciddizərbə
vuraraqonlarınyalanlarınıifşaetmiş
oldu.Millibirlikvəhəmrəyliyinhökm
sürdüyüAzərbaycandünyaerməni
lobbisininvədiasporununson100ildə
yaratdığıinformasiyatəbliğatmaşınını
darmadağınetdi.
Beləliklə,ölkəmizhəmhərbmey

danında,həmdəinformasiyamühari
bəsindəqalibgəldi.Çünki44günlük
müharibədöyüşmeydanıiləyanaşı,
həmdəinformasiyaməkanındaapa
rılırdı.Döyüşlərəkomandanlıqedən
ölkəbaşçımızcənabİlhamƏliyev,eyni
zamanda,mükəmməlbilikvəpeşə
karlıqnümayişetdirərəkdünyanın
ənnüfuzlu“Euronews”,“ƏlCəzirə”,
“SkyNews”,“Fiqaro”,“France24”,
Rusiyanın“RBK”,ABŞın“FoxNews”,
Almaniyanın“ARD”televiziyakanal
larınavədigəraparıcımətbuatorqan
larınamüsahibələrverir,Azərbayca
nınhaqlımövqeyinibütündünyaya
təkzibedilməzarqumentlərləçatdırırdı.
HəminmüsahibələrdəcənabPrezident
Ermənistanınişğalçılıqsiyasətininəsl
təcavüzkarmahiyyətiniifşaetdi.
BizAliBaşKomandanınermənilob

bisinəxidmətedənbəzijurnalistlərin
bütünantiAzərbaycantezislərinisəbir
vətəmkinlədinləməsinin,təxribatçı
suallarıtutarlıfaktlarlacavablandırma
sınınşahidiolduqvəbununlaqürur
duyduq.Birneçəxaricidilimükəm

məlbiləncənabPrezidentistərRusiya,
istərsədədigərxaricikanallaraverdiyi
müsahibələrzamanıözününyüksək
nitqmədəniyyəti,mükəmməltəhsiliilə
hərkəsivalehetdi.
AzərbaycanPrezidentininfevralın

26dadünyamedianümayəndələ
riüçünkeçirdiyimətbuatkonfransı
bunundahabirbariznümunəsidir.Bu
mətbuatkonfransınınXocalısoyqırımı

nın29cuildönümügünündəfevralın
26dakeçirilməsiniisəxüsusiqeydet
məkistəyirəm.CənabPrezidentbunun
labütündünyaölkələrinəmesajvermiş
olduvəxariciKİVlərindiqqətini
növbətidəfəErmənistanınAzərbayca
naqarşısoyqırımsiyasətinəyönəldərək
ermənilərtərəfindəntörədilmişXocalı
soyqırımınınheçvaxtunudulmayacağı
nıdiqqətəçatdırdı.Vəhşicəsinəhəyata
keçirilmişXocalıqətliamınıngerçəkliyi
nibirdahabütündünyayabəyanetdi.
Dövlətimizinbaşçısı24televiziya

kanalıtərəfindəncanlıyayımlanan,
100əyaxınyerlivəxaricijurnalistin
qatıldığımətbuatkonfransında4saat
ərzindəjurnalistlərinsuallarınıfasiləsiz
olaraqcavablandırdı.Türkiyə,Rusiya,
İran,Amerika,BöyükBritaniya,İspani
yavədigərölkələrinaparıcıjurnalist
lərininsuallarına4dildəAzərbaycan,
türk,rusvəingilisdillərindətutarlı
cavablarverdi.Dünyanınheçbirdövlət
başçısıbugünəkimi4saatdançoxda
vamedənmətbuatkonfransıkeçirmə
yibvəheçbirölkəninliderijurnalistlə
rinsuallarını4dildəcavablandırmayıb.

Mətbuatkonfransıhəmdəişğaldan
azadedilmişşəhər,rayonvəkənd
lərimizdəermənilərintörətdikləri
vandalizminmediavasitəsilədünya
ictimaiyyətinəçatdırılmasıbaxımın
dandamühüməhəmiyyətəmalikidi.
30illikişğaldanazadedilmişərazilə
rimizdəmənfurdüşmənintörətdikləri
vəhşiliklərvədağıntılarbarədəməlu
matlandırılanjurnalistlər44günlük

VətənMüharibəsindənvə10noyabr
tarixliBəyanatdansonraQarabağdakı
mövcuddurum,azadedilmişərazilə
rimizdəhəyatakeçirilənlayihələr,bər
paquruculuqişləri,qarşıdaqoyulan
vəzifələrhaqqındadaətrafıməlumat
aldılar.
CənabPrezidentinkeçirdiyimət

buatkonfransındaiştirakedənmedia
nümayəndələridahasonraöztəəssürat
larınıbölüşüb,İlhamƏliyevinsualları
yüksəkdiplomatiksəriştəvənatiqlik
nümayişetdirərək,dəqiq,təfərrüatlıvə
taməsaslandırılmışşəkildə,ənəsasıisə
4dildəcavablandırmasınaheyrətlərini
gizlədəbilmədilər.
Dünyanınnüfuzlukütləviinforma

siyavasitələritərəfindəngenişşəkildə
işıqlandırılmışmətbuatkonfransıbir
dahatəsdiqetdiki,dövlətimizinbaşçısı
nəqədəruzaqgörən,müdrikvəgüclü
siyasiliderdir.
Hesabedirəmki,cənabPrezident

İlhamƏliyevinfevralın26dakeçirdi
yibumətbuatkonfransıAzərbaycanın
beynəlxalqinformasiyaməkanındakı
mühümqələbəsidir.

Strateji hədəfəri reallığa çevirən Prezident 

Jalə Əhmədova
MilliMəclisindeputatı

Hər bir öl  kə  nin dün  ya  da ta  nın  ma  sı və nü  fuz qa  zan  ma  sı hə  min döv  lə  tin baş  çı  sı  nın dip  lo  ma  tik sə -
riş  tə  sin  dən, gü  cün  dən və li  der  lik qa  bi  liy  yə  tin  dən ası  lı  dır. Ən yük  sək li  der  lik key  fiy  yət  lə  ri  ni özün  də 
bir  ləş  di  rə  rək Azər  bay  ca  na rəh  bər  lik et  di  yi 17 il ər  zin  də öl  kə  mi  zin nü  fu  zu  nu zir  və  lər  dən zir  və  lə  rə 
yük  səl  dən, vax  tın  da qə  bul et  di  yi qə  rar  lar və dip  lo  ma  tik tak  ti  ki ge  diş  lə  ri ilə dün  ya li  der  lə  ri ara  sın -
da  yük  sək nü  fu  za ma  lik olan Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Hey  dər Əli  yev si  ya  si mək  tə  bi  ni keç  di  yi  ni,  
Ulu ön  də  rin döv  lət ida  rə  çi  lik prak  ti  ka  sı  na yi  yə  lən  miş pe  şə  kar si  ya  sət  çi ol  du  ğu  nu sü  but et  di. 

Prezident İlham Əliyev “Əl-Cəzirə” kanalına müsahibə verir
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MöhtərəmPrezidentinson17ildə
həyatakeçirdiyiuzaqgörəninkişaf
strategiyasınəticəsindəAzərbaycan
dayanıqlıvədavamlıiqtisaditərəqqiyə
nailoldu.Bugünrespublikamızıdünya
ölkələriarasındasözvənüfuzsahibi
edəncənabİlhamƏliyevorduqurucu
luğunudaimdiqqətmərkəzindəsaxladı
vəənyüksəkstandartlaracavabverən,
qarşıyaqoyulantapşırıqlarıpeşəkarlıqla
yerinəyetirəbilənqüdrətlibirAzərbay
canOrdusuyaratdı.Hərzaman“Azər
baycanheçvaxtözərazibütövlüyünün
pozulmasıiləbarışmayacaq,torpaqla
rındaikinciermənidövlətininyaran
masınayolverməyəcəkdir.Ölkəmizin

ərazibütövlüyütambərpaedilməli,
azərbaycanlılarəzəliyurdlarınaqayıt
malıdırlar”deyənİlhamƏliyevbütün
fəaliyyətiboyuncabuprinsipingerçək
ləşməsiüçünçalışdı,“QarabağAzərbay
candır!”ifadəsininbirhəqiqətolduğunu
bütündünyayanümayişetdirdi.
Azərbaycanözliderininyüksəkdip

lomatiksəriştəsi,qətiyyətlivəsarsılmaz
iradəsi,ordunungücü,xalqınsarsılmaz
birliyisayəsindəzəfərçaldı,torpaqları
mızerməniişğalındanazadolunduvə
Azərbaycanbütündünyadaqalibölkə
kimitanındı.
VətənMüharibəsindəhərbirAzər

baycanvətəndaşıcənabAliBaşKo

mandanınvəAzərbaycanOrdusunun
yanındaolduğunuözəməliiləsübut
etdi.Döyüşmeydanındanreportajlar
hazırlayaraqhəmölkə,həmdədünya
ictimaiyyətiniməlumatlandıranjurna
listlərimizekstremalvəziyyətlərdəlentə
aldıqlarıfotovəvideomateriallarıpeşə
karlıqlaişıqlandırdılar.Yerigəlmişkən,
İkinciQarabağmüharibəsindədünya
ictimaiyyətinifasiləsizinformasi
yalarlatəminetmişbiziməzizqar
daşlarımızıntürkiyəlijurnalistlərin
əməyinixüsusiqeydetməkistəyirəm.
İstərAzərbaycan,istərTürkiyənin
medianümayəndələri,istərsədəsosial
şəbəkələrdəinformasiyamanipulyasi
yasıaparanermənilərəqarşı“savaş”
meydanıaçanvətəndaşlarımızrespub
likamızınqələbəsinaminədüşmənin
informasiyacəbhəsinəciddizərbə
vuraraqonlarınyalanlarınıifşaetmiş
oldu.Millibirlikvəhəmrəyliyinhökm
sürdüyüAzərbaycandünyaerməni
lobbisininvədiasporununson100ildə
yaratdığıinformasiyatəbliğatmaşınını
darmadağınetdi.
Beləliklə,ölkəmizhəmhərbmey

danında,həmdəinformasiyamühari
bəsindəqalibgəldi.Çünki44günlük
müharibədöyüşmeydanıiləyanaşı,
həmdəinformasiyaməkanındaapa
rılırdı.Döyüşlərəkomandanlıqedən
ölkəbaşçımızcənabİlhamƏliyev,eyni
zamanda,mükəmməlbilikvəpeşə
karlıqnümayişetdirərəkdünyanın
ənnüfuzlu“Euronews”,“ƏlCəzirə”,
“SkyNews”,“Fiqaro”,“France24”,
Rusiyanın“RBK”,ABŞın“FoxNews”,
Almaniyanın“ARD”televiziyakanal
larınavədigəraparıcımətbuatorqan
larınamüsahibələrverir,Azərbayca
nınhaqlımövqeyinibütündünyaya
təkzibedilməzarqumentlərləçatdırırdı.
HəminmüsahibələrdəcənabPrezident
Ermənistanınişğalçılıqsiyasətininəsl
təcavüzkarmahiyyətiniifşaetdi.
BizAliBaşKomandanınermənilob

bisinəxidmətedənbəzijurnalistlərin
bütünantiAzərbaycantezislərinisəbir
vətəmkinlədinləməsinin,təxribatçı
suallarıtutarlıfaktlarlacavablandırma
sınınşahidiolduqvəbununlaqürur
duyduq.Birneçəxaricidilimükəm

məlbiləncənabPrezidentistərRusiya,
istərsədədigərxaricikanallaraverdiyi
müsahibələrzamanıözününyüksək
nitqmədəniyyəti,mükəmməltəhsiliilə
hərkəsivalehetdi.
AzərbaycanPrezidentininfevralın

26dadünyamedianümayəndələ
riüçünkeçirdiyimətbuatkonfransı
bunundahabirbariznümunəsidir.Bu
mətbuatkonfransınınXocalısoyqırımı

nın29cuildönümügünündəfevralın
26dakeçirilməsiniisəxüsusiqeydet
məkistəyirəm.CənabPrezidentbunun
labütündünyaölkələrinəmesajvermiş
olduvəxariciKİVlərindiqqətini
növbətidəfəErmənistanınAzərbayca
naqarşısoyqırımsiyasətinəyönəldərək
ermənilərtərəfindəntörədilmişXocalı
soyqırımınınheçvaxtunudulmayacağı
nıdiqqətəçatdırdı.Vəhşicəsinəhəyata
keçirilmişXocalıqətliamınıngerçəkliyi
nibirdahabütündünyayabəyanetdi.
Dövlətimizinbaşçısı24televiziya

kanalıtərəfindəncanlıyayımlanan,
100əyaxınyerlivəxaricijurnalistin
qatıldığımətbuatkonfransında4saat
ərzindəjurnalistlərinsuallarınıfasiləsiz
olaraqcavablandırdı.Türkiyə,Rusiya,
İran,Amerika,BöyükBritaniya,İspani
yavədigərölkələrinaparıcıjurnalist
lərininsuallarına4dildəAzərbaycan,
türk,rusvəingilisdillərindətutarlı
cavablarverdi.Dünyanınheçbirdövlət
başçısıbugünəkimi4saatdançoxda
vamedənmətbuatkonfransıkeçirmə
yibvəheçbirölkəninliderijurnalistlə
rinsuallarını4dildəcavablandırmayıb.

Mətbuatkonfransıhəmdəişğaldan
azadedilmişşəhər,rayonvəkənd
lərimizdəermənilərintörətdikləri
vandalizminmediavasitəsilədünya
ictimaiyyətinəçatdırılmasıbaxımın
dandamühüməhəmiyyətəmalikidi.
30illikişğaldanazadedilmişərazilə
rimizdəmənfurdüşmənintörətdikləri
vəhşiliklərvədağıntılarbarədəməlu
matlandırılanjurnalistlər44günlük

VətənMüharibəsindənvə10noyabr
tarixliBəyanatdansonraQarabağdakı
mövcuddurum,azadedilmişərazilə
rimizdəhəyatakeçirilənlayihələr,bər
paquruculuqişləri,qarşıdaqoyulan
vəzifələrhaqqındadaətrafıməlumat
aldılar.
CənabPrezidentinkeçirdiyimət

buatkonfransındaiştirakedənmedia
nümayəndələridahasonraöztəəssürat
larınıbölüşüb,İlhamƏliyevinsualları
yüksəkdiplomatiksəriştəvənatiqlik
nümayişetdirərək,dəqiq,təfərrüatlıvə
taməsaslandırılmışşəkildə,ənəsasıisə
4dildəcavablandırmasınaheyrətlərini
gizlədəbilmədilər.
Dünyanınnüfuzlukütləviinforma

siyavasitələritərəfindəngenişşəkildə
işıqlandırılmışmətbuatkonfransıbir
dahatəsdiqetdiki,dövlətimizinbaşçısı
nəqədəruzaqgörən,müdrikvəgüclü
siyasiliderdir.
Hesabedirəmki,cənabPrezident

İlhamƏliyevinfevralın26dakeçirdi
yibumətbuatkonfransıAzərbaycanın
beynəlxalqinformasiyaməkanındakı
mühümqələbəsidir.

Strateji hədəfəri reallığa çevirən Prezident 

Jalə Əhmədova
MilliMəclisindeputatı

Hər bir öl  kə  nin dün  ya  da ta  nın  ma  sı və nü  fuz qa  zan  ma  sı hə  min döv  lə  tin baş  çı  sı  nın dip  lo  ma  tik sə -
riş  tə  sin  dən, gü  cün  dən və li  der  lik qa  bi  liy  yə  tin  dən ası  lı  dır. Ən yük  sək li  der  lik key  fiy  yət  lə  ri  ni özün  də 
bir  ləş  di  rə  rək Azər  bay  ca  na rəh  bər  lik et  di  yi 17 il ər  zin  də öl  kə  mi  zin nü  fu  zu  nu zir  və  lər  dən zir  və  lə  rə 
yük  səl  dən, vax  tın  da qə  bul et  di  yi qə  rar  lar və dip  lo  ma  tik tak  ti  ki ge  diş  lə  ri ilə dün  ya li  der  lə  ri ara  sın -
da  yük  sək nü  fu  za ma  lik olan Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Hey  dər Əli  yev si  ya  si mək  tə  bi  ni keç  di  yi  ni,  
Ulu ön  də  rin döv  lət ida  rə  çi  lik prak  ti  ka  sı  na yi  yə  lən  miş pe  şə  kar si  ya  sət  çi ol  du  ğu  nu sü  but et  di. 
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SonillərAzərbaycandahəyata
keçirilənuğurlusosialsiyasətməş
ğulluqproblemininhəllinəböyük
töhfələrverməkdədir.Ölkədəgedən
sürətliiqtisadiinkişaf,ardıcılvə
məqsədyönlütədbirlərnəticəsində
əməkhüquqununqorunması,mə
vacibinödənişinintəşkilinənəzarət
mexanizmlərinintəkmilləşdirilməsi
vəəməkehtiyatlarınınkeyfiyyətcə
yaxşılaşdırılmasıkimizəruriproses
lərhəyatakeçirilir.ƏməkMəcəllə
sindəişçilərinatestasiyasına,əmək
müqavilələrininbağlanmasına,
şərtlərindəyişdirilməsivəxitamın
sənədləşdirilməsinə,işvaxtının
növlərivətənzimlənməsinə,məzu
niyyəthüquqlarıvəistirahətvaxtı
iləbağlıhüquqinormalarariayət
olunmasınanəzarətartırılmışdır.
BuyaxınlardaMilliMəclisdə

ƏməkMəcəlləsinədəyişiklikləredil
məsibarədəqanunlayihəsimüzakirə
olunduvəişçilərinsosialmüdafiəsi

vədigərproblemlərininhəlliiləbağlı
tələblərinyerinəyetirilməsinədiqqə
tinartırılmasıbirdahavurğulandı.
Heçkiməsirrdeyilki,Azərbay

canPrezidenticənabİlhamƏliyev
ölkəəhalisininməşğulluğunun
təminedilməsiistiqamətindəzəruri
sənədlərinqəbulolunmasınıntəşəb
büskarıkimi,buqərarlarınicrasının
təminedilməsinədəxüsusidiqqət
vəqayğıiləyanaşır.Bubaxımdan
Prezidentin17mart2017ciiltarixli
“Əməkmünasibətlərinintənzimlən
məsinintəkmilləşdirilməsivəkoor
dinasiyakomissiyasınınyaradılması
haqqında”Sərəncamıvəsənəddə
komissiyanınkonkretvəzifələri
ninmüəyyənedilməsiiləbağlıirəli
sürdüyüfikirlərböyükəhəmiyyətə
malikdir.Təsadüfideyilki,həmin
dövrdənindiyədəkqeyrirəsmi
strukturlardaişləyəninsanlarla386
min575əməkmüqaviləsibağlanıb
vəqeydiyyatdankeçirilib.

XXIəsrəqədəmqoyduğumuz
andanAzərbaycanındinamikinkişa
fıhamıtərəfindənqəbulolunanreal
lıqdır.Son17ildəmilyonlarlayeni
işyerininaçılması,əməkhaqlarının
vəpensiyalarınbirneçədəfəartırıl
ması,sosialmüdafiətədbirlərinin
dahadagücləndirilməsiinsanların
həyatşəraitiniəhəmiyyətlidərəcədə
yaxşılaşdırıb.Ölkədəişsizlikvəyox
sulluqsəviyyəsininhəddi56faizə
düşüb.Azərbaycandabusahədə
mövcudolangöstəricilərdünyanın
əninkişafetmişölkələriiləmüqayi
səolunabilər.
Əməkmünasibətlərininrəsmi

ləşdirilməsisosialiqtisadixarakterli
ciddibirməsələdir.Bumünasibət
lərinəsaslısurətdətənzimlənməsi
ölkədəmövcudəməkresurslarıvə
əməkbazarıbarəsindəaydınməlu
matlarəldəetməyəimkanverirvə
iqtisadiproqnozlarınhazırlanmasına,
əməkresurslarındansəmərəliistifa
dəyəşəraityaradır.Eynizamanda,
qeyrirəsmisektordaçalışanişçilərdə
sosialiqtisadimüdafiəsisteminədaxil
olurlar.Əkshaldaonlarınözhüquq
larındantamşəkildəistifadəetməsinə
imkanyaranmır.Buisəişçilərinəmək
şəraitinin,mühafizəsinin,sağlamlığı
nın,gigiyenasınıntəminolunmaması
vəəməkhaqlarınınqeyrimüntəzəm
liyiiləsəciyyələnir.Beləolduğuhalda,
birqaydaolaraqişçilərinçoxuböyük
risklərəməruzqalır,əməkhüquqları
mütəmadiolaraqişəgötürənlərtərə
findənpozulduğundanehtiyaclarıar
tır,sosialmüdafiətəminatlarızəifəyir.
Qeyriformalməşğulluqiqtisadiy

yata,dövlətbüdcəsinə,DövlətSosial
MüdafiəFonduna(DSMF)daböyük
zərbəvurur.Yənibusahədəçalışan

işçilərinəməkmüqaviləsininrəsmiləş
dirilməsidövlətbüdcəsinəmilyonlarla
əlavəvəsaitindaxilolmasınaşəraitya
radar,DSMFyəəlavəvəsaitlərincəlb
edilməsinəimkanverər.
Digərtərəfdən,qeyrirəsmisahə

dəçalışanişçilərinböyükəksəriyyə
tiningələcəyəhesablanmışpensiya
hüquqlarınınpozulması,layiqli
əməkhaqqındanməhrumolmasıda
danılmazfaktdır.Hesabedirəmki,
işçilərinqeyrirəsmiəməkbazarı
nacəlbedilməsionlarınmüvafiq
təhsillərininvəyastabilpeşələrinin
olmamasıiləbağlıdır.Busəbəbdən
dəhəminişçilərişəgötürənlərin
qoyduğubütünşərtlərlərazılaşmağa
məcburolurlar.NəticədəƏməkMə
cəlləsindənəzərdətutulangüzəştlər
dənistifadəedəbilmir,qeyriqanuni
şəkildəçalışırlar.
Bütünbunlarondanirəligəlirki,

işəgötürənlərinəksəriyyətiişçilərin
sosialiqtisadihüquqlarınınmüda
fiəsinintəminedilməsindəhəlledici
rolamalikolanhəmkarlaritifaqları
nınictimainəzarətinəşəraityarat
mırlar.Hətabuhaldaistehsalvə
yaqeyriistehsalsahələrindəçalışan
beləişçilərin,pensiyaçılarınvətəhsil
alanşəxslərinəməkhüquqlarınınvə
qanunisosialiqtisadimənafelərinin
müdafiəsiiləbirbaşaməşğulolan
həmkarlaritifaqlarınınyaradılma
sınadamaneçiliktörədilir.Halbuki
həmkarlaritifaqlarımövcudolan
müəssisəvətəşkilatlardaqeyrifor
malməşğulluqdansöhbətgedəbil
məzvəbunaşəraitdəyoxdur.Çünki
bumüəssisələrdəişçilərləəmək
müqaviləsirəsmiləşdirilir,işçilərin
təmsilçisiolanhəmkarlaritifaqları
iləkollektivmüqavilələrimzalanır
vəişəgötürənlərbirsırasosialöhdə
liklərinyerinəyetirilməsiniüzərləri
nəgötürürlər.Həmkarlaritifaqları
isəöznövbəsindəbuöhdəliklərin
yerinəyetirilməsinəictimainəzarəti
həyatakeçirir.
BugünAzərbaycandaəhalinin

məşğulluğuiləbağlımövcudolan
müəyyənneqativhallarınaradan

qaldırılmasınadaehtiyacvar.Belə
ki,bəzixidmətsahələrindəişçilərlə
əməkmüqaviləsibağlanmadığından
onlar1416saatişləməkməcburiy
yətindəqalırlar.Ölkəninbirsıra
restoranvəmağazalarındaişvaxtı
səhərtezdənbaşlayaraqgecəsaat
larınaqədərdavamedir.Əgərbu
sahəyənəzarətedəndövlətorqanları
xidmətobyektlərinin(kafe,restoran,
mağazavəs.)ikinövbəliişsistemin
dəişləməsinənailolarlarsa,həm

işçilərinqeyriqanuniişləməsinin
qarşısıalınar,həmdəəlavəolaraq
450500minyeniişyerininaçılma
sınaşəraityaranar.Təbiiki,Əmək
vəƏhalininSosialMüdafiəsiNa
zirliyininmüvafiqqurumuƏmək
MüfətişliyiXidmətibuməsələnin
həllinəyardımgöstərəbilər.İşçi
lərinəməkhüquqları,sosialprob
lemlərininhəlliiləəlaqədarolan
buməsələlərənəzarətAzərbaycan
RespublikasıNazirlərKabineti,
AHİKvəAzərbaycanRespublikası
Sahibkarlar(İşəgötürənlər)Təşki
latlarıMilliKonfederasiyasıarasın
dabağlananBaşKollektivSazişdə
dənəzərdətutulur.Eynizamanda,
SosialvəİqtisadiMəsələlərüzrəÜç
tərəfiKomissiyanıniclaslarındabu
məsələvaxtaşırımüzakirəolunur.
Bütünbunlarişçilərinmənafeyinə
xidmətedir.
Ölkədəkoronavirusinfeksiyası

nınyayılmasıiləbağlıAzərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevingöstərişiiləişəgötürənlər
tərəfindənişçilərinsayınınəsassız
azaldılmasının,işdənçıxarılması
nınqarşısınınalınmasıməqsədiilə
AHİKdədaxilolmaqlaİqtisadiyyat
Nazirliyi,ƏməkvəƏhalininSosial

MüdafiəsiNazirliyivəAzərbaycan
RespublikasıSahibkarlar(İşəgötü
rənlər)TəşkilatlarıMilliKonfedera
siyasıadındanişəgötürənlərəbildiriş
göndərilmişdir.Dövlətbaşçısının
digərbirgöstərişiiləisəictimaiiş
yerlərinədairtələbatauyğunola
raq“DOST”mərkəzlərininxətiilə
regionlardamüvəqqətiişyerlərinin
yaradılmasıvəişçiqüvvəsiilətəmin
olunmasınəticəsindəxeyliinsanişlə
təminedilmişvəəməkmüqavilələri

bağlanmışdır.
Həmkarlaritifaqları

AzərbaycanRespublika
sınınƏməkMəcəlləsinə
uyğunolaraqişçilərlə
əməkmüqavilələrinin
bağlanmasınıntəmin
edilməsi,onlarıniş
vaxtındanartıqişlədil

məsininqarşısınınalınması,işəgö
türənlərləkollektivmüqavilələrin
imzalanması,layiqliişyerlərinin
yaradılması,qeyrirəsmiməşğullu
ğunaradanqaldırılmasısahəsində
BeynəlxalqƏməkTəşkilatı(BƏT)
iləəməkdaşlıqçərçivəsindəbirsıra
tədbirlərhəyatakeçirir.Sonillərdə
buqurumundəstəyiiləməşğulluq
problemləriiləbağlıBakıdavəbəzi
bölgələrdəonlarlakonfransvəse
minarlartəşkilolunmuşdur.Həmin
tədbirlərdəhəmkarlaritifaqıfəalları
iləyanaşı,beynəlxalqtəşkilatların
nümayəndələri,BƏTinrəhbərişçi
lərivəekspertlərdəiştiraketmişlər.
Həmkarlaritifaqlarıişçilərin

əməkhüquqlarınınqorunmasında
maraqlıtərəfkimisosialiqtisadi
məsələlərləbağlıƏməkMəcəlləsin
dənəzərdətutulantələblərəriayət
olunmasıüçünbütünimkanlardan
istifadəetməyəqərarlıdır.Hesab
edirəmki,müvafiqdövlətorqanları
iləbirlikdəsosialiqtisadiməsələlər
ləəlaqədarmonitorinqaparmaqla,
buyollaişəgötürənləriözbiznesləri
ninleqallaşdırılmasınatəşviqetmək
ləbirsırasosialiqtisadiməsələlərin
həllinənailolabilərik.

Əmək Məcəlləsində nəzərdə  
tutulan dəyişikliklər işçilərin  
hüquqlarının müdafiəsinə xidmət edir  

Səttar Möhbalıyev
MilliMəclisindeputatı,AzərbaycanHəmkarlar
İtifaqlarıKonfederasiyasınınsədri

Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı iş  çi  lə  rin əmək hü  quq  la -
rı  nın qo  run  ma  sın  da ma  raq  lı tə  rəf ki  mi so  sial-
iq  ti  sa  di mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı Əmək Mə  cəl  lə  sin  də 
nə  zər  də tu  tu  lan tə  ləb  lə  rə riayət olun  ma  sı üçün 
bü  tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də et  mə  yə qə  rar  lı  dır. 
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SonillərAzərbaycandahəyata
keçirilənuğurlusosialsiyasətməş
ğulluqproblemininhəllinəböyük
töhfələrverməkdədir.Ölkədəgedən
sürətliiqtisadiinkişaf,ardıcılvə
məqsədyönlütədbirlərnəticəsində
əməkhüquqununqorunması,mə
vacibinödənişinintəşkilinənəzarət
mexanizmlərinintəkmilləşdirilməsi
vəəməkehtiyatlarınınkeyfiyyətcə
yaxşılaşdırılmasıkimizəruriproses
lərhəyatakeçirilir.ƏməkMəcəllə
sindəişçilərinatestasiyasına,əmək
müqavilələrininbağlanmasına,
şərtlərindəyişdirilməsivəxitamın
sənədləşdirilməsinə,işvaxtının
növlərivətənzimlənməsinə,məzu
niyyəthüquqlarıvəistirahətvaxtı
iləbağlıhüquqinormalarariayət
olunmasınanəzarətartırılmışdır.
BuyaxınlardaMilliMəclisdə

ƏməkMəcəlləsinədəyişiklikləredil
məsibarədəqanunlayihəsimüzakirə
olunduvəişçilərinsosialmüdafiəsi

vədigərproblemlərininhəlliiləbağlı
tələblərinyerinəyetirilməsinədiqqə
tinartırılmasıbirdahavurğulandı.
Heçkiməsirrdeyilki,Azərbay

canPrezidenticənabİlhamƏliyev
ölkəəhalisininməşğulluğunun
təminedilməsiistiqamətindəzəruri
sənədlərinqəbulolunmasınıntəşəb
büskarıkimi,buqərarlarınicrasının
təminedilməsinədəxüsusidiqqət
vəqayğıiləyanaşır.Bubaxımdan
Prezidentin17mart2017ciiltarixli
“Əməkmünasibətlərinintənzimlən
məsinintəkmilləşdirilməsivəkoor
dinasiyakomissiyasınınyaradılması
haqqında”Sərəncamıvəsənəddə
komissiyanınkonkretvəzifələri
ninmüəyyənedilməsiiləbağlıirəli
sürdüyüfikirlərböyükəhəmiyyətə
malikdir.Təsadüfideyilki,həmin
dövrdənindiyədəkqeyrirəsmi
strukturlardaişləyəninsanlarla386
min575əməkmüqaviləsibağlanıb
vəqeydiyyatdankeçirilib.

XXIəsrəqədəmqoyduğumuz
andanAzərbaycanındinamikinkişa
fıhamıtərəfindənqəbulolunanreal
lıqdır.Son17ildəmilyonlarlayeni
işyerininaçılması,əməkhaqlarının
vəpensiyalarınbirneçədəfəartırıl
ması,sosialmüdafiətədbirlərinin
dahadagücləndirilməsiinsanların
həyatşəraitiniəhəmiyyətlidərəcədə
yaxşılaşdırıb.Ölkədəişsizlikvəyox
sulluqsəviyyəsininhəddi56faizə
düşüb.Azərbaycandabusahədə
mövcudolangöstəricilərdünyanın
əninkişafetmişölkələriiləmüqayi
səolunabilər.
Əməkmünasibətlərininrəsmi

ləşdirilməsisosialiqtisadixarakterli
ciddibirməsələdir.Bumünasibət
lərinəsaslısurətdətənzimlənməsi
ölkədəmövcudəməkresurslarıvə
əməkbazarıbarəsindəaydınməlu
matlarəldəetməyəimkanverirvə
iqtisadiproqnozlarınhazırlanmasına,
əməkresurslarındansəmərəliistifa
dəyəşəraityaradır.Eynizamanda,
qeyrirəsmisektordaçalışanişçilərdə
sosialiqtisadimüdafiəsisteminədaxil
olurlar.Əkshaldaonlarınözhüquq
larındantamşəkildəistifadəetməsinə
imkanyaranmır.Buisəişçilərinəmək
şəraitinin,mühafizəsinin,sağlamlığı
nın,gigiyenasınıntəminolunmaması
vəəməkhaqlarınınqeyrimüntəzəm
liyiiləsəciyyələnir.Beləolduğuhalda,
birqaydaolaraqişçilərinçoxuböyük
risklərəməruzqalır,əməkhüquqları
mütəmadiolaraqişəgötürənlərtərə
findənpozulduğundanehtiyaclarıar
tır,sosialmüdafiətəminatlarızəifəyir.
Qeyriformalməşğulluqiqtisadiy

yata,dövlətbüdcəsinə,DövlətSosial
MüdafiəFonduna(DSMF)daböyük
zərbəvurur.Yənibusahədəçalışan

işçilərinəməkmüqaviləsininrəsmiləş
dirilməsidövlətbüdcəsinəmilyonlarla
əlavəvəsaitindaxilolmasınaşəraitya
radar,DSMFyəəlavəvəsaitlərincəlb
edilməsinəimkanverər.
Digərtərəfdən,qeyrirəsmisahə

dəçalışanişçilərinböyükəksəriyyə
tiningələcəyəhesablanmışpensiya
hüquqlarınınpozulması,layiqli
əməkhaqqındanməhrumolmasıda
danılmazfaktdır.Hesabedirəmki,
işçilərinqeyrirəsmiəməkbazarı
nacəlbedilməsionlarınmüvafiq
təhsillərininvəyastabilpeşələrinin
olmamasıiləbağlıdır.Busəbəbdən
dəhəminişçilərişəgötürənlərin
qoyduğubütünşərtlərlərazılaşmağa
məcburolurlar.NəticədəƏməkMə
cəlləsindənəzərdətutulangüzəştlər
dənistifadəedəbilmir,qeyriqanuni
şəkildəçalışırlar.
Bütünbunlarondanirəligəlirki,

işəgötürənlərinəksəriyyətiişçilərin
sosialiqtisadihüquqlarınınmüda
fiəsinintəminedilməsindəhəlledici
rolamalikolanhəmkarlaritifaqları
nınictimainəzarətinəşəraityarat
mırlar.Hətabuhaldaistehsalvə
yaqeyriistehsalsahələrindəçalışan
beləişçilərin,pensiyaçılarınvətəhsil
alanşəxslərinəməkhüquqlarınınvə
qanunisosialiqtisadimənafelərinin
müdafiəsiiləbirbaşaməşğulolan
həmkarlaritifaqlarınınyaradılma
sınadamaneçiliktörədilir.Halbuki
həmkarlaritifaqlarımövcudolan
müəssisəvətəşkilatlardaqeyrifor
malməşğulluqdansöhbətgedəbil
məzvəbunaşəraitdəyoxdur.Çünki
bumüəssisələrdəişçilərləəmək
müqaviləsirəsmiləşdirilir,işçilərin
təmsilçisiolanhəmkarlaritifaqları
iləkollektivmüqavilələrimzalanır
vəişəgötürənlərbirsırasosialöhdə
liklərinyerinəyetirilməsiniüzərləri
nəgötürürlər.Həmkarlaritifaqları
isəöznövbəsindəbuöhdəliklərin
yerinəyetirilməsinəictimainəzarəti
həyatakeçirir.
BugünAzərbaycandaəhalinin

məşğulluğuiləbağlımövcudolan
müəyyənneqativhallarınaradan

qaldırılmasınadaehtiyacvar.Belə
ki,bəzixidmətsahələrindəişçilərlə
əməkmüqaviləsibağlanmadığından
onlar1416saatişləməkməcburiy
yətindəqalırlar.Ölkəninbirsıra
restoranvəmağazalarındaişvaxtı
səhərtezdənbaşlayaraqgecəsaat
larınaqədərdavamedir.Əgərbu
sahəyənəzarətedəndövlətorqanları
xidmətobyektlərinin(kafe,restoran,
mağazavəs.)ikinövbəliişsistemin
dəişləməsinənailolarlarsa,həm

işçilərinqeyriqanuniişləməsinin
qarşısıalınar,həmdəəlavəolaraq
450500minyeniişyerininaçılma
sınaşəraityaranar.Təbiiki,Əmək
vəƏhalininSosialMüdafiəsiNa
zirliyininmüvafiqqurumuƏmək
MüfətişliyiXidmətibuməsələnin
həllinəyardımgöstərəbilər.İşçi
lərinəməkhüquqları,sosialprob
lemlərininhəlliiləəlaqədarolan
buməsələlərənəzarətAzərbaycan
RespublikasıNazirlərKabineti,
AHİKvəAzərbaycanRespublikası
Sahibkarlar(İşəgötürənlər)Təşki
latlarıMilliKonfederasiyasıarasın
dabağlananBaşKollektivSazişdə
dənəzərdətutulur.Eynizamanda,
SosialvəİqtisadiMəsələlərüzrəÜç
tərəfiKomissiyanıniclaslarındabu
məsələvaxtaşırımüzakirəolunur.
Bütünbunlarişçilərinmənafeyinə
xidmətedir.
Ölkədəkoronavirusinfeksiyası

nınyayılmasıiləbağlıAzərbaycan
RespublikasınınPrezidentiİlham
Əliyevingöstərişiiləişəgötürənlər
tərəfindənişçilərinsayınınəsassız
azaldılmasının,işdənçıxarılması
nınqarşısınınalınmasıməqsədiilə
AHİKdədaxilolmaqlaİqtisadiyyat
Nazirliyi,ƏməkvəƏhalininSosial

MüdafiəsiNazirliyivəAzərbaycan
RespublikasıSahibkarlar(İşəgötü
rənlər)TəşkilatlarıMilliKonfedera
siyasıadındanişəgötürənlərəbildiriş
göndərilmişdir.Dövlətbaşçısının
digərbirgöstərişiiləisəictimaiiş
yerlərinədairtələbatauyğunola
raq“DOST”mərkəzlərininxətiilə
regionlardamüvəqqətiişyerlərinin
yaradılmasıvəişçiqüvvəsiilətəmin
olunmasınəticəsindəxeyliinsanişlə
təminedilmişvəəməkmüqavilələri

bağlanmışdır.
Həmkarlaritifaqları

AzərbaycanRespublika
sınınƏməkMəcəlləsinə
uyğunolaraqişçilərlə
əməkmüqavilələrinin
bağlanmasınıntəmin
edilməsi,onlarıniş
vaxtındanartıqişlədil

məsininqarşısınınalınması,işəgö
türənlərləkollektivmüqavilələrin
imzalanması,layiqliişyerlərinin
yaradılması,qeyrirəsmiməşğullu
ğunaradanqaldırılmasısahəsində
BeynəlxalqƏməkTəşkilatı(BƏT)
iləəməkdaşlıqçərçivəsindəbirsıra
tədbirlərhəyatakeçirir.Sonillərdə
buqurumundəstəyiiləməşğulluq
problemləriiləbağlıBakıdavəbəzi
bölgələrdəonlarlakonfransvəse
minarlartəşkilolunmuşdur.Həmin
tədbirlərdəhəmkarlaritifaqıfəalları
iləyanaşı,beynəlxalqtəşkilatların
nümayəndələri,BƏTinrəhbərişçi
lərivəekspertlərdəiştiraketmişlər.
Həmkarlaritifaqlarıişçilərin

əməkhüquqlarınınqorunmasında
maraqlıtərəfkimisosialiqtisadi
məsələlərləbağlıƏməkMəcəlləsin
dənəzərdətutulantələblərəriayət
olunmasıüçünbütünimkanlardan
istifadəetməyəqərarlıdır.Hesab
edirəmki,müvafiqdövlətorqanları
iləbirlikdəsosialiqtisadiməsələlər
ləəlaqədarmonitorinqaparmaqla,
buyollaişəgötürənləriözbiznesləri
ninleqallaşdırılmasınatəşviqetmək
ləbirsırasosialiqtisadiməsələlərin
həllinənailolabilərik.

Əmək Məcəlləsində nəzərdə 
tutulan dəyişikliklər işçilərin 
hüquqlarının müdafi əsinə xidmət edir  

Səttar Möhbalıyev
MilliMəclisindeputatı,AzərbaycanHəmkarlar
İtifaqlarıKonfederasiyasınınsədri

Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı iş  çi  lə  rin əmək hü  quq  la -
rı  nın qo  run  ma  sın  da ma  raq  lı tə  rəf ki  mi so  sial-
iq  ti  sa  di mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı Əmək Mə  cəl  lə  sin  də 
nə  zər  də tu  tu  lan tə  ləb  lə  rə riayət olun  ma  sı üçün 
bü  tün im  kan  lar  dan is  ti  fa  də et  mə  yə qə  rar  lı  dır. 
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Qlo  bal təh  lü  kə 
hə  lə so  vuş  ma  yıb
Bugündünyaüzrəkoronavirus

(COVID19)infeksiyasınayolu
xanlarınvəpandemiyasəbəbindən
həyatınıitirənlərinsayıartmaqda
davamedir.Artıqbirçoxölkələrdə
koronaviruslamübarizəməqsədi
iləinsanlarınvaksinasiyaprosesi
nəbaşlanılsada,hələlikbumüba
rizədəəndoğruyolməhzpreven
tivtədbirləringörülməsihesab
edilir.Hələötənilinfevralayının
əvvəllərindənAzərbaycandövləti
busahədədavamlışəkildəciddi
xəbərdarlıqlaretdi,lakintəəssüf
lərolsunki,insanlarbəlkədəbu
vəyabukimifəlakətlərləyaxın
vəuzaqkeçmişdərastlaşmadıqla
rındantəklifolunan,irəlisürülən
tələbvətövsiyələrəciddiəhəmiy
yətvermədilər.Rəsmiqurumların
vəmütəxəssislərinrəyinəgörə,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatı
koronavirusaqarşımübarizədə
ölkəmizintaktikavəstrategiya

sınıtəqdiretsədə,müxtəlifəhali
qruplarınındövlətinvəhökumətin
qabaqlayıcıtəbirlərinəadekvat,
çevikreaksiyaverməməsisəbə
bindənölkədaxilindədəxəstəli
yəyoluxmahallarıqeydəalındı.
AzərbaycanRespublikasınınPrezi
denticənabİlhamƏliyevindaimi
nəzarətialtındafəaliyyətgöstərən
NazirlərKabinetiyanındaOpera
tivQərargahınciddisəylərinəticə
sindəpandemiyanınəzarətaltında
saxlamaqmümkünoldu.
Lakintəhlükəhələdəsovuş

mayıb.Vəziyyətindaimnəzarətdə
saxlanılmasıüçünəhalinindöv
lətədahafəaldəstəyilazımdır.
Bunagörəinsanlarıntotalşəkildə
nizamintizamaəməletməsinin
dayanıqlığıiləyanaşı,hazırda
ambulatorvəstasionarmüalicə
mərhələsindəolanxəstələrədə
ciddinəzarətolunmalıdır.Butip
xəstələrkoronavirusunqurbanıvə
yadaşıyıcısıolmaqbaxımındanən
potensialtəhlükəqruplarıdır.

On  ko  lo  ji xəs  tə  lə  rə 
xü  su  si xə  bər  dar  lıq
Fikrimizcə,potensialyoluxma

ocaqlarındanbirikimi,müxtə
lifxəstəliklərdənəziyyətçəkən,
ambulatorvəstasionarşəraitdə
müalicəalanxəstələr,ocümlədən
onkolojixəstələrolabilər.Azərbay
canMilliOnkologiyaMərkəzində
2020ciilmartın14dənetibarən
ölkədəaparılanpreventivtədbir
ləringörülməsiiləbağlıgenişplan
hazırlanıbvəbuplandəqiqliklə
həyatakeçirilir.BugündəMil
liOnkologiyaMərkəzikarantin
tədbirlərininsərttətbiqirejimində
fəaliyyətgöstərir.Müəssisədəon
kolojixəstələrinyaranmışşəraitdə
koronavirusayoluxmamasıüçün
maksimumehtiyattədbirlərigörü
lür.Buaradabirməqamıdaqeyd
etməkistərdimki,dövrümətbuat
dabirmüddətöncəAzərbaycan
MilliOnkologiyaMərkəzininbaş
direktoruakademikCəmilƏliye
vin(X.Qasımlıiləbirlikdə)onkoloji
xəstələrinkoronavirustəhlükəsin
dənqorunmasıiləbağlıtövsiyələri
təkcəxəstələrdeyil,tibbiheyət
tərəfindəndəböyükmaraqvə
razılıqlaqarşılanıb.Həminməqalə
dəgöstərilirki,birçoxbeynəlxalq
onkolojicəmiyyətlərelməməlum
olandigərrespiratorviruslarüzə
rindəolantəcrübələrəəsaslanaraq,
xüsusənimmunsistemizəifolan
xəstələririskqrupunaaidedirlər.
Bukateqoriyayaaşağıdakıxəs
təliklərvəriskamilləriaiddir:65
yaşdanyuxarıyaşqrupu;paralel
mövcudolanxronikiürəkdamar,
ağciyərvəmetabolikxəstəliklər
(arterialhipertoniya,şəkərlidiabet,
ağciyərlərinxronikiobstruktiv
xəstəliyivəs.);leykositopeniya
(qandaleykositlərinazlığı);qanda

Azərbaycan pandemiya ilə mübarizənin bütün 
istiqamətlərində müsbət nəticələr əldə edib

Kamaləddin Qafarov 
MilliMəclisindeputatı
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aşağıimmunqlobulingöstəriciləri;
uzunmüddətliimmunsuppressiv
dərmanlarınqəbulu(steriodvə
antitellərinqəbulu);hematolojixər
çənglər(leykemiya,limfomavəs.);
allogenkökhüceyrətransplanta
siyasızamanıneytropeniyafazası;
anadangəlməimmunqüsuru.
AkademikCəmilƏliyevin

məqaləsindəsadalananburisk
amillərinidaşıyanonkolojixəstə
lərinxüsusiləvirusdanqorunma

tədbirlərinədahadiqqətləəməl
etməsitövsiyəolunur.
Koronaviruspandemiyasışə

raitindəMilliOnkologiyaMər
kəzininəməkdaşlarıbədxassəli
şişdiaqnozuqoyulmuşxəstələrə
radioterapiyaaparılmasıpro
sesinəbiranlıqdaolsunfasilə
verməyiblər.Xəstələrinvətibbi
heyətinvirusayoluxma,başqala
rınıyoluxdurmariskininminimu
maendirilməsinəzərəalınmaqla
aparılanşüamüalicəsininhəyata
keçirilməsindədünyanınqabaqcıl
klinikalarının,beynəlxalqcəmiy

yətlərinhazırlanmışmüvafiq
alqoritmlərindən,onlarıntəcrübə
lərindəngenişistifadəedilir.Atom
EnerjisiüzrəBeynəlxalqAgentlik
tərəfindən2020ciilaprelin3də
“COVID19vəradioterapiyaşö
bələrininhazırlığı:yaxşıtəcrübəyə
doğruhəmrəylik”mövzusunda
AzərbaycanRespublikasıMilliOn
kologiyaMərkəzininŞüamüalicəsi
şöbəsininhəkimlərivətibbifiziklə
rinindəiştiraketdiyibeynəlxalq

onlaynkonfranskeçirilib.Dünya
nınbütünqitələrindən1200dən

çoxmütəxəssisiniştiraketdiyi
vebinarınaparılmasındaəsas
məqsədCOVID19pandemiyası
zamanıradioterapiyaxidmətləri
iləbağlımütəxəssislərinöztəcrü
bələrinibölüşməkvəfikirmüba
diləsiaparmaqolub.Akademik
CəmilƏliyevindəxüsusiolaraq
vurğuladığıkimi,virusayoluxmaq
vədigərxəstələriyoluxdurmaq
riskiniminimumaendirməküçün
buxəstələrəradioterapiyahök

mənxəstəxanadastasionar
şəraitdəhəyatakeçirilmə
lidir.
BugündəMilliOnkolo

giyaMərkəzininkollektivi
akademikCəmilƏliyevin
rəhbərliyiiləonkolojixəs
tələrinkoronaviruspan
demiyasıkimibirbəladan
kənardaqalması,ondan
etibarlışəkildəqorun
masıüçünəlindəngələni
əsirgəmir,dövlətimizinbu

sahədəsəyləriniözəməlifəaliyyəti
ilədaimdəstəkləyir.

Dün  ya  nın bü  tün qi  tə  lə  rin  dən 
1200-dən çox mü  tə  xəs  si  sin iş  ti -
rak et  di  yi ve  bi  na  rın apa  rıl  ma  sın  da 
əsas məq  səd CO  VID-19 pan  de  mi -
ya  sı za  ma  nı ra  diote  ra  pi  ya xid -
mət  lə  ri ilə bağ  lı mü  tə  xəs  sis  lə  rin 
öz təc  rü  bə  lə  ri  ni bö  lüş  mək və fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apar  maq olub.

Milli Onkologiya Mərkəzi, MDB və Avrasiya onkoloq və radioloqlarının onlayn keçirilən XI qurultayı
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Vak  si  na  si  ya şəf  faf  ıq və 
əda  lət prin  sip  lə  ri
əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir
Çoxtəəssüfərolsunki,hələ

dəözlərinidünyanıidarəetmək
istəklərininəsirliyindənqurta
rabilməyənbəziqüvvələrbütün
insanlıqüçünqlobaltəhlükəolan
koronavirusinfeksiyasıiləbağ
lıyaranmışvəziyyətdəndədərs
alabilmədilər.Əksinə,başverən
prosesləriizləməkləbuqənaətə
gəlməkolurki,bəzidünyagüc
ləriyaranmışvəziyyətiözlərinin
müstəmləkəçiambisiyalarınıtəmin
edəbilməküçünbirşansolaraq
dəyərləndirirlər.Heçtəsadüfi
deyilki,AzərbaycanRespublikası
nınPrezidenticənabİlhamƏliyev
builfevralın1dəAbşeronRayon
MərkəziXəstəxanasınınyeniinşa
edilənbinasınınaçılışmərasimin
dənsonraAzərbaycanteleviziya
sınaverdiyimüsahibəsindədəbu
məsələyətoxunaraqvaksinasiya

iləbağlıdünyadagedənproseslə
rinciddinarahatlığaəsasverdiyi
nisöyləmişdir.Həqiqətəndə,bu
günbiz,məsələn,BöyükBritaniya
tərəfindəndünyadavaksindefisiti
yaradılmasıməqsədiiləkonkret

addımlarınatıldığınımüşahidə
edirik.HəmçininKanadadövləti
dəölkəəhalisinətələbolunandan
4dəfəartıqvaksinsifarişetməklə
özmütəfiqinincəhdlərinədəstək
verməkdədir.Yaranmışvəziyyətdə

dünyadaçoxluqtəşkil
edənyoxsuldövlətlə
rinəhalisininhəmin
vaksinlərlətəmin
olunmalarıməsələsi
böyükbirsualaltına
düşür.MöhtərəmPre
zidentimizdəproble
minməhzbutərəfini
əsasgötürərəkdünya
dövlətlərininliderləri
nəaçıqvənetşəkildə
vaksinlərinbölüşdü
rülməsiməsələsində
ədalətprinsiplərinin
gözlənilməsinədair
çağırışmesajıvermiş
dir.İlhamƏliyevQo
şulmamaHərəkatına

sədrliyiözüzərinəgötürərkənde
mişdirki,Azərbaycanbeynəlxalq
hüququvəədalətimüdafiəedəcək,
bütünüzvölkələrinmaraqlarını
müdafiəedəcək.
BugünbizyenədəAzərbay

canPrezidentininözprinsiplərinə
sadiqqaldığınıvəQoşulmama
Hərəkatınaüzvolanbütünölkələ
rinliderlərinidəinsanlıqvəədalət

naminədahamübarizolmağa
çağırdığınıgörürük.Mənxüsusi
olaraqbirməqamadanəzərye
tirməkistəyirəmki,Azərbaycan
Prezidentininbumövqeyiqətiy
yənölkəmizinvaksinasiyailəbağlı
qarşılaşdığıhərhansıbirproblem
ləəlaqəlideyil.ÇünkiAzərbaycan
dövlətibuməsələiləbağlıbütün
lazımolanaddımlarıvaxtındaatıb.
AzərbaycanCOVAKStəşəbbüsü
nünüzvüdürvəCOVAKSxəti
iləmüxtəlifvaksinlərölkəmizə
gətirilir.Dövləttərəfindənartıq4
milyondozvaksinsifarişedilibvə
onlarınAzərbaycanagətirilməsi
dətəminolunub.Məhzbutədbir
lərsayəsindəAzərbaycanCənubi
Qafqazdailkolaraqvaksinasiya
işlərinəstartverib.

Döv  lət qay  ğı  sı öz nə  ti  cə  si  ni
pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  də 
də gös  tər  di
Birmənalıolaraqdeməliyikki,

Azərbaycandövlətitərəfindən
vaxtındagörülənçevik,təxirə
salınmazqabaqlayıcıtədbirlər
COVID19pademiyasınıngeniş
şəkildəyayılmasınınqarşısını
aldı.Müstəqilsiyasətyürüdən

Azərbaycanıninkişafmodeli
vətəkmilislahatlarıhərzaman
diqqətmərkəzindəolduğukimi,
dünyadakoronaviruspandemi
yasınıntüğyanetdiyiilkgündən
AzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləölkəmizdə
buvirusungenişşəkildəinsanlar
arasındayayılmasınınqarşısının
alınmasıüçünvaxtındahəyatake
çirilənzəruriqabaqlayıcıtədbirlər
busahədədəAzərbaycanmode
lininümunəkimibirdahaortaya
qoymuşoldu.Ölkədəvaxtında
xüsusikarantinrejimininyaradıl
ması,eləcədəqabaqlayıcıtədbir
ləringörülməsidünyaölkələrində
olanfaciəvisonluqlarınrespubli
kamızdayaşanmasınınqarşısını
aldı.Pandemiyayaqədərdünyada

qabaqcılsəhiyyəsisteminəmalik
olanölkələrçətindurumdaqaldı,
tibbiləvazimat,xəstəxanalarda
yerçatışmazlığı,xəstələrarasında
çoxsaylıölümhallarıfəlakəthəd
dinəçatdı.PrezidentİlhamƏliye
vinsərəncamıiləAzərbaycanda
koronaviruslamübarizəməqsədi
iləbirçoxmodultiplixəstəxanalar
inşaedildiki,onlarındaistifadəyə

verilməsiölkəüzrəümumilikdə
xəstəxanalardaçarpayıehtiyatını
artırmağaəhəmiyyətliköməkol
du.Ənmüasiravadanlıqlarlatəc
hizedilmişxəstəxanalarqısabir
zamandapeşəkarhəkimpersonalı
iləkoronaviruslamübarizəüçün
hazırvəziyyətəgətirildi.
Bugünrespublikamızda

COVID19xəstələriüçün46xəs
təxanafəaliyyətgöstərirki,həmin
xəstəxanalarında41iməhzson
17ilərzindəinşaedilib.Buisəbir
dahaAzərbaycandasəhiyyənin
inkişafınadairbütünməsələlərin
şəxsənölkəPrezidenticənabİlham
Əliyevtərəfindənxüsusidiqqət
mərkəzindəsaxlandığındanvəbu
sahəyəgöstərilənyüksəkdövlət
qayğısındanxəbərverir.

“Pan de mi ya ilə mü ba ri zə nin ma liy yə ləş-
di ril mə si xa ri ci ma liy yə yar dı mı ol ma dan, 
yal nız da xi li mən bə lər he sa bı na hə ya ta 
ke çi ri lir. Bun dan əla və, Azər bay can  
CO VID-19 ilə bağ lı 30-dan çox öl kə yə 
hu ma ni tar və ma liy yə yar dı mı gös tə rib. 
Pan de mi ya dan son ra kı dövr də bi zim əsas 
priori tet lə ri miz iq ti sa di in ki şa fı, iq ti sa di və 
ma liy yə sa bit li yi ni tə min et mək, sağ lam 
və rə qa bət  qa bi liy yət li in san ka pi ta lı nı 
da ha da in ki şaf et dir mək, da ya nıq lı iş yer-
lə ri ya rat maq və iq ti sa di fəaliy yə tin ye ni 
sa hə lə ri ni in ki şaf et dir mək dən iba rət dir”.

İlham Əliyev
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İlham Əliyev
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 Gə lən il Azər bay ca nın BMT
yə üzv lü yü nün 30 ili ta mam 
olur. BMT na dir təş ki lat lar dan 
bi ri dir ki, Azər bay can müs tə
qil li yi ni elan et dik dən son ra 
öl kə də bö yük miq yas lı la yi
hə lər hə ya ta ke çi rib. Siz  bu 
əmək daş lı ğı ne cə  qiy mət lən
di rir si niz? 
BMTiləAzərbaycanarasında

tərəfdaşlığındahabirmühümmər
hələsinəyaxınlaşırıqvəbu,tərəf
daşlığımızınbirçoxnailiyyətlərinə,
gələcəkəməkdaşlıqperspektivlərinə
dairtəhlilləraparmaqüçüngözəl
fürsətdir.

1992ciilinnoyabrındaAzərbay
candailkBMTofisininyaradılmasın
dansonraAzərbaycanlamünasibət
lərimizyardıməsaslıəməkdaşlıqdan
tərəfdaşlığaəsaslananəməkdaşlığa
keçidalıb.Bunanailolmaqüçünüç
əsasmərhələniuğurlaqətetmişik.
Azərbaycanınmüstəqillikqazan

dığıilkillərdəBMTninköməyibirin
cinövbədəDağlıqQarabağbölgəsivə
ətrafrayonlardamünaqişənəticəsin
dəqaçqınvəməcburiköçkündüşmüş
əhalininzəruriehtiyaclarınınhəllinə
yönəlmişdi.BMTbuəhalinitəcili
qida,yaşayış,səhiyyə,təhsil,habelə
suvəkanalizasiyakimimühümxid

mətlərlətəminetməküçünhökumətə
dəstəkgöstərirdi.Bizimümdəməq
sədimizinsanlarıxilasetməkvəmü
naqişəninonlarınhəyatlarınamənfi
təsirləriniazaltmaqidi.
Vəziyyətsabitləşməyəbaşlayanda

BMTnindiqqətihumanitaryardım
danköçkünlərinyaşayışşəraitininvə
infrastrukturunyenidənqurulmasına
dəstəkolmaqüçünmünaqişəsonrası
bərpaproseslərinəyönəldi.Bunun
bariznümunəsikimifəaliyyətibu
günəqədərdavamedənAzərbaycan
ƏrazilərininMinalardanTəmizlən
məsiüzrəMilliAgentliyi(ANAMA,
1998ciildəyaradılıb)iləminatəmiz
ləməəməliyyatlarınadairehtiyacla
rınqiymətləndirilməsiistiqamətində
birgəgördüyümüzişləriqeydedə
bilərəm.
XXIəsrinilkillərindəAzərbayca

nıninkişafproseslərininplanlaşdır
masınayönəlmişüçüncütərəfdaşlıq
dövrünəqədəmqoyduq.2000ci
ildəMinilliyinİnkişafMəqsədləri
nin(MİM)və2015ciildəDayanıqlı
İnkişafMəqsədlərinin(DİM)qəbul
edilməsiAzərbaycanınuzunmüddət
liinkişafplanlarıvəstrategiyalarını
dəstəkləməküçündahaçoxtexnikivə
maliyyəresurslarınınayrılmasısəbə
bindənhökumətləəməkdaşlığımızın
əsasistiqamətlərinimüəyyənetdi.
PrezidentİlhamƏliyevin2016cı

il6oktyabrtarixlifərmanıiləAzər
baycanDayanıqlıİnkişafüzrəMilli
ƏlaqələndirməŞurasının(DİMƏŞ)

yaradılmasıdadaxilolmaqla,DİM
lərədoğrutərəqqinisürətləndirmək
məqsədiiləqətiyyətliaddımlaratan
ilkölkələrsırasındayeraldı.Ölkəniz
2017civə2019cuillərdəNyuYork
dakeçirilənYüksəkSəviyyəliSiyasi
Forumdabusahədəfəaliyyətinədair
KönüllüMilliHesabatınıveribvəcari
ildəartıqhəminhesabatınüçüncüsü
nütəqdimedəcək.2017ciildənetiba
rənMilliƏlaqələndirməŞurasıBMT
DİMinİnteqrasiya,Sürətləndirmə
vəSiyasətDəstəyi(MAPS)platfor
masıiləyaxındanəməkdaşlıqedir.
Buprosesölkədəkitərəfdaşlarımıza
2030Gündəliyiçərçivəsindəfəaliyyəti
sürətləndirməkyollarınadairəsastə
limatlarırazılaşdırmağaköməkedib.
Bunlar“BakıPrinsipləri”adlısənəd
dəözəksinitapıb.
Mövcudəməkdaşlığımızdaya

nıqlıinkişafprinsiplərivə30illlik
tərəfdaşlıqtəcrübəmizdənbəhrələnir.
COVID19əlavəçətinlikləryaratdı,
lakin2020ciildəpandemiyayaqarşı
hökumətləbirgəfəaliyyətimizinsə
mərəsibutərəfdaşlığınkeyfiyyətini
vədayanıqlığınısübutetdi.
Bundanəlavə,Azərbaycanınke

çidiqtisadiyyatındanyüksəkinsan
inkişafıindeksinəmalikyüksəkgəlirli
iqtisadiyyatatəqdirəlayiqkeçidini
müşayiətetdiyimizüçünqürurduyu
ruq.BukeçidAzərbaycanaregional
vəbeynəlxalqforumlardagetdikcə
dahaəhəmiyyətliroloynamağavə
tədricənhumanitarvəinkişafdono
ruolaraqçıxışetməyəəsasyaratdı.
Buyaxınlardasözügedənproseslərə
əlavətəkanverəcəkvəAzərbaycanın
2030cuilədəkDİMlərənailolmaq
istiqamətindəsəylərinidəstəkləyəcək
yenibeşillikƏməkdaşlıqÇərçivəsinə
imzaatdıq.

 Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  nın 20 
faiz  tor  paq  la  rı  nı 30 ilə ya  xın 
iş  ğal al  tın  da sax  la  dı. BMT 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı Azər  bay 
can tor  paq  la  rı  nın qeydşərt  siz  
iş  ğal  dan azad  olun  ma  sı ilə 
bağ  lı 4 qət  na  mə qə  bul et 
sə də, Er  mə  nis  tan on  la  rı ic  ra 

et  mə  di. Nə  ti  cə  də ötən ilin pa 
yı  zın  da 44 gün  lük mü  ha  ri  bə 
nin şa  hi  di ol  duq. Azər  bay  can 
iş  ğal al  tın  da olan tor  paq  la  rı  nı 
ge  ri qay  tar  dı. La  kin mü  ha  ri 
bə  nin hu  ma  ni  tar fə  sad  la  rı da 
ol  du. On  la  rı ara  dan qal  dır  maq 
üçün BMT han  sı iş  lə  ri gö  rür? 
Azərbaycan,ErmənistanvəRu

siyaFederasiyasırəhbərləri10noyabr
2020ciiltarixliüçtərəfibəyanatıim
zalayandansonraBirləşmişMillətlər
Təşkilatıdamüvəqqətiköçkündüş
müşəhalinintəcilihumanitarehtiyac
larınıhəlletməkməqsədiilədərhal
cavabtədbirlərinintətbiqinəbaşladı.
Qida,sığınacağıntəminolunması,
gigiyena,minatəhlükəsinədairməlu
matlandırma,tibbi,psixolojivəsosial
dəstək,eləcədətəhsilsahələrindətə
ciliehtiyaclarımüəyyənləşdirməkvə

önəçəkməküçünBMTninAzərbay
canHökumətiiləsıxəməkdaşlıqda
birneçəqiymətləndirməmissiyasıbaş
tutub.2021ciilinfevralayındaBMT
ninFövqəladəHallaraqarşıMərkə
ziCavabFondu(CERF)humanitar
fəaliyyətidəstəkləməkməqsədiilə2
milyonABŞdollarıayırıb.
DağlıqQarabağmünaqişəsinin

başladığıilkillərdəolduğukimi,bu
dəfədəbizimüçünənümdəvəzi
fəinsanlarıqorumaqidi.Məsələn,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatı(ÜST),
BMTninƏhaliFondu(UNFPA)və
YUNİSEF(UNICEF)Ağdam,Ağca
bədi,Bərdə,Gəncə,Tərtər,Füzuli
vəmünaqişədənzərərçəkmişdigər
bölgələrdəməskunlaşanköçkünailə
lərətibbiqoruyucuvasitələr,gigiyena
dəstlərivəəsasevəşyalarıçatdırıb
lar.Bundanəlavə,ÜSTCOVID19və

BMT – Azərbaycan münasibətləri  dayanıqlı  
inkişaf prinsiplərindən bəhrələnir
BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi cənab Qulam 
İshaqzai suallarımızı cavablandıraraq qurumun ölkəmizdəki 
fəaliyyətindən və gələcək planlarından danışdı

BMT-nin ölkə üzrə idarə heyəti və Azərbaycan Hökuməti 2021-2025-ci illər 
üçün BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədini imzalayır

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT, Aİ və Dünya Bankının rəsmiləri ilə görüşür
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cavabtədbirlərinintətbiqinəbaşladı.
Qida,sığınacağıntəminolunması,
gigiyena,minatəhlükəsinədairməlu
matlandırma,tibbi,psixolojivəsosial
dəstək,eləcədətəhsilsahələrindətə
ciliehtiyaclarımüəyyənləşdirməkvə

önəçəkməküçünBMTninAzərbay
canHökumətiiləsıxəməkdaşlıqda
birneçəqiymətləndirməmissiyasıbaş
tutub.2021ciilinfevralayındaBMT
ninFövqəladəHallaraqarşıMərkə
ziCavabFondu(CERF)humanitar
fəaliyyətidəstəkləməkməqsədiilə2
milyonABŞdollarıayırıb.
DağlıqQarabağmünaqişəsinin

başladığıilkillərdəolduğukimi,bu
dəfədəbizimüçünənümdəvəzi
fəinsanlarıqorumaqidi.Məsələn,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatı(ÜST),
BMTninƏhaliFondu(UNFPA)və
YUNİSEF(UNICEF)Ağdam,Ağca
bədi,Bərdə,Gəncə,Tərtər,Füzuli
vəmünaqişədənzərərçəkmişdigər
bölgələrdəməskunlaşanköçkünailə
lərətibbiqoruyucuvasitələr,gigiyena
dəstlərivəəsasevəşyalarıçatdırıb
lar.Bundanəlavə,ÜSTCOVID19və

BMT – Azərbaycan münasibətləri  dayanıqlı  
inkişaf prinsiplərindən bəhrələnir
BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi cənab Qulam 
İshaqzai suallarımızı cavablandıraraq qurumun ölkəmizdəki 
fəaliyyətindən və gələcək planlarından danışdı

BMT-nin ölkə üzrə idarə heyəti və Azərbaycan Hökuməti 2021-2025-ci illər 
üçün BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədini imzalayır

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT, Aİ və Dünya Bankının rəsmiləri ilə görüşür
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münaqişəsəbəbindənolduqcagərgin
şəraitdəçalışan60tibbmüəssisəsin
dəilkinsəhiyyəxidmətlərinindavam
etdirilməsinədəstəkgöstərib.YUNİ
SEFsəhiyyəmüəssisələrindəkörpələr
üçün15əlavəotaqyaradaraquşaq
sağlamlığı,qidalanmaxidmətlərinin
göstərilməsinədəstəkolub.Tibbişçi
lərininkəskinçatışmazlığıvəmünaqi
şəbölgələrindəpsixoloqlarınolma
masınınəzərəalaraqhəmÜST,həm
dəYUNİSEFxəstəxanalar,məktəblər
vəsosialxidmətlərdəkimüxtəlifmü
təxəssislərəpsixolojisosialdəstək
mövzusundatəlimlərkeçiblər.
BMTninQaçqınlarüzrəAliKo

missarlığı1,5milyonABŞdollarıdə

yərindəmüvəqqətiyaşayışüçünça
dırlar,yorğandöşəkkimiqeyriərzaq
mallarıvə400minABŞdollarımiqda
rındanəğdvəsaitayırıb.ANAMA
minavəpartlamamışhərbisursatla
rınhəcminimüəyyənləşdirməküçün
BMTninİnkişafProqramı(BMTİP)
vəBMTninMinalardanTəmizləmə
Xidməti(UNMAS)iləbirgəqiymət
ləndirməmissiyasıhəyatakeçirib.
BMTİP,UNMASvəYUNİSEFdaxil
olmaqlamüxtəlifagentliklərəhali
arasındaminariskibarədəməlumat
lılığıartırmaq,hökümətinminalardan
təmizləməstrategiyasınıdəstəkləmək
vəANAMAnıntexnikipotensialı
nıgücləndirməküçünAzərbaycanla

əməkdaşlığıdavametdirir.CERFdən
ayrılan2milyonABŞdollarından700
miniməhzbuəməkdaşlıqüçünistifa
dəolunur.
Buradabirməsələnivurğulamaq

istərdim.Bütünköçkünlərintəh
lükəsizvələyaqətliqayıdışıüçün
şəraitinyaradılmasıhəmtəşkilatı
mızın,həmdəhökumətinprioriteti
olaraqqalır.Bizbunanailolmaq
məqsədiiləDünyaBankıvəAvropa
BirliyiiləbirgəAzərbaycanHöku
mətiiləmünaqişədənzərərçəkmiş
ərazilərdəBərpavəSülhünQurul
masınadairQiymətləndirməni
(RPBA)həyatakeçirməküçüntərəf
daşlığıdavametdiririk.

 Qeyd et  di  yi  niz ki  mi, bu gün 
lər  də  BMTnin öl  kə üz  rə 
ida  rə he  yə  ti və Azər  bay  can 
Hö  ku  mə  ti  ara  sın  da 2021
2025ci il  lər üçün BMTnin 
Da  ya  nıq  lı İn  ki  şaf üz  rə Əmək 
daş  lı  ğa dair Çər  çi  və (UNSD
CF) sə  nə  di im  za  lan  dı. Sə  nə 
din öl  kə  miz üçün əhə  miy  yə  ti 
nə  dən iba  rət  dir?
BusənədyaxınbeşildəAzər

baycaniləBirləşmişMillətlərTəşki
latıarasındakıtərəfdaşlığaümumi
istiqamətverərək,üçəsasprinsip
əsasındatərtibolunub:heçkimikə
nardaqoymamaq,vahidBMTkimi
çıxışetməkvəinkişafainsanhü

quqlarınaəsaslananyanaşma.Başqa
sözlə,BMTninAzərbaycandakı
bütünfəaliyyəti,ilknövbədəənhəs
sasəhaliqrupunuhədəfalan,bütün
BMTqurumlarınıntəcrübəsindən
vəmənbələrindənistifadəolunaraq
Azərbaycanınbeynəlxalqinsanhü
quqlarıöhdəliklərinəcavabverəcək
şəkildəhəyatakeçiriləcək.
Bu,20162020ciilləriəhatəedən

yardımçərçivəsindənfərqlidir.O
zamanBMTdəstəyiniagentliklər
vəsektorlarüzrətəşkiledirdi.Yeni
ƏməkdaşlıqÇərçivəsiAzərbaycanın
VətənMüharibəsindənsonraişğal
danazadolunmuşərazilərdəbərpa
quruculuqişlərindədahayaxından

əməkdaşlıqvəCOVID19pandemi
yasıiləmübarizəyədəstəkməqsədi
iləhazırlanıb.Buçərçivənihökumət,
vətəndaşcəmiyyətivəözəlsektorda
kımüxtəliftərəfdaşlarla18aydavam
edənməsləhətləşmələrdənsonrata
mamladığımızüçünfəxredirik.
Buprosesdəmüşahidələrgöstərdi

ki,Azərbaycanlatərəfdaşlıqhəmöl
kəninDayanıqlıİnkişafMəqsədlərinə
nailolmasınısürətləndirməyə,həm
dəcəmiyyətdəkiənzəifzümrəniqo
rumağaköməkedəbiləcəktransfor
masiyanəticələrinədahaçoxhədəf
lənməlidir.Azərbaycanlılarölkəüçün
buvacibməqamdaciddidayanıqlıq
nümayişetdirsələrbelə,müxtəlif

qruplarişyeriniitirmə,tədrisdən
kənardaqalmavəmühümdövlətvə
sosialxidmətlərdənistifadəimkanla
rındanmərhumolmatəhlükələrinə
məruzqaldılar.Eynizamanda,sözü
gedənhərikiböhranAzərbaycanın
təbiiehtiyatlarınatəhlükəyaratdıvə
iqlimdəyişikliyiiləəlaqədarəvvəl
kisəyləriüçünyenisınaqoldu.Bu
səbəbdənƏməkdaşlıqÇərçivəsidörd
əsasprioritetüzərindəformalaşıb:
həssaslığıazaldanvədayanıqlığı
artıraninklüzivartım;dahayüksək
səviyyəlidövlətvəsosialxidmətlə
ringöstərilməsiüçüntəsisatlar;ətraf
mühitinqorunmasıvəiqlimdəyişik
liyiiləmübarizə;cəmiyyətingender
bərabərliyiəsasındaqurulması.
Buhədəfərəçatmaqməqsədi

iləcəmiyyətinbütünresurslarının
səfərbəredilməsinəehtiyacvar.
Sözügedənprioritetlərihəyatake
çirməküçünyenisiyasət,büdcələr,
təsisatlarvətənzimləyiciçərçivələ
rinyaradılmasıüzərindəhökümətlə
əməkdaşlığımızıdavametdirəcəyik.
Eynizamanda,gənclər,qadıntəş
kilatları,mediavəalitəhsilmüəs
sisələridədaxilolmaqlaqərarların
qəbuledilməsiprosesinisürətlən
dirəcəkvətəndaşcəmiyyətindəki
müxtəlifmaraqlıtərəfərləəməkdaş
lıqedəcəyik.

 Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti, Qo  şul  ma  ma Hə 
rə  ka  tı  nın səd  ri İl  ham Əli  ye 
vin tə  şəb  bü  sü ilə BMT Baş 
As  samb  le  ya  sı  nın CO  VID19 
ilə mü  ba  ri  zə  yə həsr edil  miş 
xü  su  si ic  la  sı ke  çi  ril  di. La  kin 
bu, Azər  bay  ca  nın pan  de  mi  ya 
ilə qlo  bal mü  ba  ri  zə  yə ver  di 
yi ye  ga  nə töh  fə ol  ma  dı. Siz 
BMT nü  ma  yən  də  si ola  raq, 
Azər  bay  ca  nın CO  VID19 ilə 
mü  ba  ri  zə  si  ni və bu sa  hə 
də BMTnin ix  ti  sas  laş  mış 
qu  rum  la  rı ilə əmək  daş  lı  ğı  nı 
ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz? 
AzərbaycanınCOVID19acavab

olaraqBMTBaşAssambleyasının
xüsusiiclasınınçağırılmasınadair

təşəbbüsünübeynəlxalqictimaiyyət
yüksəkqiymətləndirdi.2020ciil34
dekabrtarixlərindəkeçirilmişbuiclas
BMTvəüzvdövlətlərə,digərmaraqlı
tərəfərəmövcudqlobalvəziyyətivə
cavabtədbirləriniqiymətləndirmək,
siyasətsahəsindənöqsanları,pande
miyailəmübarizədəmüştərəkfəaliy
yətyollarınımüəyyənləşdirmək,
seçməkimkanıverdi.Budünyəvi
problemqarşısındaqlobalhəmrəy
liyəvəgücləndirilmişbeynəlxalq
əməkdaşlığaehtiyacımızvar.
Azərbaycanpandemiyanınsü

rətləyayılmasınınqarşısınıalmaq
vəböhranıniqtisadiyyatavəyaşayış
səviyyəsinəsosialiqtisaditəsirini
minimumaendirməküçünçevik
tədbirlərhəyatakeçirib.Dörday
ərzindəfəaliyyətinprioritetsahələ
rinədairqərarverməkməqsədiilə
hökumətiləortaqişçiqrupçərçivə
sindəəməkdaşlıqetməkləBMTso
sialiqtisadiprobleminöhdəsindən
gəlməküçünəsastərəfdaşqismində
çıxışedib.Bundanəlavə,bizsəhiy
yə,risklərədairməlumatlandırma,
təhsilxidmətlərinindavametdiril
məsi,həssasqruplarasosialrifahın
təminatı,zəruritibbiləvazimatla
rınvəpeyvəndlərinsatınalınması
iləbağlıtexnikiməsləhətlərdaxil

olmaqla,MilliHazırlıqvəCavab
TədbirləriPlanınıntərtibatıprose
sindədəAzərbaycanaözdəstəyimi
zigöstərmişik.Qlobalsəviyyədəisə
AzərbaycanÜSTinStratejiHazırlıq
vəCavabPlanıçərçivəsində
“COVID19üzrəçağırış”Fonduna
10milyondollarianəedib.
Busəylərartıqözbəhrəsiniver

məkdədir:sonbirildəyoluxmavə
ölümnisbətlərinəzarətolunabilən
hüdudlardaxilindəqalıb.Hazırdaisə
əsasdiqqətmümkünqədərçoxinsa
nınpeyvəndləmətədbirləriiləəhatə
olunmasıdır.Aprelin4dəAzərbay
canqlobalCOVAXmexanizmivasitə
silə84000dozaOksford/AstraZeneca
peyvəndinisatınalıb.COVAX,ÜST,
EpidemikHazırlıqüzrəYeniliklər
Koalisiyası(CEPI),Vaksinasiyavə
İmmunizasiyaüçünQlobalİtifaq
(GAVI)vəəsasicraçıtərəfdaşqismin
dəYUNİSEFCOVID19peyvəndlə
rininmümkünqədərtezvəsəmərəli
paylanmasınıtəminetməküçün7/24
rejimindəçalışdıqlarıbirplatfor
madır.BMTpeyvəndlərinbuvasitə
iləəlçatanolmasınıtəminetməkvə
yaxınbirneçəayərzindəpeyvənd
lərəgenişvəədalətliçıxışhüququ
numüdafiəetməküçünhökumətlə
əməkdaşlığınıdavamedəcək.

BMT-nin Bakıdakı nümayəndəliyinin ADA Universiteti ilə birlikdə dünyanın gələcəyinə dair ən böyük 
qlobal müzakirə olan BMT-75 təşəbbüsünün Azərbaycanda başlanılmasına həsr olunmuş tədbiri

BMT-nin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təsisatlarının rəhbərləri Tərtər rayonunda məcburi köçkünlərlə görüşür
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etdirilməsinədəstəkgöstərib.YUNİ
SEFsəhiyyəmüəssisələrindəkörpələr
üçün15əlavəotaqyaradaraquşaq
sağlamlığı,qidalanmaxidmətlərinin
göstərilməsinədəstəkolub.Tibbişçi
lərininkəskinçatışmazlığıvəmünaqi
şəbölgələrindəpsixoloqlarınolma
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vəsosialxidmətlərdəkimüxtəlifmü
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BMTninQaçqınlarüzrəAliKo

missarlığı1,5milyonABŞdollarıdə

yərindəmüvəqqətiyaşayışüçünça
dırlar,yorğandöşəkkimiqeyriərzaq
mallarıvə400minABŞdollarımiqda
rındanəğdvəsaitayırıb.ANAMA
minavəpartlamamışhərbisursatla
rınhəcminimüəyyənləşdirməküçün
BMTninİnkişafProqramı(BMTİP)
vəBMTninMinalardanTəmizləmə
Xidməti(UNMAS)iləbirgəqiymət
ləndirməmissiyasıhəyatakeçirib.
BMTİP,UNMASvəYUNİSEFdaxil
olmaqlamüxtəlifagentliklərəhali
arasındaminariskibarədəməlumat
lılığıartırmaq,hökümətinminalardan
təmizləməstrategiyasınıdəstəkləmək
vəANAMAnıntexnikipotensialı
nıgücləndirməküçünAzərbaycanla

əməkdaşlığıdavametdirir.CERFdən
ayrılan2milyonABŞdollarından700
miniməhzbuəməkdaşlıqüçünistifa
dəolunur.
Buradabirməsələnivurğulamaq

istərdim.Bütünköçkünlərintəh
lükəsizvələyaqətliqayıdışıüçün
şəraitinyaradılmasıhəmtəşkilatı
mızın,həmdəhökumətinprioriteti
olaraqqalır.Bizbunanailolmaq
məqsədiiləDünyaBankıvəAvropa
BirliyiiləbirgəAzərbaycanHöku
mətiiləmünaqişədənzərərçəkmiş
ərazilərdəBərpavəSülhünQurul
masınadairQiymətləndirməni
(RPBA)həyatakeçirməküçüntərəf
daşlığıdavametdiririk.

 Qeyd et  di  yi  niz ki  mi, bu gün 
lər  də  BMTnin öl  kə üz  rə 
ida  rə he  yə  ti və Azər  bay  can 
Hö  ku  mə  ti  ara  sın  da 2021
2025ci il  lər üçün BMTnin 
Da  ya  nıq  lı İn  ki  şaf üz  rə Əmək 
daş  lı  ğa dair Çər  çi  və (UNSD
CF) sə  nə  di im  za  lan  dı. Sə  nə 
din öl  kə  miz üçün əhə  miy  yə  ti 
nə  dən iba  rət  dir?
BusənədyaxınbeşildəAzər

baycaniləBirləşmişMillətlərTəşki
latıarasındakıtərəfdaşlığaümumi
istiqamətverərək,üçəsasprinsip
əsasındatərtibolunub:heçkimikə
nardaqoymamaq,vahidBMTkimi
çıxışetməkvəinkişafainsanhü

quqlarınaəsaslananyanaşma.Başqa
sözlə,BMTninAzərbaycandakı
bütünfəaliyyəti,ilknövbədəənhəs
sasəhaliqrupunuhədəfalan,bütün
BMTqurumlarınıntəcrübəsindən
vəmənbələrindənistifadəolunaraq
Azərbaycanınbeynəlxalqinsanhü
quqlarıöhdəliklərinəcavabverəcək
şəkildəhəyatakeçiriləcək.
Bu,20162020ciilləriəhatəedən

yardımçərçivəsindənfərqlidir.O
zamanBMTdəstəyiniagentliklər
vəsektorlarüzrətəşkiledirdi.Yeni
ƏməkdaşlıqÇərçivəsiAzərbaycanın
VətənMüharibəsindənsonraişğal
danazadolunmuşərazilərdəbərpa
quruculuqişlərindədahayaxından

əməkdaşlıqvəCOVID19pandemi
yasıiləmübarizəyədəstəkməqsədi
iləhazırlanıb.Buçərçivənihökumət,
vətəndaşcəmiyyətivəözəlsektorda
kımüxtəliftərəfdaşlarla18aydavam
edənməsləhətləşmələrdənsonrata
mamladığımızüçünfəxredirik.
Buprosesdəmüşahidələrgöstərdi

ki,Azərbaycanlatərəfdaşlıqhəmöl
kəninDayanıqlıİnkişafMəqsədlərinə
nailolmasınısürətləndirməyə,həm
dəcəmiyyətdəkiənzəifzümrəniqo
rumağaköməkedəbiləcəktransfor
masiyanəticələrinədahaçoxhədəf
lənməlidir.Azərbaycanlılarölkəüçün
buvacibməqamdaciddidayanıqlıq
nümayişetdirsələrbelə,müxtəlif

qruplarişyeriniitirmə,tədrisdən
kənardaqalmavəmühümdövlətvə
sosialxidmətlərdənistifadəimkanla
rındanmərhumolmatəhlükələrinə
məruzqaldılar.Eynizamanda,sözü
gedənhərikiböhranAzərbaycanın
təbiiehtiyatlarınatəhlükəyaratdıvə
iqlimdəyişikliyiiləəlaqədarəvvəl
kisəyləriüçünyenisınaqoldu.Bu
səbəbdənƏməkdaşlıqÇərçivəsidörd
əsasprioritetüzərindəformalaşıb:
həssaslığıazaldanvədayanıqlığı
artıraninklüzivartım;dahayüksək
səviyyəlidövlətvəsosialxidmətlə
ringöstərilməsiüçüntəsisatlar;ətraf
mühitinqorunmasıvəiqlimdəyişik
liyiiləmübarizə;cəmiyyətingender
bərabərliyiəsasındaqurulması.
Buhədəfərəçatmaqməqsədi

iləcəmiyyətinbütünresurslarının
səfərbəredilməsinəehtiyacvar.
Sözügedənprioritetlərihəyatake
çirməküçünyenisiyasət,büdcələr,
təsisatlarvətənzimləyiciçərçivələ
rinyaradılmasıüzərindəhökümətlə
əməkdaşlığımızıdavametdirəcəyik.
Eynizamanda,gənclər,qadıntəş
kilatları,mediavəalitəhsilmüəs
sisələridədaxilolmaqlaqərarların
qəbuledilməsiprosesinisürətlən
dirəcəkvətəndaşcəmiyyətindəki
müxtəlifmaraqlıtərəfərləəməkdaş
lıqedəcəyik.

 Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti, Qo  şul  ma  ma Hə 
rə  ka  tı  nın səd  ri İl  ham Əli  ye 
vin tə  şəb  bü  sü ilə BMT Baş 
As  samb  le  ya  sı  nın CO  VID19 
ilə mü  ba  ri  zə  yə həsr edil  miş 
xü  su  si ic  la  sı ke  çi  ril  di. La  kin 
bu, Azər  bay  ca  nın pan  de  mi  ya 
ilə qlo  bal mü  ba  ri  zə  yə ver  di 
yi ye  ga  nə töh  fə ol  ma  dı. Siz 
BMT nü  ma  yən  də  si ola  raq, 
Azər  bay  ca  nın CO  VID19 ilə 
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də BMTnin ix  ti  sas  laş  mış 
qu  rum  la  rı ilə əmək  daş  lı  ğı  nı 
ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz? 
AzərbaycanınCOVID19acavab

olaraqBMTBaşAssambleyasının
xüsusiiclasınınçağırılmasınadair

təşəbbüsünübeynəlxalqictimaiyyət
yüksəkqiymətləndirdi.2020ciil34
dekabrtarixlərindəkeçirilmişbuiclas
BMTvəüzvdövlətlərə,digərmaraqlı
tərəfərəmövcudqlobalvəziyyətivə
cavabtədbirləriniqiymətləndirmək,
siyasətsahəsindənöqsanları,pande
miyailəmübarizədəmüştərəkfəaliy
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liyəvəgücləndirilmişbeynəlxalq
əməkdaşlığaehtiyacımızvar.
Azərbaycanpandemiyanınsü
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vəböhranıniqtisadiyyatavəyaşayış
səviyyəsinəsosialiqtisaditəsirini
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canqlobalCOVAXmexanizmivasitə
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BMT-nin Bakıdakı nümayəndəliyinin ADA Universiteti ilə birlikdə dünyanın gələcəyinə dair ən böyük 
qlobal müzakirə olan BMT-75 təşəbbüsünün Azərbaycanda başlanılmasına həsr olunmuş tədbiri

BMT-nin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təsisatlarının rəhbərləri Tərtər rayonunda məcburi köçkünlərlə görüşür
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Müasirdünyanınsiyasəttarixinə
siyasimüdriklikvəmənəvikamillik
nümunəsigətirən,müstəqilAzərbay
candövlətininmemarıvəqurucusu,
ÜmummilliliderimizHeydərƏliye
vinrespublikamızarəhbərliketdiyi
hərikidövrmöhtəşəmquruculuqvə
hərtərəfiinkişafmərhələsikimitari
ximizinqızılsəhifələrinəçevrilib.Bu
mərhələlərinhərbiriAzərbaycanın
müqəddəratınıntənəzzüldəntərəq
qiyədoğrudəyişdiyibirdövrolaraq
səciyyələnir.Uluöndərimizindöv
lətçilikfəlsəfəsininəsasınıtəşkiledən
faktorlarsosialrifahamilivəetibarlı
sosialmüdafiəsistemininformalaş
masıiləmüşayiətolunub.Heydər
Əliyevhakimiyyətdəolduğuzaman
ərzindəölkəmizinbütünsahələr
dəuzunmüddətliinkişafınaxidmət
edəngenişmiqyaslıislahatlarınsosial
hədəfərləuğurluşəkildəuzlaşdırıl
masıtəminedilib,milliiqtisadiyyatın
inkişafındaəhalininsosialmaraq
larınıntəminatıprinsipiönplanda
saxlanılıb.

Azərbaycandasosialdövlətin
möhkəmtəməlininformalaşması
həmdəölkəmizinqlobalyoxsullu
ğunkəskinşəkildəazaldılmasını
nəzərdətutanbeynəlxalqtəşəbbüs
vəproqramlarafəalşəkildəqoşul
masınaimkanverdi.2000ciilin
sentyabrındaBMTnintəşkilatçılığı
iləNyuYorkdaMinilliyinsammiti
keçirildi.Sammitdə147ölkəninqo
şulduğu“MinilliyinİnkişafMəq
sədləri”BəyannaməsiniAzərbaycan
Respublikasıadındanimzalayan
ÜmummilliliderimizHeydərƏli
yevbumühümsənəddənirəligələn
öhdəliklərinrespublikamızdalayi
qincəyerinəyetirilməsiüçünuğurlu
dövlətsiyasətinindəformalaşmasını
təminedib.Bəyannamədə8qlobal
məqsəddənbirincisiifratyoxsulluq
vəaclıqiçindəyaşayandünyaəhali
sininsayınınyarıyadəkazaldılması
idi.Uluöndərinmüəllifiolduğu
uğurlusosialiqtisadiinkişafstrate
giyası,yoxsulluğunazaldılmasına
vəiqtisadiinkişafıntəminedilməsi

nəistiqamətlənəndövlətproqramla
rıölkəmizdəbuistiqamətdəmühüm
irəliləyişlərəşəraityaratdı.
2010cuildənyüksəkinsanin

kişafıkateqoriyalıölkələrsırasına
daxiledilənAzərbaycanbugün
dünyadayoxsulluğun5faizədək
endirilməsinənailolan29ölkədən
biridir.Həmçininrespublikamız
MinilliyinİnkişafMəqsədləriüz
rəyoxsulluğuyarıyadəkazaldan
18ölkədənbiriolub.2015ciildə
MinilliyinİnkişafMəqsədlərinin
icrasındaəldəetdiyinailiyyətlərə
görərespublikamız“CənubCənub”
mükafatınalayiqgörülüb.
AzərbaycanbuBəyannaməni

UluöndərHeydərƏliyevinrəh
bərliyiiləənuğurlayerinəyetirən,
tolerantlığa,multikulturalizməver
diyitöhfəyə,genderbərabərliyinin
təşviqivətəminolunması,yoxsul
luğunqısamüddətdəazaldılması,
insanlarınsağlamlığınınqorunması,
əhalinintəhsilsəviyyəsininyüksəl
dilməsi,ətrafmühitinyaxşılaşdı
rılmasıüzrəmüsbətnəticəyənail
olmuşazsaydadövlətlərdənbiridir.
MinilliyinİnkişafMəqsədlərinin

nailiyyətlərinidavametdirəcəkyeni
qlobalinkişafsəviyyəsininmüəy
yənləşdirilməsiüzrədanışıqlar
2012ciildən2015ciilədəkdavam
etmişvəbuprosesəBMTnin40a
yaxınüzvdövləticəlbolunmuşdur.
Qeydetməkistərdimki,Azərbaycan
40üzvdövlətinsırasındaənaktiv
rolalaraqyekunsənədinhazırlan
masındaöztəşəbbüsləriiləfərqlən
mişdir.Həmçininölkəmiz2015ci
ilinsentyabrındaABŞınNyuYork
şəhərindəkeçirilənBMTninDaya
nıqlıİnkişafSammitindəimzalanan
“2030cuilədəkdayanıqlıinkişaf

sahəsindəGündəlik”dəBMTnin
BaşAssambleyasınınüzvüolan193
dövlətdənbiriolmuşdur.
Bugündəlikdənirəligələn17

DayanıqlıİnkişafMəqsədləri2016cı
ilinyanvarındaqüvvəyəminmişdir.
DünyaBirliyininqəbuletdiyibu
günküvəgələcəknəsillərininkişafı
baxımındanfundamentaləhəmiyyət
kəsbedən,17qlobalməqsədvə169
hədəfdənibarətolanbusənədcə
miyyətinyeniinkişafmərhələsinin

başlanğıcıdır.“Heçkiminkənarda
qalmaması”prinsipinəəsaslanan
bugündəliyinicrasıAzərbaycanda
kompleksislahatlarınhəyatakeçiril
məsinəzəminyaratmışdır.
BMTninbuuniversalsənəddən

irəligələnöhdəliklərilokallaşdır
maqməqsədiilə,habeləonunres
publikamızdamillisəviyyədəyerinə
yetirilməsiüçündövlətorqanlarının
üzərinədüşənvəzifələrinicrasının
əlaqələndirilməsiməqsədiiləAzər
baycanRespublikasıPrezidentinin
2016cıil6oktyabrtarixliFərmanı
iləölkəmizdəDayanıqlıİnkişafüzrə

MilliƏlaqələndirməŞurasıyaradıl
mış,buməqsədlərənailolunmasına
dairmonitorinqvəhesabatlılıqme
xanizmimüəyyənedilmiş,aidiyyə
tidövlətqurumlarınınqarşısında
konkretvəzifələrqoyulmuşdur.
AzərbaycanRespublikasının

DayanıqlıİnkişafüzrəMilliƏlaqə
ləndirməŞurasınınyaradılmasında
əsasməqsədrespublikadaəhalinin
sosialiqtisadirifahınıdahadayax
şılaşdırmaq,bugünədəkgörülmüş

vəəldəolunmuşnəticələrindavam
lılığınıqorumaq,habeləyeniçağırış
larauyğunməqsədlərənailolmaq
üçünqlobaləməkdaşlıqetməkdir.
BMTnindigərüzvdövlətlərikimi
respublikamızındaözünəməxsus
inkişafyolu,demoqrafikböyümə
tempi,sosial,iqtisadivəekoloji
sahədətəcrübəsivardır.Bunlarauy
ğunolaraqAzərbaycandaməqsəd
lərinhərbiriprioritetləşdirilməsə
belə,ölkədəhəril17məqsədinhər
biriniəhatəedənişlərgörülür.
“2030cuilədəkdayanıqlıinkişaf

sahəsindəGündəlik”dövlətinbütün

institutlarınıniştirakınınəzərdə
tuturvəölkəüzrətəxirəsalınmaz
tədbirlərinhəyatakeçirilməsində
bütüncəmiyyətiniştirakınıvacib
hesabedir;milliparlamentlərinqa
nunvericiliksahəsindəqəbulolunan
qanunlarınefektivicrasında,habelə
maliyyəhesabatlılığınanəzarətdə,
qlobalməqsədlərənailolunmasında
roluvəəhəmiyyətiyüksəkdir.Çün
kiparlamentüzvlərininDayanıqlı
İnkişafMəqsədlərininuğurlayerinə

yetirilməsinidəstəkləməkvəmoni
torinqaparmaqüçünkonstitusiyaya
əsaslananməsuliyyətlərivəimkan
larıvardır.
Parlamentüzvlərixalqladövlət

qurumlarıarasındaunikalbirəlaqə
yəsahibolaraq“heçkiminkənarda
qalmaması”prinsipinitəminetmək
məqsədiiləinsanlarınehtiyaclarına
vətələblərinəuyğunolaraqqanun
vericiliyintəkmilləşdirilməsivəzi
fəsiniyerinəyetirir.Millətvəkilləri
DİMlərin17məqsədiçərçivəsində
hərbirininicrasınadəstəkverməli
və“2030cuilədəkdayanıqlıinkişaf

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin uğurlu 
icrasında Milli Məclisin  rolu

Məzahir Əfəndiyev  
MilliMəclisindeputatı
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lılığınıqorumaq,habeləyeniçağırış
larauyğunməqsədlərənailolmaq
üçünqlobaləməkdaşlıqetməkdir.
BMTnindigərüzvdövlətlərikimi
respublikamızındaözünəməxsus
inkişafyolu,demoqrafikböyümə
tempi,sosial,iqtisadivəekoloji
sahədətəcrübəsivardır.Bunlarauy
ğunolaraqAzərbaycandaməqsəd
lərinhərbiriprioritetləşdirilməsə
belə,ölkədəhəril17məqsədinhər
biriniəhatəedənişlərgörülür.
“2030cuilədəkdayanıqlıinkişaf

sahəsindəGündəlik”dövlətinbütün

institutlarınıniştirakınınəzərdə
tuturvəölkəüzrətəxirəsalınmaz
tədbirlərinhəyatakeçirilməsində
bütüncəmiyyətiniştirakınıvacib
hesabedir;milliparlamentlərinqa
nunvericiliksahəsindəqəbulolunan
qanunlarınefektivicrasında,habelə
maliyyəhesabatlılığınanəzarətdə,
qlobalməqsədlərənailolunmasında
roluvəəhəmiyyətiyüksəkdir.Çün
kiparlamentüzvlərininDayanıqlı
İnkişafMəqsədlərininuğurlayerinə

yetirilməsinidəstəkləməkvəmoni
torinqaparmaqüçünkonstitusiyaya
əsaslananməsuliyyətlərivəimkan
larıvardır.
Parlamentüzvlərixalqladövlət

qurumlarıarasındaunikalbirəlaqə
yəsahibolaraq“heçkiminkənarda
qalmaması”prinsipinitəminetmək
məqsədiiləinsanlarınehtiyaclarına
vətələblərinəuyğunolaraqqanun
vericiliyintəkmilləşdirilməsivəzi
fəsiniyerinəyetirir.Millətvəkilləri
DİMlərin17məqsədiçərçivəsində
hərbirininicrasınadəstəkverməli
və“2030cuilədəkdayanıqlıinkişaf

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin uğurlu 
icrasında Milli Məclisin  rolu

Məzahir Əfəndiyev  
MilliMəclisindeputatı
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sahəsindəGündəliy”inbütövlüyü
nüqorumaqdaməsulolanşəxslər
dir.
Artıq25ildənartıqdırki,müstə

qilAzərbaycanRespublikasınınMil
liMəclisiqanunvericilikhakimiy
yətisəlahiyyətləriniuğurlayerinə
yetirir.Budövrərzindəparlament
ölkəmizdəhəyatakeçirilənhüquqi,
demokratik,dünyəvidövlətquru
culuğununmöhkəmhüquqibaza
sınıyaratmışvətəkmilləşdirmişdir.
1995ciildənbugünədəkMilliMəc
lisölkədaxilindəgedənproseslərin
vəbeynəlxalqaləmdəbaşverən
hadisələrinmahiyyətinəuyğun
olaraqdövlətvəcəmiyyəthəyatının
müxtəlifsahələrininizamasalan
minlərləvacibqanunvəqərarqəbul
etmişdir.
Məhzparlamentinaktivfəaliyyə

tinəticəsindəölkədəuğurlahəyata
keçirilənsiyasi,iqtisadi,hüquqi,
sosialislahatların,demokratikləş
məprosesininhüquqimexanizmi
dahadainkişafetmişvətəkmil
ləşdirilmişdir.Vçağırışparlament
seçkilərindənsonra,habelə2015ci
ilinsentyabrında“2030cuilədək
dayanıqlıinkişafsahəsindəGündə

lik”qəbulolunduqdanvəölkələr
tərəfindənicraedilməyəbaşladıq
dansonraMilliMəclisin80əyaxın
plenariclasıkeçirilmiş,1300dəkqa
nunvericilikaktıqəbulolunmuşdur.
AliqanunvericilikorqanıMilli

Məclisölkəmizindayanıqlıinkişaf
mərhələsindəcəmiyyətintəkamül
yoluilədaimdəyişənhəyatşəraiti
nəuyğunlaşmasınıtəminetmək
üçünüzərinədüşənmissiyanıyük

səksəviyyədədaşımaqdadır.Bu
istiqamətdəəldəedilənnəticələr,
həyatımızınbütünsahələrini,habelə
xaricisiyasətfəaliyyətiniəhatəedən
genişmiqyaslıişlərMilliMəclisin
müasirçağırışlaracavabverənməh
suldarfəaliyyətiningöstəricisidir.
MilliMəclisinkomitələridavamlı

inkişafüçünçağırışlarıözündəeh
tivaedənqanunlarıntəkmilləşdiril
məsiistiqamətindədətəşəbbüsləri

dəyərləndirir.Mövcudqanunlara
ediləndəyişikliklərdə,öznövbəsin
də,Azərbaycanvətəndaşınınbütün
həyatınıəhatəetməklə,ölkərəhbər
liyitərəfindənaparılanislahatların
səmərəliliyinintəminolunmasını
hədəfgötürərəkilknövbədəinsan
larınyüksəksosialrifahının,əmin
amanlıqşəraitindədemokratik,
azadhəyattərzinintəminolunma
sınayönəldilmişdir.Bubaxımdan
Ailə,Şəhərsalmavətikinti,Torpaq,
Miqrasiya,Seçki,Əmək,Su,Meşə
vəProsessualməcəllələrəedilənva
cibdəyişikliklərqarşıyaqoyulmuş
məqsədlərənailolmaqüçünəsaslı
hüquqizəminyaradır.Toxunulan
mövzularvəqəbulolunanqanunlar
isəözlüyündədayanıqlıinkişafın
məqsədləriniəksetdirirvəheçkəsin
kənardaqalmamasıprisipiniəsas
götürür.

DayanıqlıİnkişafMəqsədlərinin
16cıməqsədibirbaşaolaraqmilli
parlamentlərüçünxüsusiəhəmiyyə
təmalikdir.Beləki,“Sülh,ədalətvə
səmərəliinstitutlar”adlı16cıməq
sədsülhsevərvəaçıqcəmiyyətlərin
təşviqi,hamıüçünədalətliməh
kəməyəçıxışimkanınınvədövlət
institutlarınınbütünsəviyyələrdə
səmərəliliyininvəhesabatlılığının
təminolunmasınıehtivaedir.

Bəyannaməyəəsasənmillətvə
killərinövbəti15ilərzindəgözlə
nilənnəticələrdə,buməqsədinhər
tərəfiinkişafındaaparıcırolasahib
olacaqlar.Bu,qanunqəbuletmək,
icrahakimiyyətinənəzarətetmək
vəinsanlarınmənafelərinitəmsil
etmək,habeləhesabatlılığıtəmin
etməkimkanlarıdır.Parlamentlərbu
sahədəxüsusiməsuliyyətdaşıyan
qurumlardanbiriolaraqbuvəzifələ
risəlahiyyətləriçərçivəsindəhəyata
keçirəcəkdir.
DİMin16cıməqsədininhə

dəfəriolan“bütünsəviyyələrdə
efektiv,hesabatlıvəşəfafqurumla
rınyaradılması”və“həssas,əhatəli,
iştirakçıvətəmsilçikimiqərarqəbul
etmək”parlamentlərinişprinsipləri
iləbirbaşaəlaqəlidir.Parlamentko
mitələrininictimaiyyətəaçıqolması,
parlamenthaqqındaməlumatların

dahaçoxnəşredilməsi,şəfafığın
təminolunması,qanunvericilik
baxımındantəbliğatvətəşviqatın
artırılması,qadınların,həssasvə
marjinalqruplardanolanüzvlərin
vəziyyətiniyaxşılaşdırmaqüçün
xüsusistrategiyalarınhəyatakeçiril
məsibukonteksdəaparılacaqişlərin
dahadaefektliəlaqələndirməsini
təminedir.
MilliMəclisinvətəndaşcəmiyyə

tinə,özəlsektorunmütəxəssislərinə,
gənclərə,müxtəlifkateqoriyadan
olankönüllülərəhərzamanaçıq
olması“2030cuilədəkdayanıqlı
inkişafsahəsindəGündəliy”indaha
efektivicrasınılabüdedir.
AzərbaycanRespublikasıPre

zidentiİlhamƏliyevinfərmanıilə
yaradılmışDayanıqlıİnkişafüzrə
MilliƏlaqələndirməŞurasıtərəfin
dənhazırlananmilliinkişafpla
nı,stratejiyolxəritələri,illikmilli
könüllülükhesabatları17Dayanıqlı
İnkişafMəqsədinivədövlətmaraq
larınınəzərdənkeçirməsiməqsədi
iləparlamentiniştirakınızəruriedir.
Beləki,dövləttərəfindənhazır
lanmışbütünmilliinkişafsənəd
ləriparlamentinkomitələrindəvə
plenariclaslarındabundansonra
damüzakirəolunmalıvəsənədin
tətbiqininəhəmiyyətidəyərləndiril

məlidir.HəmçininDayanıqlıİnkişaf
üzrəMilliƏlaqələndirməŞurası
tərəfindənBMTnin“YüksəkSə
viyyəliSiyasiForumu”ndatəqdim
olunmasınəzərdətutulan“Könüllü
MilliHesabat”ındaparlamentdə
müzakirəsiözefektivliyiilənəticə
lənəbilər.
Birdahaqeydetməkistərdikki,

AzərbaycandaDayanıqlıİnkişaf
Məqsədlərinənailolmaqistiqa
mətindəböyükişlərgörülür.Həm
beynəlxalq,həmdəyerlitərəfdaşlıq
nəticəsindəAzərbaycandayanıqlı
inkişafıniqtisadi,sosialvəekoloji
aspektləriniəhatəedən17DİMi,
88hədəfivə119göstəricinipriori
tetləşdirmişvəuğurlaicraetmişdir.
Dayanıqlıinkişafınqurulmasıistiqa
mətindəkonkretaddımlarınatılma
sıüçünqanunlarınhazırlanmasıvə
proqramlaşdırılmasımühümamil
dir.Buişinsürətləndirilməsindəisə
ölkədəqanunvericilikorqanıolan
MilliMəclisinvədayanıqlıinkişaf
məqsədlərininvacibkomponenti
olanölkəvətəndaşlarınınəsastəm
silçisiolandeputatlarınroluəvəz
olunmazdır.Beləliklə,parlament
üzvlərininyuxarıdaqeydolunan
konseptualsənədlərdəhazırlanan
hesabatlardanxəbərdarolması,bu
barədəseçiciləriniməlumatlandır
masıprosesiasanlaşdırarvəbirbaşa
ünsiyyətiformalaşdırar.Ümumiy
yətlə,MilliMəclisinDayanıqlıİnki
şafMəqsədlərininicrasındaiştirakı
parlamentlərarasıəlaqələrdə,bey
nəlxalqtəşkilatlarlabirgəəməkdaş
lıqda,dövlətlərarasımünasibətlərdə
dahaetibarlıvasitəolacaqdır.
Şübhəsizki,2020ciilinortala

rındaDayanıqlıİnkişafMəqsədləri
üzrəəldəetdiyinəticələrəəsasən
təqdimolunan“CənubiQafqazda
DayanıqlıİnkişafMəqsədlərinin
göstəriciləri”adlıhesabatdaqlobal
göstəricisiyahısında54cü,Cənubi
Qafqazregionundaisəilksıradayer
alanölkəmizMilliMəclisinaktiv
iştirakçılığıilə2030cuilədəkqarşı
yaqoyulanməqsədlərətamçataraq
dünyayanümunəolacaqdır.

BMT və Azərbaycan arasında 2021-2025-ci illər üçün yeni Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədinin imzalanması “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: qadınlar və inkişaf” mövzusunda konfrans
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dir.
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yetirir.Budövrərzindəparlament
ölkəmizdəhəyatakeçirilənhüquqi,
demokratik,dünyəvidövlətquru
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sınıyaratmışvətəkmilləşdirmişdir.
1995ciildənbugünədəkMilliMəc
lisölkədaxilindəgedənproseslərin
vəbeynəlxalqaləmdəbaşverən
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olaraqdövlətvəcəmiyyəthəyatının
müxtəlifsahələrininizamasalan
minlərləvacibqanunvəqərarqəbul
etmişdir.
Məhzparlamentinaktivfəaliyyə

tinəticəsindəölkədəuğurlahəyata
keçirilənsiyasi,iqtisadi,hüquqi,
sosialislahatların,demokratikləş
məprosesininhüquqimexanizmi
dahadainkişafetmişvətəkmil
ləşdirilmişdir.Vçağırışparlament
seçkilərindənsonra,habelə2015ci
ilinsentyabrında“2030cuilədək
dayanıqlıinkişafsahəsindəGündə

lik”qəbulolunduqdanvəölkələr
tərəfindənicraedilməyəbaşladıq
dansonraMilliMəclisin80əyaxın
plenariclasıkeçirilmiş,1300dəkqa
nunvericilikaktıqəbulolunmuşdur.
AliqanunvericilikorqanıMilli

Məclisölkəmizindayanıqlıinkişaf
mərhələsindəcəmiyyətintəkamül
yoluilədaimdəyişənhəyatşəraiti
nəuyğunlaşmasınıtəminetmək
üçünüzərinədüşənmissiyanıyük

səksəviyyədədaşımaqdadır.Bu
istiqamətdəəldəedilənnəticələr,
həyatımızınbütünsahələrini,habelə
xaricisiyasətfəaliyyətiniəhatəedən
genişmiqyaslıişlərMilliMəclisin
müasirçağırışlaracavabverənməh
suldarfəaliyyətiningöstəricisidir.
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inkişafüçünçağırışlarıözündəeh
tivaedənqanunlarıntəkmilləşdiril
məsiistiqamətindədətəşəbbüsləri

dəyərləndirir.Mövcudqanunlara
ediləndəyişikliklərdə,öznövbəsin
də,Azərbaycanvətəndaşınınbütün
həyatınıəhatəetməklə,ölkərəhbər
liyitərəfindənaparılanislahatların
səmərəliliyinintəminolunmasını
hədəfgötürərəkilknövbədəinsan
larınyüksəksosialrifahının,əmin
amanlıqşəraitindədemokratik,
azadhəyattərzinintəminolunma
sınayönəldilmişdir.Bubaxımdan
Ailə,Şəhərsalmavətikinti,Torpaq,
Miqrasiya,Seçki,Əmək,Su,Meşə
vəProsessualməcəllələrəedilənva
cibdəyişikliklərqarşıyaqoyulmuş
məqsədlərənailolmaqüçünəsaslı
hüquqizəminyaradır.Toxunulan
mövzularvəqəbulolunanqanunlar
isəözlüyündədayanıqlıinkişafın
məqsədləriniəksetdirirvəheçkəsin
kənardaqalmamasıprisipiniəsas
götürür.

DayanıqlıİnkişafMəqsədlərinin
16cıməqsədibirbaşaolaraqmilli
parlamentlərüçünxüsusiəhəmiyyə
təmalikdir.Beləki,“Sülh,ədalətvə
səmərəliinstitutlar”adlı16cıməq
sədsülhsevərvəaçıqcəmiyyətlərin
təşviqi,hamıüçünədalətliməh
kəməyəçıxışimkanınınvədövlət
institutlarınınbütünsəviyyələrdə
səmərəliliyininvəhesabatlılığının
təminolunmasınıehtivaedir.

Bəyannaməyəəsasənmillətvə
killərinövbəti15ilərzindəgözlə
nilənnəticələrdə,buməqsədinhər
tərəfiinkişafındaaparıcırolasahib
olacaqlar.Bu,qanunqəbuletmək,
icrahakimiyyətinənəzarətetmək
vəinsanlarınmənafelərinitəmsil
etmək,habeləhesabatlılığıtəmin
etməkimkanlarıdır.Parlamentlərbu
sahədəxüsusiməsuliyyətdaşıyan
qurumlardanbiriolaraqbuvəzifələ
risəlahiyyətləriçərçivəsindəhəyata
keçirəcəkdir.
DİMin16cıməqsədininhə

dəfəriolan“bütünsəviyyələrdə
efektiv,hesabatlıvəşəfafqurumla
rınyaradılması”və“həssas,əhatəli,
iştirakçıvətəmsilçikimiqərarqəbul
etmək”parlamentlərinişprinsipləri
iləbirbaşaəlaqəlidir.Parlamentko
mitələrininictimaiyyətəaçıqolması,
parlamenthaqqındaməlumatların

dahaçoxnəşredilməsi,şəfafığın
təminolunması,qanunvericilik
baxımındantəbliğatvətəşviqatın
artırılması,qadınların,həssasvə
marjinalqruplardanolanüzvlərin
vəziyyətiniyaxşılaşdırmaqüçün
xüsusistrategiyalarınhəyatakeçiril
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dahadaefektliəlaqələndirməsini
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olankönüllülərəhərzamanaçıq
olması“2030cuilədəkdayanıqlı
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könüllülükhesabatları17Dayanıqlı
İnkişafMəqsədinivədövlətmaraq
larınınəzərdənkeçirməsiməqsədi
iləparlamentiniştirakınızəruriedir.
Beləki,dövləttərəfindənhazır
lanmışbütünmilliinkişafsənəd
ləriparlamentinkomitələrindəvə
plenariclaslarındabundansonra
damüzakirəolunmalıvəsənədin
tətbiqininəhəmiyyətidəyərləndiril

məlidir.HəmçininDayanıqlıİnkişaf
üzrəMilliƏlaqələndirməŞurası
tərəfindənBMTnin“YüksəkSə
viyyəliSiyasiForumu”ndatəqdim
olunmasınəzərdətutulan“Könüllü
MilliHesabat”ındaparlamentdə
müzakirəsiözefektivliyiilənəticə
lənəbilər.
Birdahaqeydetməkistərdikki,

AzərbaycandaDayanıqlıİnkişaf
Məqsədlərinənailolmaqistiqa
mətindəböyükişlərgörülür.Həm
beynəlxalq,həmdəyerlitərəfdaşlıq
nəticəsindəAzərbaycandayanıqlı
inkişafıniqtisadi,sosialvəekoloji
aspektləriniəhatəedən17DİMi,
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mətindəkonkretaddımlarınatılma
sıüçünqanunlarınhazırlanmasıvə
proqramlaşdırılmasımühümamil
dir.Buişinsürətləndirilməsindəisə
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silçisiolandeputatlarınroluəvəz
olunmazdır.Beləliklə,parlament
üzvlərininyuxarıdaqeydolunan
konseptualsənədlərdəhazırlanan
hesabatlardanxəbərdarolması,bu
barədəseçiciləriniməlumatlandır
masıprosesiasanlaşdırarvəbirbaşa
ünsiyyətiformalaşdırar.Ümumiy
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dahaetibarlıvasitəolacaqdır.
Şübhəsizki,2020ciilinortala

rındaDayanıqlıİnkişafMəqsədləri
üzrəəldəetdiyinəticələrəəsasən
təqdimolunan“CənubiQafqazda
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BMT və Azərbaycan arasında 2021-2025-ci illər üçün yeni Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədinin imzalanması “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: qadınlar və inkişaf” mövzusunda konfrans
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 Cə  nab sə  fi r, İs  rail Azər  bay  ca 
nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni ta  nı 
yan ilk  döv  lət  lər  dən  dir. Öl  kə 
lə  ri  miz  ara  sın  da 1992ci il  dən 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lər möv 
cud  dur. Mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 

gə  lə  cək in  ki  şaf  pers  pek  tiv  lə  ri 
ba  rə  də nə dü  şü  nür  sü  nüz?
Məndostluğumuzungələcəyiilə

bağlıçoxnikbinəm.Ölkələrimizara
sındakımünasibətlərkökləridərində
olansağlambirağacabənzəyir.Bu

ağacınAzərbaycanvəyəhudixalqları
arasındaçoxəsrlikvəbugündəda
vamedən,dostluğasöykənəndərin
köklərivar.Buköklərdinidözümlü
lükvəqarşılıqlıhörmətkimidəyər
lərləxarakterizəolunur.
Stratejitərəfdaşlığımızagəldikdə

isəİsrailAzərbaycanınmüstəqilliyini
tanıyanilkdövlətlərdəndir,Azər
baycanisəİsraililəstratejiəlaqələr
qurandövlətlərdənbirincisidir.Biz
enerjidaşımalarınınşaxələndirilməsi,
iqtisadiəlaqələrvəregionaltəhlükə
sizliyintəminedilməsikimimühüm
vəzifələrüzərindəbirlikdəçalışırıq.
Bugünbuağacınbudaqlarıgöylə

rədoğruuzanıb.Xalqlarımızara
sındakıbuistimünasibətlərturizm,
tikinti,biznessahələrindəvədin
lərarasıəlaqələrdədəaydıngörü
nür.Gələcəyinqarşımızaqoyduğu
çağırışlarlaüzüzədayanaraq,su
mənbələrinintəhlükəsizliyi,bərpa
olunanenerji,yüksəktexnologiyalar,
innovasiyalarvədigərsahələrdədə
əməkdaşlığımızımöhkəmləndirmək
fikrindəyik.
 Azər  bay  can  da yə  hu  di  lə  rin 

20yə ya  xın ic  ti  maimə  də  ni və 
xey  riy  yə təş  ki  la  tı fəaliy  yət gös  tə 

rir. Ha  zır  da  öl  kə  lə  ri  miz  ara  sın  da 
mə  də  ni,  hu  ma  ni  tar  və  iq  ti  sa  di 
mü  na  si  bət  lə  rin  sə  viy  yə  si  si  zi qa 
ne  edir  mi? 
Bizheçvaxtəldəetdiyimiz

nailiyyətlərləkifayətlənmirik,daim
vargücümüzlədahaçoxuğurlar
qazanmağa,münasibətlərimizidaha
irəliyəaparmağaçalışırıq.Ancaq
xalqlarımızarasındamədənimübadi
ləçərçivəsindəəldəetdiklərimizdən
dahaçoxməmnunluqduyuram.
Ötənildünyadabaşverən

COVID19pandemiyasınınAzərbay
canadaayaqaçmasıvəölkənizin
İkinciVətənmüharibəsigünlərində
yarananproblemlərinədahaçox
diqqətayırdıq.İsrailDövlətipande
miyanınvəmüharibəninfəsadlarının
aradanqaldırılmasıüçünAzərbay
candantibbivəhumanitaryardımla
rınıəsirgəmədi.
“YAŞAT”Fonduiləbirlikdə

müharibədəyaralanandöyüşçüləri
müalicəetməküçünİsraildənsəkkiz
nəfərdən(altıhəkimvəikitexniki
heyət)ibarəthəkimheyətiniBakıya
dəvətetdik.Könüllüoftalmoloqlarvə
okuloplastikcərrahlarbirhəftəərzin
dəmüharibədəyaralananhərbçilərin

müalicəsindəiştiraketdilər.Vətən
Müharibəsiqaziləriningörməqabi
liyyətinivədeformasiyayauğrayan
üzquruluşlarınıbərpaetmək,onları

normalhəyataqaytarmaqüçünəl
lərindəngələniəsirgəmədilər.Tibbi
heyətinsəyləriqürurvericiidivəbun
larbizihəyəcanlandırırdı...

Üç ilə yaxındır ki,  ölkəsini Azərbaycanda təmsil edən Corc Dik millətimizə olan 
sevgisi, insanlara hörməti, sadəliyi, ədalət prinsiplərinə sadiqliyi və dövlətlərimiz 
arasındakı isti münasibətləri tərənnüm etməsi ilə hamının məhəbbətini qazanıb. 
“Milli Məclis” jurnalı olaraq İsrail Dövlətinin ölkəmizdəki fövqəladə və 
səlahiyyətli səfi ri cənab Corc Dikə suallarımızı ünvanladıq.

Corc Dik: 
“Bakı küçələrində yəhudi geyimində 
gəzmək Avropa şəhərlərinin 
əksəriyyətindən daha təhlükəsizdir”

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova İsrailin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfi ri Corc Dik ilə görüşür

İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfi ri Corc Dik Soyqırım Memorial 
Kompleksinə ziyarəti zamanı Xatirə kitabına qeydlərini edir. 29 mart 2020-ci il
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SƏFİR QANUNVERİCİLİK

Korrupsiyayaqarşımübarizə
dövlətsiyasətininprioritetistiqa
mətidir.HazırdaAzərbaycanda
korrupsiyayaqarşımübarizəüçün
bütünmexanizmlərmövcuddurvə
busahədəhəyatakeçiriləntədbir
lərsistemlixarakterdaşıyır.Təkmil
qanunvericilikbazası,ixtisaslaşmış
qurumlarınsəmərəlifəaliyyəti,
elektronhökumətinfrastrukturu,
“ASANxidmət”modeli,əməkhaq
larınınartırılması,vətəndaşcəmiy
yətiiləəməkdaşlıqbusahədəəldə
etdiyimizuğurlardandır.Korrupsi
yayaqarşımübarizəvəaçıqhöku
mətintəşviqisahəsindəAzərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevinmüvafiqsərəncam
larıiləqəbuledilən6stratejisənəd
uğurlaicraolunub.Əlbətə,bütün
buuğurlarhəmdəgüclüsiyasiira
dəiləbağlıdır.
Azərbaycanınkorrupsiyayaqar

şımübarizəsiyasətininəsasistiqa
mətlərindənbiriqanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsidirki,buistiqa
mətdəparlamentlərinmühümrolu
var.BusahədəAzərbaycanRespub
likasınınMilliMəclisidəsistemliiş
aparır.Parlamentdəkorrupsiyaya
qarşımübarizəiləbağlıəhəmiyyətli

qanunlarqəbuledilir,eləcədəon
larınicrasınanəzarətolunur.
Hazırdaölkəmizdəhəyatake

çiriləntədbirlərnəticəsindəAzər
baycandamövcudantikorrupsiya
qanunvericiliyibeynəlxalqsənədlə
rintələblərinətamuyğunlaşdırılmış
vəbuprosesbeynəlxalqtəşkilatlar
tərəfindənmüsbətqiymətləndiril
mişdir.Korrupsiyacinayətlərinin
qarşısınınalınmasıməqsədiiləcina
yəttörətmişşəxslərinməsuliyyətə

cəlbolunması,korrupsi
yahüquqpozmalarınıdo
ğuransəbəbvəşəraitin
müəyyənedilərəkara
danqaldırılmasısahəsin
dəislahatlaraparılır.
Azərbaycanınbu

nunlabağlıilkəsas
qanunvericiliksənədi
2004cüildəqəbuledil
miş“Korrupsiyayaqarşı
mübarizəhaqqında”
Qanundur.Qanunkor

rupsiyaanlayışını,onunlaəlaqədar
hüquqpozmaları,onlarınsubyekt
lərinivəbunagörəməsuliyyəti,və
zifəlişəxslərtərəfindənözgəlirləri
barədəməlumatverməöhdəliyini
müəyyənedir.
Korrupsiyayaqarşımübarizə

sahəsindəcinayətqanunvericili
yinintəkmilləşdirilməsiməqsədi
iləAzərbaycanRespublikasının
CinayətvəCinayətProsessual
məcəllələrinəedilmişəlavəvədə
yişikliklərnəticəsindəvəzifədən
suiistifadə,rüşvətalmavərüşvət
vermə,yeninüfuzalvericinayət
lərinintərkibimüəyyənolunmuş,
cinayətqanunvericiliyinəpassivvə
aktivrüşvətxorluqanlayışlarıdaxil
edilmişdir.Bucinayətlərəgörəci
nayətməsuliyyətiartırılmış,rüşvət
almacinayətiağırcinayətlərkate
qoriyasınadaxiledilmişdir.Vəzifəli
şəxslərinkateqoriyasıgenişləndiril
mişvəkorrupsiyailəbağlıcinayət
lərinistintaqaidiyyətimüəyyən

Parlament üzvlərinin  
korrupsiya ilə mübarizədə rolu

Kamal Cəfərov
MilliMəclisindeputatı

Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsidir ki, bu 
istiqamətdə parlamentlərin  mühüm rolu var. 
Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Milli  
Məclisi də sistemli iş aparır. Parlamentdə  
korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 
əhəmiyyətli  qanunlar qəbul edilir, eləcə də  
onların icrasına nəzarət olunur.

Ötənilinoktyabrayındanetiba
rənbizfasiləsizolaraqTƏBİBivə
SəhiyyəNazirliyinixəstəvəyaralıla
rımüalicəetməküçünmüasirtibbi
avadanlıqlarlatəchizedirik.
Müharibəzamanıbombardman

nəticəsindəevsizqalanGəncəsakin
lərinəyardımməqsədiilədəfələrlə
müxtəlifməişətavadanlıqlarıvəqi
daməhsullarıgöndərdik.Həmçinin
məişətzorakılığındanəziyyətçəkən,
sığınacaqlardaməskunlaşanqadın
laravəuşaqlarabaşçəkdik,onlara
geyimvəhədiyyələrpayladıq.Eləcə
dəAutizmMüalicəMərkəzindəol
duqvəonlarlaəməkdaşlıqbarədə
razılığagəldik.

Təbiiki,bunlaredəbiləcəkləri
mizinçoxazbirqismidir.Bacara
cağımızçoxşeylərvar.Ümidedirik
ki,pandemiyatezlikləbaşaçatacaq.
Bizölkələrimizarasındaturizm
vəticarətmünasibətləriniinkişaf
etdirəcəyik,gedişgəlişbərpaolu
nacaq.

 Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev hər  

za  man çı  xış  la  rın  da yə  hu  di  lə 
rin əsr  lər bo  yu Azər  bay  can  da  
yer  li əha  li  ilə dost və meh  ri 
ban şə  kil  də ya  şa  dı  ğı  nı vur  ğu 
la  yır  dı. Si  zin  Azər  bay  can  da  kı 
to  le  rant  lı  ğa mü  na  si  bə  ti  niz  
ne  cə  dir? 

Azərbaycanmüxtəlifdinlərəvə
millətlərəhörmətvətolerantlığıilə
tanınır.Sizbumənadatarixinizilə
fəxredəbilərsiniz.Bakıküçələrində
yəhudigeyimindəgəzməkAvropa
şəhərlərininəksəriyyətindəndaha
təhlükəsizdir.
Azərbaycanınyəhudiicması

deməkolarki,“vətənpərvərazərbay
canlı”dırlarvəbuölkəyəmənsubiy
yətlərinidaimsəmimişəkildəhiss
edirlər,bunuetirafdaedirlər.Əsrlər
boyuAzərbaycandayaşayanyəhu
dilərheçvaxthərhansıbirtəqibə,
təzyiqə,zorakılığa,düşmənçiliyəvə
əzablaraməruzqalmayıblar.Əksinə,
onlarümumiişinxeyrinəbirçoxsa
hələrdəçalışıblar,fərqləniblər.Fizika
üzrəNobelmükafatıalanLevLan
dau,dünyacaməşhurriyaziyyatçı
alimLütfiZadəkimiçoxadlarçəkə
bilərik...Buinsanlarhərzamantarixi
kimliklərinivəköklərinidünyayaay
dınşəkildəgöstərəbildiklərikimi,
Azərbaycanabağlılıqlarınıdaeyni
iləifadəediblər.Bunlarmillətlərimizi
birbirinəbağlayanvacibbağlardır.

 İs  rail və  Azər  bay  can döv  lət 
lə  ri ara  sın  da si  ya  si və mü  da 
fiə sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğın 
güc  lən  di  ril  mə  si istiqamətində 
Er  mə  nis  tan  da an  ti  se  mi  tiz  min 
art  dı  ğı vur  ğu  la  nır. Er  mə  ni  lər 
ar  tıq et  nik və di  ni zə  min  də 
yə  hu  di  lə  rə qar  şı si  ya  si tən  qi 
di, konk  ret hü  cum  la  rı  ar 
tı  rıb  lar. Bu ba  rə  də nə de  yə 
bi  lər  si  niz? 
BöyükBritaniyadanMalayziya

yaqədərdünyanınbirçoxyerlərin
dəantisemitizməhvalruhiyyəsinin
yüksəldiyinigörürük.Butendensiya,
həqiqətəndə,narahatlıqdoğururvə
bizbuprosesləridiqqətləizləyirik.
Hesabedirikki,antisemitizmyalnız
yəhudilərindeyil,ümumbəşəribir
problemdir.Bunagörədəbütündün
yadanAmerikadanbaşlayaraqUzaq
ŞərqəqədərCənubiQafqazdadaxil
olmaqlainsanlıqnaminənifrətvə
dözümsüzlüyəqarşımübarizəüçün
səylərimizibirləşdirməliyik.
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Korrupsiyayaqarşımübarizə
dövlətsiyasətininprioritetistiqa
mətidir.HazırdaAzərbaycanda
korrupsiyayaqarşımübarizəüçün
bütünmexanizmlərmövcuddurvə
busahədəhəyatakeçiriləntədbir
lərsistemlixarakterdaşıyır.Təkmil
qanunvericilikbazası,ixtisaslaşmış
qurumlarınsəmərəlifəaliyyəti,
elektronhökumətinfrastrukturu,
“ASANxidmət”modeli,əməkhaq
larınınartırılması,vətəndaşcəmiy
yətiiləəməkdaşlıqbusahədəəldə
etdiyimizuğurlardandır.Korrupsi
yayaqarşımübarizəvəaçıqhöku
mətintəşviqisahəsindəAzərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənab
İlhamƏliyevinmüvafiqsərəncam
larıiləqəbuledilən6stratejisənəd
uğurlaicraolunub.Əlbətə,bütün
buuğurlarhəmdəgüclüsiyasiira
dəiləbağlıdır.
Azərbaycanınkorrupsiyayaqar

şımübarizəsiyasətininəsasistiqa
mətlərindənbiriqanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsidirki,buistiqa
mətdəparlamentlərinmühümrolu
var.BusahədəAzərbaycanRespub
likasınınMilliMəclisidəsistemliiş
aparır.Parlamentdəkorrupsiyaya
qarşımübarizəiləbağlıəhəmiyyətli

qanunlarqəbuledilir,eləcədəon
larınicrasınanəzarətolunur.
Hazırdaölkəmizdəhəyatake

çiriləntədbirlərnəticəsindəAzər
baycandamövcudantikorrupsiya
qanunvericiliyibeynəlxalqsənədlə
rintələblərinətamuyğunlaşdırılmış
vəbuprosesbeynəlxalqtəşkilatlar
tərəfindənmüsbətqiymətləndiril
mişdir.Korrupsiyacinayətlərinin
qarşısınınalınmasıməqsədiiləcina
yəttörətmişşəxslərinməsuliyyətə

cəlbolunması,korrupsi
yahüquqpozmalarınıdo
ğuransəbəbvəşəraitin
müəyyənedilərəkara
danqaldırılmasısahəsin
dəislahatlaraparılır.
Azərbaycanınbu

nunlabağlıilkəsas
qanunvericiliksənədi
2004cüildəqəbuledil
miş“Korrupsiyayaqarşı
mübarizəhaqqında”
Qanundur.Qanunkor

rupsiyaanlayışını,onunlaəlaqədar
hüquqpozmaları,onlarınsubyekt
lərinivəbunagörəməsuliyyəti,və
zifəlişəxslərtərəfindənözgəlirləri
barədəməlumatverməöhdəliyini
müəyyənedir.
Korrupsiyayaqarşımübarizə

sahəsindəcinayətqanunvericili
yinintəkmilləşdirilməsiməqsədi
iləAzərbaycanRespublikasının
CinayətvəCinayətProsessual
məcəllələrinəedilmişəlavəvədə
yişikliklərnəticəsindəvəzifədən
suiistifadə,rüşvətalmavərüşvət
vermə,yeninüfuzalvericinayət
lərinintərkibimüəyyənolunmuş,
cinayətqanunvericiliyinəpassivvə
aktivrüşvətxorluqanlayışlarıdaxil
edilmişdir.Bucinayətlərəgörəci
nayətməsuliyyətiartırılmış,rüşvət
almacinayətiağırcinayətlərkate
qoriyasınadaxiledilmişdir.Vəzifəli
şəxslərinkateqoriyasıgenişləndiril
mişvəkorrupsiyailəbağlıcinayət
lərinistintaqaidiyyətimüəyyən

Parlament üzvlərinin 
korrupsiya ilə mübarizədə rolu

Kamal Cəfərov
MilliMəclisindeputatı

Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsidir ki, bu 
istiqamətdə parlamentlərin  mühüm rolu var. 
Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Milli  
Məclisi də sistemli iş aparır. Parlamentdə  
korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 
əhəmiyyətli  qanunlar qəbul edilir, eləcə də  
onların icrasına nəzarət olunur.

Ötənilinoktyabrayındanetiba
rənbizfasiləsizolaraqTƏBİBivə
SəhiyyəNazirliyinixəstəvəyaralıla
rımüalicəetməküçünmüasirtibbi
avadanlıqlarlatəchizedirik.
Müharibəzamanıbombardman

nəticəsindəevsizqalanGəncəsakin
lərinəyardımməqsədiilədəfələrlə
müxtəlifməişətavadanlıqlarıvəqi
daməhsullarıgöndərdik.Həmçinin
məişətzorakılığındanəziyyətçəkən,
sığınacaqlardaməskunlaşanqadın
laravəuşaqlarabaşçəkdik,onlara
geyimvəhədiyyələrpayladıq.Eləcə
dəAutizmMüalicəMərkəzindəol
duqvəonlarlaəməkdaşlıqbarədə
razılığagəldik.

Təbiiki,bunlaredəbiləcəkləri
mizinçoxazbirqismidir.Bacara
cağımızçoxşeylərvar.Ümidedirik
ki,pandemiyatezlikləbaşaçatacaq.
Bizölkələrimizarasındaturizm
vəticarətmünasibətləriniinkişaf
etdirəcəyik,gedişgəlişbərpaolu
nacaq.

 Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev hər  

za  man çı  xış  la  rın  da yə  hu  di  lə 
rin əsr  lər bo  yu Azər  bay  can  da  
yer  li əha  li  ilə dost və meh  ri 
ban şə  kil  də ya  şa  dı  ğı  nı vur  ğu 
la  yır  dı. Si  zin  Azər  bay  can  da  kı 
to  le  rant  lı  ğa mü  na  si  bə  ti  niz  
ne  cə  dir? 

Azərbaycanmüxtəlifdinlərəvə
millətlərəhörmətvətolerantlığıilə
tanınır.Sizbumənadatarixinizilə
fəxredəbilərsiniz.Bakıküçələrində
yəhudigeyimindəgəzməkAvropa
şəhərlərininəksəriyyətindəndaha
təhlükəsizdir.
Azərbaycanınyəhudiicması

deməkolarki,“vətənpərvərazərbay
canlı”dırlarvəbuölkəyəmənsubiy
yətlərinidaimsəmimişəkildəhiss
edirlər,bunuetirafdaedirlər.Əsrlər
boyuAzərbaycandayaşayanyəhu
dilərheçvaxthərhansıbirtəqibə,
təzyiqə,zorakılığa,düşmənçiliyəvə
əzablaraməruzqalmayıblar.Əksinə,
onlarümumiişinxeyrinəbirçoxsa
hələrdəçalışıblar,fərqləniblər.Fizika
üzrəNobelmükafatıalanLevLan
dau,dünyacaməşhurriyaziyyatçı
alimLütfiZadəkimiçoxadlarçəkə
bilərik...Buinsanlarhərzamantarixi
kimliklərinivəköklərinidünyayaay
dınşəkildəgöstərəbildiklərikimi,
Azərbaycanabağlılıqlarınıdaeyni
iləifadəediblər.Bunlarmillətlərimizi
birbirinəbağlayanvacibbağlardır.

 İs  rail və  Azər  bay  can döv  lət 
lə  ri ara  sın  da si  ya  si və mü  da 
fi ə sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğın 
güc  lən  di  ril  mə  si istiqamətində 
Er  mə  nis  tan  da an  ti  se  mi  tiz  min 
art  dı  ğı vur  ğu  la  nır. Er  mə  ni  lər 
ar  tıq et  nik və di  ni zə  min  də 
yə  hu  di  lə  rə qar  şı si  ya  si tən  qi 
di, konk  ret hü  cum  la  rı  ar 
tı  rıb  lar. Bu ba  rə  də nə de  yə 
bi  lər  si  niz? 
BöyükBritaniyadanMalayziya

yaqədərdünyanınbirçoxyerlərin
dəantisemitizməhvalruhiyyəsinin
yüksəldiyinigörürük.Butendensiya,
həqiqətəndə,narahatlıqdoğururvə
bizbuprosesləridiqqətləizləyirik.
Hesabedirikki,antisemitizmyalnız
yəhudilərindeyil,ümumbəşəribir
problemdir.Bunagörədəbütündün
yadanAmerikadanbaşlayaraqUzaq
ŞərqəqədərCənubiQafqazdadaxil
olmaqlainsanlıqnaminənifrətvə
dözümsüzlüyəqarşımübarizəüçün
səylərimizibirləşdirməliyik.
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olunmuşdur.Həmçininmüsadirə
cəzasınınobyektiolabilənəmlakın
əhatəsigenişləndirilmiş,cinayət
yoluiləəldəedilmişəmlakistifadə
edildiyi,özgəninkiləşdirildiyivə
yabaşqasəbəblərdəndövlətnəfinə
alınmadığıhaldadəyərinəgörəmü
sadirətəminedilmişdir.
2005ciiliyunun24də“İnzi

batiicraathaqqında”Qanunqəbul
edilmişdir.Buqanununməqsədi
dövlətorqanlarıtərəfindəninsan
hüquqvəazadlıqlarınıtəminetmək

vəqanununaliliyinənailolmaqdan
ibarətdir.
2005ciildəkorrupsiyanınqarşı

sınınalınmasısahəsindəqəbuledil
mişəhəmiyyətlisənədlərdənbiridə
“İnformasiyaəldəetməkhaqqında”
Qanundur.SənədinməqsədiAzər
baycanRespublikasıKonstitusiyası
nın50cimaddəsiilətəsbitolunmuş
məlumatəldəetməkhüququnun
sərbəst,maneəsizvəhamıüçün
bərabərşərtlərlə,açıqcəmiyyətinvə
demokratikhüquqidövlətinprin

sipləriəsasındatəminedilməsinin
hüquqiəsaslarınımüəyyənləşdir
məkdən,həmçininictimaivəzifələ
rinyerinəyetirilməsinəvətəndaşlar
tərəfindənnəzarətolunmasına
şəraityaratmaqdanibarətdir.
Məhkəməsistemisahəsində

aparılanqanunvericiliktədbirləri
çərçivəsində“Məhkəmələrvəha
kimlərhaqqında”Qanunaəlavəvə
dəyişiklikləredilmiş,“Məhkəmə
HüquqŞurasıhaqqında”Qanun
qəbulolunmuşdur.Qanunlara
əsasənMəhkəməHüquqŞurasının
fəaliyyətitəminedilmiş,səlahiy
yətlərigenişləndirilmiş,hakimlə
rintoxunulmazlığınavəsəlahiyyət
müddətlərinəyenidənbaxılmış,
hakimvəzifələrinənamizədlərin
seçilməsiüçünyeniqurumHa
kimlərinSeçkiKomitəsiyaradıl
mış,hakimliyənamizədlərinbey
nəlxalqtəcrübəyəuyğunxüsusi
proqramüzrəuzunmüddətlitəlim
keçməsinəzərdətutulmuşdur.
Həminqanunvericilikaktlarına
uyğunolaraq,eləcədə“Korrup
siyayaqarşımübarizəhaqqında”
Qanunun5.1və9cumaddələrin
dəgöstərilənhüquqpozmaların
törədilməsihakimlərinintizam
məsuliyyətinəcəlbedilməsinin
əsaslarıkimimüəyyənolunmuş
dur.
“Vəkillərvəvəkillikfəaliyyəti

haqqında”Qanunaedilmişəlavə
vədəyişikliklərəuyğunolaraq,
2004cüilinnoyabrayındavəkil
lərintəsisyığıncağıkeçirilmişvə
yeniVəkillərKollegiyasıyaradıl
mışdır.
Eynizamanda,parlamentyük

səkvəzifəlişəxslərinseçilməsivə
təsdiqlənməsifunksiyasınıyerinə
yetirirvəbununladayüksəksə
viyyəlidövlətvəzifələrinəlayiqli
vəpeşəkarkadrlarınseçilməsipro
sesindəiştiraketməkləkorrupsiya
nınqarşısınınalınmasındamühüm
roloynayır,antikorrupsiyafəaliy
yətinəcidditöhfəvermişolur.
Dövlətbüdcəsininqəbuluza

manıxərclərənəzarətetməkvə

dövlətqurumlarındamaliyyəhesa
batlılığınıtəminetməkdəparla
mentinkorrupsiyailəmübarizədə
əsasfunskiyalarındanbiridir.Hər
ildövlətbüdcəsininqəbuluzamanı
parlamentüzvlərininsəsverməsi
tələbolunur.MilliMəclisbüdcəla
yihəsinimüzakirəyəçıxarırvəhö
kumətüzvləriiləbirgəmüzakirələr
aparır.Onlarlayihəyədəyişikliklər
edəvəyaqəbulundanimtinada
edəbilərlər.Bununladaparlament
üzvlərikorrupsiyailəmübarizəişi
nədəstəkvermişolurlar.

Parlamentlərsəlahiyyətləri
çərçivəsindəkorrupsiyailəmü
barizəplatformalarındaiştirakvə
təmsilçilikfunksiyasınıicraedir
lər.“Korrupsiyayaqarşımübarizə
haqqında”AzərbaycanRespub
likasıQanununun4.2cimaddə
sinəuyğunolaraqkorrupsiyanın
qarşısınınalınmasıməqsədiilə
ixtisaslaşmışorqanAzərbaycan
RespublikasınınKorrupsiyaya
qarşımübarizəüzrəkomissiyası
yaradılmışdır.KomissiyaAzərbay
canRespublikasınınPrezidentitə
rəfindən5,MilliMəclistərəfindən
5,KonstitusiyaMəhkəməsitərəfin
dən5üzvmüəyyənedilməklə15
nəfərdənibarəttərkibdəfəaliyyət
göstərir.Komissiyanınsəlahiyyət
ləriAzərbaycanRespublikasının
2005ciil3maytarixliQanunu
ilətəsdiqedilmişƏsasnaməilə
müəyyənolunur.Komissiyaöz

fəaliyyətiniPrezident,MilliMəc
lisvəKonstitusiyaMəhkəməsiilə
qarşılıqlıəlaqədəqururvəkorrup
siyayaqarşımübarizəninvəziyyəti
barədəmütəmadiolaraqonları
məlumatlandırır.
Komissiyanınvəzifələrinəkor

rupsiyayaqarşımübarizəsahəsin
dədövlətsiyasətininformalaşdırıl
masındaiştiraketmək,busahədə
dövlətorqanlarınınvədigərqu
rumlarınfəaliyyətiniəlaqələndir
mək,korrupsiyayaqarşımübari
zəninvəziyyətinivəsəmərəliliyini

təhliletmək,“Korrupsi
yayaqarşımübarizəüz
rəDövlətProqramı”nın
icrasınanəzarətihəyata
keçirmək,“Korrupsi
yayaqarşımübarizə
haqqında“Azərbaycan
RespublikasıQanunu
nun5.1cimaddəsində
nəzərdətutulanmaliyyə
xarakterliməlumatları
qəbuletməkvəonların
təqdimedilməsinənə
zarətihəyatakeçirmək,
korrupsiyailəəlaqədar
hüquqpozmalarlabağlı

məlumatlarıtoplamaq,təhlilet
mək,ümumiləşdirməkvəmüvafiq
dövlətorqanlarınatəklifərver
mək,busahədədövlətorqanları
vədigərqurumlarlaəməkdaşlığı
həyatakeçirməkdaxildir.Parla
mentüzvlərihəmdəqeyrihöku
məttəşkilatlarıiləəməkdaşlıqçər
çivəsindəkorrupsiyailəmübarizə
funksiyalarınıicraedirlər.
Müasirdövrdəkorrupsiyailə

mübarizəsahəsindəbeynəlxalq
parlamentəməkdaşlığımühüm
əhəmiyyətkəsbedir.BMTnin
KorrupsiyailəMübarizəüzrəKon
vensiyası(UNCAC)vəKorrupsiya
ƏleyhinəParlamentarilərinQlo
balTəşkilatı(GOPAC)beynəlxalq
əməkdaşlığınəsasplatformaların
dandır.Buplatformalarçərçivə
sindəkorrupsiyayaqarşımübarizə
üzrətəcrübəvəməlumatmübadilə
si,birgəaraşdırmalaraparılır.

KorrupsiyaƏleyhinəParla
mentarilərinQlobalTəşkilatı
nınməqsədibuprosesdədünya
parlamentarilərininsəylərini
birləşdirmək,parlamentüzvləri
ninbacarıqlarınıartırmaq,onlar
arasındaməlumatmübadiləsini
təşkiletməkvəregionalbölmələr
iləbirgəəməkdaşlıqşəraitində
səmərəlimübarizətədbirlərinihə
yatakeçirməkdir.Azərbaycanilə
buqurumarasındasıxəməkdaşlıq
əlaqələrimövcuddur.MilliMəc
lisinüzvləritəşkilatın2008ciilin
noyabrayındaKüveytdəkeçirilən
IIIkonfransındaiştirakediblər.
Həminkonfranszamanıtəşkilat
rəhbərliyiiləqurumunCənubi
Qafqazdaregionalşəbəkəsininya
radılmasıməsələsimüzakirəolu
nub.Nəticədə2009cuildəBakıda
Azərbaycanparlamentüzvləritə
rəfindəntəşkilatınCənubiQafqaz
üzrəyerlibölməsiCAUPACtəsis
edilib.Dahasonratəşkilatınvə
CənubiQafqazregionalşəbəkəsi
nintəşkilatçılığıilə2009cuilma
yın22dəBakıda“Korrupsiyaya
qarşımübarizəsahəsindəcəmiy
yətinrolu”mövzusundabeynəl
xalqkonfranskeçirilib.Konfrans
zamanıGOPACınfəxriprezidenti
ConVilyemsazərbaycanlımillət
vəkillərininkorrupsiyayaqarşısə
mərəlimübarizəsindəndanışıbvə
onlarıntəşkilatınnəzdindəaktiv
fəaliyyətinitəqdiredib.2013cü
ilinnoyabrayındaisəAzərbay
canparlamentinin20deputatının
iştirakıiləGOPACınAzərbaycan
bölməsitəsisolunub.
Hesabedirəmki,ölkəmizdə

korrupsiyayaqarşımübarizənin
səmərəlivəkeyfiyyətliolması
üçündövlətsəviyyəsindəbütün
lazımitədbirlərgörülür.Azərbay
canhakimiyyətibirçoxdövlətlərin
təcrübəsininəzərəalaraq,busosial
bəlayaqarşıqətiyyətləmübarizə
aparır,təkamülvəislahatlaryolu
iləkorrupsiyanınaradanqaldırıl
masınaçalışır.

Müasir dövrdə korrupsiya ilə mübarizə 
sahəsində beynəlxalq parlament 
əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. BMT-nin Korrupsiya ilə Mübarizə 
üzrə Konvensiyası (UNCAC) və Kor-
rupsiya Əleyhinə Parlamentarilərin 
Qlobal Təşkilatı (GOPAC)  beynəlxalq 
əməkdaşlığın əsas platformalarındandır. 
Bu platformalar çərçivəsində korrupsiyaya 
qarşı mübarizə üzrə təcrübə və məlumat 
mübadiləsi, birgə araşdırmalar aparılır.
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olunmuşdur.Həmçininmüsadirə
cəzasınınobyektiolabilənəmlakın
əhatəsigenişləndirilmiş,cinayət
yoluiləəldəedilmişəmlakistifadə
edildiyi,özgəninkiləşdirildiyivə
yabaşqasəbəblərdəndövlətnəfinə
alınmadığıhaldadəyərinəgörəmü
sadirətəminedilmişdir.
2005ciiliyunun24də“İnzi

batiicraathaqqında”Qanunqəbul
edilmişdir.Buqanununməqsədi
dövlətorqanlarıtərəfindəninsan
hüquqvəazadlıqlarınıtəminetmək

vəqanununaliliyinənailolmaqdan
ibarətdir.
2005ciildəkorrupsiyanınqarşı

sınınalınmasısahəsindəqəbuledil
mişəhəmiyyətlisənədlərdənbiridə
“İnformasiyaəldəetməkhaqqında”
Qanundur.SənədinməqsədiAzər
baycanRespublikasıKonstitusiyası
nın50cimaddəsiilətəsbitolunmuş
məlumatəldəetməkhüququnun
sərbəst,maneəsizvəhamıüçün
bərabərşərtlərlə,açıqcəmiyyətinvə
demokratikhüquqidövlətinprin

sipləriəsasındatəminedilməsinin
hüquqiəsaslarınımüəyyənləşdir
məkdən,həmçininictimaivəzifələ
rinyerinəyetirilməsinəvətəndaşlar
tərəfindənnəzarətolunmasına
şəraityaratmaqdanibarətdir.
Məhkəməsistemisahəsində

aparılanqanunvericiliktədbirləri
çərçivəsində“Məhkəmələrvəha
kimlərhaqqında”Qanunaəlavəvə
dəyişiklikləredilmiş,“Məhkəmə
HüquqŞurasıhaqqında”Qanun
qəbulolunmuşdur.Qanunlara
əsasənMəhkəməHüquqŞurasının
fəaliyyətitəminedilmiş,səlahiy
yətlərigenişləndirilmiş,hakimlə
rintoxunulmazlığınavəsəlahiyyət
müddətlərinəyenidənbaxılmış,
hakimvəzifələrinənamizədlərin
seçilməsiüçünyeniqurumHa
kimlərinSeçkiKomitəsiyaradıl
mış,hakimliyənamizədlərinbey
nəlxalqtəcrübəyəuyğunxüsusi
proqramüzrəuzunmüddətlitəlim
keçməsinəzərdətutulmuşdur.
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siyayaqarşımübarizəhaqqında”
Qanunun5.1və9cumaddələrin
dəgöstərilənhüquqpozmaların
törədilməsihakimlərinintizam
məsuliyyətinəcəlbedilməsinin
əsaslarıkimimüəyyənolunmuş
dur.
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haqqında”Qanunaedilmişəlavə
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2004cüilinnoyabrayındavəkil
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yetirirvəbununladayüksəksə
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manıxərclərənəzarətetməkvə
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batlılığınıtəminetməkdəparla
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Müasir dövrdə korrupsiya ilə mübarizə 
sahəsində beynəlxalq parlament 
əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. BMT-nin Korrupsiya ilə Mübarizə 
üzrə Konvensiyası (UNCAC) və Kor-
rupsiya Əleyhinə Parlamentarilərin 
Qlobal Təşkilatı (GOPAC)  beynəlxalq 
əməkdaşlığın əsas platformalarındandır. 
Bu platformalar çərçivəsində korrupsiyaya 
qarşı mübarizə üzrə təcrübə və məlumat 
mübadiləsi, birgə araşdırmalar aparılır.
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TƏRƏFDAŞLIQ TƏRƏFDAŞLIQ

- Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək -
daş  lıq Təş  ki  la  tı 1992-ci il  də 
qu  ru  lub, son  ra isə Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı ya  ra  dı  lıb. Ke -
çən 30 ilə ya  xın müd  dət  də 
təş  ki  lat və as  samb  le  ya qar -
şı  ya qo  yu  lan məq  səd  lə  rə nə 
də  rə  cə  də nail olub?

GenişləndirilmişQaradəniz
bölgəsideyəndəbuanlayışasadəcə
Qaradənizdeyil,Xəzər,Aralıq,
Egey,Mərmərədənizləridəda
xildir.TəşkilatımızaQaradənizə
çıxışıolmayanölkələrdə(Albaniya,
Azərbaycan,Yunanıstan,Serbiya
vəs.)daxildir.TarixənQaradəniz

bölgəsidünyasiyasətivəiqtisadiy
yatıüçünçoxönəmlibirbölgəolub.
Bu,onunlabağlıdırki,bubölgədə
birneçədünyasivilizasiyalarıyara
nıbvəinkişafedib.Digərtərəfdən,
bölgəAsiyavəAvropaarasındabir
körpüdürvəeynizamanda,dünya
əhəmiyyətlinəqliyyatyollarının
şərqdənqərbəuzananİpəkYolu
nunvəşimaldancənubaVikinqlər
Yolununkəsişməsindəyerləşir.Son
illərburadandünyabazarlarınabö
yükhəcmdəneftqazixracolunur.
Onagörədəbölgədünyasiyasətin
dəxüsusiyertutur.
1992ciildəbölgədəiqtisadi

əlaqələridahadainkişafetdirmək
məqsədiiləQaraDənizİqtisadi
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınyaradıl
masıartıqbirzərurətəçevrildivə
birilsonratəşkilatınParlament
Assambleyasıyaradıldı.Assamble
yanınyaradılmasıdaartıqlabüd
idi.Çünkiböyüklayihələrinhəyata
keçirilməsixüsusiqanunvericilik
bazasınınyaradılmasınıtələbedir

di.BuisəParlamentAssambleyası
nınəsasvəzifələrindənbiridir.
1993cüildətəşkilata9ölkəAl

baniya,Azərbaycan,Ermənistan,
Gürcüstan,Moldova,Rumıniya,
Rusiya,TürkiyəvəUkrayna,bir
neçəilsonraisəBolqarıstan,Yuna
nıstanvəSerbiyadaxiloldu.2020ci
ildəŞimaliMakedoniyaqurum
üzvlüyünəqəbuledildi.Builin
iyunayındaisəŞimaliMakedoni
yaparlamentiQDİƏTPAyadaxil
olacaqvəbeləliklə,təşkilatda13
ölkədənolan81millətvəkilitəmsil
olunacaq.Qeydedilənlərdəndəgö
ründüyükimi,QDİƏTParlament

Assambleyasımüxtəlifnüfuzluöl
kələritəmsiledənburqurumdur.
TəşkilatımızınəsasməqsədiQa

radənizbölgəsindəhəyatakeçiri
lənböyüklayihələrinqanunverici
likbazasınınyaradılmasınayardım
etməkdir.BeləlayihələrdənBakı
TbilisiCeyhanneftborukəməri,
BakıTbilisiƏrzurumqazboru
kəməri,BakıTbilisiQarsdəmiryo
lu,CənubQazDəhlizinitəşkiledən
TANAPvəTAPqazkəmərlərivə
“Türkaxını”layihələriniqeydet
məkolar.Sadaladığımlayihələrdən
görünürki,Azərbaycantəşkilatda
vəümumiyyətlə,bölgədəxüsusi
nüfuzamalikdir.Buisəodeməkdir
ki,böyüklayihələrinhəyatakeçiril
məsibirbaşaAzərbaycanlabağlı
dır.BuraAzərbaycanRespublikası
HökumətiiləTürkmənistanHö

kümətiarasında“Xəzərdənizində
“Dostluq”yatağınınkarbohidro
genresurslarınınbirgəkəşfiyyatı,
işlənilməsivəmənimsənilməsi

haqqında”AnlaşmaMemorandu
mununimzalanmasınıdaəlavə
etsək,Azərbaycanıntəşkilatdaəsas
simalardanbiriolduğunugörərik.

- Rəh  bər  lik et  di  yi  niz qu  ru  mun 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın 
di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
və par  la  ment as  samb  le  ya  la  rı 
ilə iş  gü  zar mü  na  si  bət  lə  ri ne -
cə qu  ru  lub? 
Qeydetdiyimkimi,təşkilata

dünyasiyasətindəxüsusimaraq
var.Məsələn,ABŞ,Almaniya,

Fransa,Yaponiya,İsrail,Misirvə
dünyanındigərölkələritəşkila
tınişindəmüşahidəçiqismində
iştirakedirlər.Avropanınaparıcı

Milli Məclisin QDİƏT PA ilə 
əməkdaşlığı yüksək səviyyədədir
Müsahibimiz Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
Parlament Assambleyasının baş katibi Asəf Hacıyevdir
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Milli Məclisin QDİƏT PA ilə 
əməkdaşlığı yüksək səviyyədədir
Müsahibimiz Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
Parlament Assambleyasının baş katibi Asəf Hacıyevdir
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TƏRƏFDAŞLIQ TƏRƏFDAŞLIQ

parlamentqurumlarıolanAvro
paParlamenti,AŞPA,ATƏTPA,
MDBPA,FransaSenatı,Almaniya
BundestaqıQDİƏTPAdamü
şahidəçistatusunamalikdirlər.
Digərtərəfdən,QDİƏTParlament
AssambleyasıATƏTvəAralıqDə
niziÖlkələriParlamentAssamble
yasıiləbirlikdəParlamentlərarası
İtifaqlamüşahidəçiqismindəvə
digərstatuslardaəməkdaşlıqedir.
Təşkilatımızİstanbuldabirneçə

dəfəAvropanınaparıcıparlament
assambleyalarınınbaşkatibləri
nintoplantısınıtəşkiletmişdir.
Yerigəlmişkənonudadeyimki,
butoplantılardayuxarıdaqeyd
etdiyimparlamentassambleyala
rınınbaşkatibləriyaxındaniştirak
etmişlər.Buisətəşkilatınyüksək
nüfuzunutəsdiqedir.Bugünlərdə
AralıqDəniziÖlkələriParlament
AssambleyasınınTürkPAiləbir
gəiclasıplanlaşdırılır.Toplantı
nınaçılışınaəsasməruzəçikimi
QDİƏTPAnınbaşkatibikimi
məndədəvətolunmuşam.

- Asəf müəl  lim, döv  lə  ti  mi  zin 
uzun il  lər Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
tut  du  ğu sülh yo  lu ilə həll 
möv  qe  yi bir nə  ti  cə ver  mə -
di. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti, 
Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi və mü -
zəf  ər  or  du  mu  zun gü  cü ilə 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
çər  çi  və  sin  də tor  paq  la  rı  mı  zı 
iş  ğal  dan azad et  dik. Bu  nun  la 
bağ  lı nə de  yə bi  lər  si  niz? 
Bizimtəşkilatımızbirqayda

olaraqmünaqişələrləbağlıqərar
larqəbuletmir,çünkitəşkilatın
əsasməqsədiiqtisadiməsələlərdir.
Ammabunabaxmayaraq,təşkilata
üzvolan12dövlətdənbirneçə
sindəmünaqişələrolduğundan
iclaslarımızdabumünaqişələrə,
təbiiki,toxunulur,hətaqızğın
mübahisələrdəolur.Birneçədəfə
QDİƏTPAnınəsassənədləriolan
deklarasiyalardadövlətlərinərazi
bütövlüyüxüsusiqeydedilmişdir.

2018ciildətəşkilatımızın25illi
yinəhəsrolunantoplantıdaişğal
altındakıtorpaqlarınqeydşərtsiz
azadedilməsideklarasiyadaxüsu
sivurğulanmışdı.BufaktErmənis
tantərəfindəntənqidəməruzqalsa
da,assambleyadaiştirakedən
bütündövlətlərinnümayəndələri
sənədidəstəkləyibqəbuletmişdi
lər.
Azərbaycanın44günlükVətən

Müharibəsindəqalibgəlməsivə
torpaqlarımızınişğaldanazadedil
məsinəinkiAzərbaycanda,böl
gədəsülhünbərqərarolunmasına
vəiqtisadiyyatıninkişafınaböyük
dəstəkdir.AzərbaycanPrezidenti,
AliBaşKomandanİlhamƏliyev
bugündünyadayeganəliderdir
ki,ölkəsininişğalaltındaolantor
paqlarınıazadetdi.Bununkö
kündəuzunillərrespublikamızda
güclüorduquruculuğununfor
malaşdırılmasıvəmüasirstandart
laracavabverməsi,iqtisadiyyatın
inkişafı,düşünülmüşvəuzaqgö
rənsiyasət,geopolitikmaraqların

hesablanması,dərindiplomatiya
vəənəsasıvətənə,xalqınaolan
məhəbbətdurur.Prezidentİlham
ƏliyevinBirincivitseprezident
xanımMehribanƏliyevailəson
günlərişğaldanazadolunanböl
gələrəsəfəribirdahagöstərdiki,
Azərbaycanınhərbirqarıştorpağı
hərbirvətəndaşımızüçünəziz
vədoğmadır.Bu,gəncnəsləgözəl
mesajdırki,insanöztorpağınavə
millidəyərlərinənecəbağlıolma
lıdır.

- Əs  lin  də Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  ca  n Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si ter  ro  riz  min bir 
for  ma  sı idi. Er  mə  nis  tan hət  ta 
mü  ha  ri  bə da  vam edər  kən 
be  lə bir ne  çə də  fə bü  tün an -
laş  ma  la  rı po  za  raq təx  ri  bat -
la  ra əl at  dı. Həm Azər  bay -
ca  nın, həm də Er  mə  nis  ta  nın 
bə  ra  bər  hü  quq  lu üzv ol  du  ğu 
QDİƏT-də di  gər üzv döv  lət -
lə  rin bu mə  sə  lə  yə mü  na  si -
bət  lə  ri  ne  cə  dir? 
Yuxarıdaqeydetdiyimkimi,

təşkilataüzvolan12dövlətarasın
dabirneçəmünaqişəmövcuddur.
OsetiyavəAbxaziyaproblemləri,
UkraynavəKosovodakıvəziyyət,
Dnestryanımünaqişəvəs.Azər
baycannümayəndəheyətibütün
toplantılardaçıxışlarızamanıDağ
lıqQarabağprobleminətoxunur,
beynəlxalqnümayəndələrəlazımi
məlumatlarıçatdırırdı.Ölkələ
rinərazibütövlüyühərzaman
iştirakçılartərəfindənqəbuledilir
di.Təşkilatınbunutəsdiqedənbir
neçəəsassənədidəmövcuddur.
DağlıqQarabağmünaqişəsi

başlanangündənAzərbaycanda
öncəÜmummilliliderHeydərƏli
yevin,sonraisəPrezidentİlham
Əliyevinrəhbərliyialtındaölkə
nindavamlıinkişafıvəmüasir
standartlaracavabverəbilənordu
quruculuğusiyasətihəyatakeçiril
di.Ermənistanisətəmsilolunduğu
müxtəlifbeynəlxalqtəşkilatlarda
yalnızprovokasiyalarlaməşğulidi.

Bu,44günlükmüharibədəözünü
barizşəkildəgöstərdi.
Azərbaycandanəinkigüc

lüorduqurulub,hətaölkəmiz
regiondaaparıcıdövlətəçevrilib.
Ölkəmizdünyaəhəmiyyətlilayi
hələrhəyatakeçirir.Sonillərbaşa
çatmışCənubQazDəhlizinibuna
misalgöstərməkolar.Busiyasət
Azərbaycanıdünyadaqurucuvə
sülhsevərölkəkimitanıtdı.Azər
baycankiçikölkəolsada,inkişa
fınavətərəqqisinəgörəkosmik
ölkələrsırasınadaxilolmuşdur.
Dünyadabeləölkələrazdır.
AzərbaycanınhakimYeni

AzərbaycanPartiyasıbugünbey
nəlxalqaləmdəformalaşmışmüa
sirsiyasipartiyakimitanınır.YAP
dünyanınaparıcısiyasipartiyaları
iləuğurlumünasibətlərqurub,
müxtəlifəməkdaşlıqmemoran
dumlarıimzalayıb.Birmisalgəti
rəcəm:AsiyaSiyasiPartiyalarının
BeynəlxalqKonfransıadlananbir
qurumvar.Buquruma350yəya
xıntanınmış(iqtidarvəmüxalifət)

siyasipartiyadaxildir.Quruma
22partiyadanibarətolanDaimi
Komitərəhbərlikedir.YeniAzər
baycanPartiyasıbu22partiyadan
biridir.BufaktlarAzərbaycanda
siyasi,iqtisadivəmənəviinkişafın
yüksələnxətlətərəqqisiningöstə
ricisidir.
Birmaraqlıfaktıdanəzərinizə

çatdırmaqistəyirəm.Bilirsinizki,
birneçəilbundanöncəAzərbay

canəhalisininsayı10milyonukeç
di.QDİƏTPAnınNizamnaməsinə
uyğunolaraqəhalisi1020milyon
arasındaolanölkələrinnümayən
dəheyəti6millətvəkilindənibarət
olur.AncaqAzərbaycannümayən
dəheyətinin6cınümayəndəsi
ninmandatıtəsdiqolunanzaman
Ermənistannümayəndəheyətiheç
birsəbəbgöstərmədənbunaqarşı
çıxdı,hətadigərölkələrinnüma
yəndəheyətlərinidəöztərəfərinə
çəkməyəçalışdılar.Bu,çoxgülünc
idi.ÇünkiermənilərtəşkilatınNi
zamnaməsinəqarşıçıxmağacəhd
edirdilər.Təbiiki,ölkəmizin6cı
nümayəndəsininmandatıtəsdiq
edildi.BufaktbirdahaErmənistan
nümayəndəheyətininqeyrikonst
ruktivolmasınısübutayetirdi.

- QDİƏT PA-nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si ilə 
əmək  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri -
nin ha  zır  kı sə  viy  yə  si ba  rə  də 
fi  kir  lə  ri  ni  zi bil  mək ma  raq  lı 
olar  dı.

BugünQDİƏTPA
daMilliMəclisinnüma
yəndəheyətiənyüksək
səviyyədəfəaliyyət
göstərir.Nümayəndə
heyətininrəhbəriEldar
Quliyevtəşkilatınvitse
prezidentidir.Heyətin
üzvüMusaQuliyev
bugünlərdətəşkilatın
Mədəniyyətvəsosial
məsələlərüzrəkomi
təsinəsədrseçiləcək.
Digərüzvlərtəşkilatın
toplantılarındayaxın

daniştrakedir,Azərbaycandabaş
verənhəqiqətləridünyayaçatdırır
lar.Onudaqeydedimki,QDİƏT
PAüzvlərininfikirlərinəuyğun
olaraqtəşkilatınAzərbaycandakeçi
riləntoplantılarıənyüksəksəviyyə
dətəşkilolunur.Fürsətdənistifadə
edibMilliMəclisinrəhbərliyinə
QDİƏTPAyagöstərdiyidiqqətə
görətəşkilatımızadındandərintə
şəkkürümübildirirəm.

Təş  ki  la  ta üzv olan 12 döv  lət ara  sın  da bir ne  çə 
mü  na  qi  şə möv  cud  dur. Ose  ti  ya və Ab  xa  zi  ya 
prob  lem  lə  ri, Uk  ray  na və Ko  so  vo  da  kı və  ziy  yət, 
Dnestr  ya  nı mü  na  qi  şə və s. Azər  bay  can nü -
ma  yən  də he  yə  ti bü  tün top  lan  tı  lar  da çı  xış  la  rı 
za  ma  nı Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  nə to  xu  nur, 
bey  nəl  xalq nü  ma  yən  də  lə  rə la  zı  mi mə  lu  mat -
la  rı çat  dı  rır  dı. Öl  kə  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü hər 
za  man iştirakçılar tərəfindən qə  bul edi  lir  di. 
Təş  ki  la  tın bu  nu təs  diq edən bir ne  çə əsas sə -
nə  di də möv  cud  dur.
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parlamentqurumlarıolanAvro
paParlamenti,AŞPA,ATƏTPA,
MDBPA,FransaSenatı,Almaniya
BundestaqıQDİƏTPAdamü
şahidəçistatusunamalikdirlər.
Digərtərəfdən,QDİƏTParlament
AssambleyasıATƏTvəAralıqDə
niziÖlkələriParlamentAssamble
yasıiləbirlikdəParlamentlərarası
İtifaqlamüşahidəçiqismindəvə
digərstatuslardaəməkdaşlıqedir.
Təşkilatımızİstanbuldabirneçə

dəfəAvropanınaparıcıparlament
assambleyalarınınbaşkatibləri
nintoplantısınıtəşkiletmişdir.
Yerigəlmişkənonudadeyimki,
butoplantılardayuxarıdaqeyd
etdiyimparlamentassambleyala
rınınbaşkatibləriyaxındaniştirak
etmişlər.Buisətəşkilatınyüksək
nüfuzunutəsdiqedir.Bugünlərdə
AralıqDəniziÖlkələriParlament
AssambleyasınınTürkPAiləbir
gəiclasıplanlaşdırılır.Toplantı
nınaçılışınaəsasməruzəçikimi
QDİƏTPAnınbaşkatibikimi
məndədəvətolunmuşam.

- Asəf müəl  lim, döv  lə  ti  mi  zin 
uzun il  lər Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
tut  du  ğu sülh yo  lu ilə həll 
möv  qe  yi bir nə  ti  cə ver  mə -
di. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti, 
Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi və mü -
zəf  ər  or  du  mu  zun gü  cü ilə 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
çər  çi  və  sin  də tor  paq  la  rı  mı  zı 
iş  ğal  dan azad et  dik. Bu  nun  la 
bağ  lı nə de  yə bi  lər  si  niz? 
Bizimtəşkilatımızbirqayda

olaraqmünaqişələrləbağlıqərar
larqəbuletmir,çünkitəşkilatın
əsasməqsədiiqtisadiməsələlərdir.
Ammabunabaxmayaraq,təşkilata
üzvolan12dövlətdənbirneçə
sindəmünaqişələrolduğundan
iclaslarımızdabumünaqişələrə,
təbiiki,toxunulur,hətaqızğın
mübahisələrdəolur.Birneçədəfə
QDİƏTPAnınəsassənədləriolan
deklarasiyalardadövlətlərinərazi
bütövlüyüxüsusiqeydedilmişdir.

2018ciildətəşkilatımızın25illi
yinəhəsrolunantoplantıdaişğal
altındakıtorpaqlarınqeydşərtsiz
azadedilməsideklarasiyadaxüsu
sivurğulanmışdı.BufaktErmənis
tantərəfindəntənqidəməruzqalsa
da,assambleyadaiştirakedən
bütündövlətlərinnümayəndələri
sənədidəstəkləyibqəbuletmişdi
lər.
Azərbaycanın44günlükVətən

Müharibəsindəqalibgəlməsivə
torpaqlarımızınişğaldanazadedil
məsinəinkiAzərbaycanda,böl
gədəsülhünbərqərarolunmasına
vəiqtisadiyyatıninkişafınaböyük
dəstəkdir.AzərbaycanPrezidenti,
AliBaşKomandanİlhamƏliyev
bugündünyadayeganəliderdir
ki,ölkəsininişğalaltındaolantor
paqlarınıazadetdi.Bununkö
kündəuzunillərrespublikamızda
güclüorduquruculuğununfor
malaşdırılmasıvəmüasirstandart
laracavabverməsi,iqtisadiyyatın
inkişafı,düşünülmüşvəuzaqgö
rənsiyasət,geopolitikmaraqların

hesablanması,dərindiplomatiya
vəənəsasıvətənə,xalqınaolan
məhəbbətdurur.Prezidentİlham
ƏliyevinBirincivitseprezident
xanımMehribanƏliyevailəson
günlərişğaldanazadolunanböl
gələrəsəfəribirdahagöstərdiki,
Azərbaycanınhərbirqarıştorpağı
hərbirvətəndaşımızüçünəziz
vədoğmadır.Bu,gəncnəsləgözəl
mesajdırki,insanöztorpağınavə
millidəyərlərinənecəbağlıolma
lıdır.

- Əs  lin  də Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  ca  n Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si ter  ro  riz  min bir 
for  ma  sı idi. Er  mə  nis  tan hət  ta 
mü  ha  ri  bə da  vam edər  kən 
be  lə bir ne  çə də  fə bü  tün an -
laş  ma  la  rı po  za  raq təx  ri  bat -
la  ra əl at  dı. Həm Azər  bay -
ca  nın, həm də Er  mə  nis  ta  nın 
bə  ra  bər  hü  quq  lu üzv ol  du  ğu 
QDİƏT-də di  gər üzv döv  lət -
lə  rin bu mə  sə  lə  yə mü  na  si -
bət  lə  ri  ne  cə  dir? 
Yuxarıdaqeydetdiyimkimi,

təşkilataüzvolan12dövlətarasın
dabirneçəmünaqişəmövcuddur.
OsetiyavəAbxaziyaproblemləri,
UkraynavəKosovodakıvəziyyət,
Dnestryanımünaqişəvəs.Azər
baycannümayəndəheyətibütün
toplantılardaçıxışlarızamanıDağ
lıqQarabağprobleminətoxunur,
beynəlxalqnümayəndələrəlazımi
məlumatlarıçatdırırdı.Ölkələ
rinərazibütövlüyühərzaman
iştirakçılartərəfindənqəbuledilir
di.Təşkilatınbunutəsdiqedənbir
neçəəsassənədidəmövcuddur.
DağlıqQarabağmünaqişəsi

başlanangündənAzərbaycanda
öncəÜmummilliliderHeydərƏli
yevin,sonraisəPrezidentİlham
Əliyevinrəhbərliyialtındaölkə
nindavamlıinkişafıvəmüasir
standartlaracavabverəbilənordu
quruculuğusiyasətihəyatakeçiril
di.Ermənistanisətəmsilolunduğu
müxtəlifbeynəlxalqtəşkilatlarda
yalnızprovokasiyalarlaməşğulidi.

Bu,44günlükmüharibədəözünü
barizşəkildəgöstərdi.
Azərbaycandanəinkigüc

lüorduqurulub,hətaölkəmiz
regiondaaparıcıdövlətəçevrilib.
Ölkəmizdünyaəhəmiyyətlilayi
hələrhəyatakeçirir.Sonillərbaşa
çatmışCənubQazDəhlizinibuna
misalgöstərməkolar.Busiyasət
Azərbaycanıdünyadaqurucuvə
sülhsevərölkəkimitanıtdı.Azər
baycankiçikölkəolsada,inkişa
fınavətərəqqisinəgörəkosmik
ölkələrsırasınadaxilolmuşdur.
Dünyadabeləölkələrazdır.
AzərbaycanınhakimYeni

AzərbaycanPartiyasıbugünbey
nəlxalqaləmdəformalaşmışmüa
sirsiyasipartiyakimitanınır.YAP
dünyanınaparıcısiyasipartiyaları
iləuğurlumünasibətlərqurub,
müxtəlifəməkdaşlıqmemoran
dumlarıimzalayıb.Birmisalgəti
rəcəm:AsiyaSiyasiPartiyalarının
BeynəlxalqKonfransıadlananbir
qurumvar.Buquruma350yəya
xıntanınmış(iqtidarvəmüxalifət)

siyasipartiyadaxildir.Quruma
22partiyadanibarətolanDaimi
Komitərəhbərlikedir.YeniAzər
baycanPartiyasıbu22partiyadan
biridir.BufaktlarAzərbaycanda
siyasi,iqtisadivəmənəviinkişafın
yüksələnxətlətərəqqisiningöstə
ricisidir.
Birmaraqlıfaktıdanəzərinizə

çatdırmaqistəyirəm.Bilirsinizki,
birneçəilbundanöncəAzərbay

canəhalisininsayı10milyonukeç
di.QDİƏTPAnınNizamnaməsinə
uyğunolaraqəhalisi1020milyon
arasındaolanölkələrinnümayən
dəheyəti6millətvəkilindənibarət
olur.AncaqAzərbaycannümayən
dəheyətinin6cınümayəndəsi
ninmandatıtəsdiqolunanzaman
Ermənistannümayəndəheyətiheç
birsəbəbgöstərmədənbunaqarşı
çıxdı,hətadigərölkələrinnüma
yəndəheyətlərinidəöztərəfərinə
çəkməyəçalışdılar.Bu,çoxgülünc
idi.ÇünkiermənilərtəşkilatınNi
zamnaməsinəqarşıçıxmağacəhd
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- QDİƏT PA-nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si ilə 
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nin ha  zır  kı sə  viy  yə  si ba  rə  də 
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olar  dı.
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Mədəniyyətvəsosial
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verənhəqiqətləridünyayaçatdırır
lar.Onudaqeydedimki,QDİƏT
PAüzvlərininfikirlərinəuyğun
olaraqtəşkilatınAzərbaycandakeçi
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Təş  ki  la  ta üzv olan 12 döv  lət ara  sın  da bir ne  çə 
mü  na  qi  şə möv  cud  dur. Ose  ti  ya və Ab  xa  zi  ya 
prob  lem  lə  ri, Uk  ray  na və Ko  so  vo  da  kı və  ziy  yət, 
Dnestr  ya  nı mü  na  qi  şə və s. Azər  bay  can nü -
ma  yən  də he  yə  ti bü  tün top  lan  tı  lar  da çı  xış  la  rı 
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bey  nəl  xalq nü  ma  yən  də  lə  rə la  zı  mi mə  lu  mat -
la  rı çat  dı  rır  dı. Öl  kə  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü hər 
za  man iştirakçılar tərəfindən qə  bul edi  lir  di. 
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Bu,birtaledirki,tariximəkan
davəyaxəritədəqonşunuheçbir
dövlətözüseçmir,xalqlarınvə
millətlərinkiminləqonşuolması
onlarınözistəyindənasılıdeyil.Bu
mənadaCənubiQafqazregionunda
Azərbaycanınermənilərləqonşulu
ğuxüsusiləfərqlənir.Ermənistan
tarixşünaslığıvəetnoqrafiyasıtərə
findənregionxalqlarınaaidtarixi
gerçəkliklərintotalşəkildətəhrif
olunması,onlarınmaddimədəni
irsnümunələrini“mənimsəməsi”
səylərivəbufəaliyyətinarxasın
dagizlənənetnosiyasiməqsədlər
müxtəlifdövrlərdəmüzakirə
mövzusunaçevrilib.Buməsələlər
görkəmlialimlərvətədqiqatçılar
tərəfindəndəfələrləifşaolunsa

da,onlarıngülüncvəbiabırçı“mif
yaradıcılıqları”dəfələrləaşkarlansa
da,heçbirdönəmdə“silahı”yerə
qoymayıblar…
Qafqazdaermənilərinimti

yazlımövqelərəyiyələnməsiisə
XVIIXVIIIəsrlərdənbaşlayaraq
RusiyaOsmanlıvəRusiyaQacar
larmüharibələrinəticəsindəköçü
rülməsiyasətinəəsaslanır.Lakin
tarixgöstərdiki,Qafqazaköçürülən
ermənilərözlərinigəlmədeyil,yerli
kimiaparmağabaşladılar.Onların
özləriniyerlixalqkimisübutetmə
yəçalışmalarıisəregiondadigər
xalqlarıntarixininsaxtalaşdırılma
sına,özgədəyərlərinin,tarixidini
mədəniirsinerməniləşdirilməsinə
vəhətaassimilyasiyayasəbəboldu.

Yaşadığımızregiondaeləbir
xalqyoxdurki,ermənilərinonlara
qarşıhərhansıbiriddiasıolmasın.
Ermənilərin“tarixaxtarışının”
uzunillərdavamedən“tədqi
qatlarının”böyükbirhissəsiisə
QafqazAlbaniyasıiləbağlıdır.Bu,
dinietiqaddantutmuşmədəniyyət
nümunələrinəkimi,tarixiabidələr
dənkulinariyayaqədər,coğrafiad
lardantarixişəxsiyyətlərədəkbir
çoxməsələlərdəözünüaçıqaşkar
göstərir.Müasirhayerməniet
nosununqriqorianlığıqəbuletmiş
müxtəlifmillətlərinfərdlərindən
təşkilolunmasıfikrielmidairələr
dəciddimüzakirəolunanməsələ
lərdənbiridir.

Qaf  qaz Al  ba  ni  ya  sı

Azərbaycanınşimalhissəsin
dəelməməlumolanilkdövlət
qurumlarındanbiriQafqazAlba
niyasıdır.
Elmivətariximənbələrdə

“alban”adınınmənşəyibarədə
müxtəlifmülahizələrirəlisürü
lür.AntikmüəllifərdənolanYuli
Solinbuadı“albus”,yəni“ağ”
mənasındaizahedir.Digərbir
mülahizəyəgörəisə“Albaniya”
“dağlıqyer”anlamındadır.Bude
yiminkeltmillətinəməxsusalp/
alb“dağ,yüksəklik”sözündən
əmələgəldiyisöylənilir.Sonrakı
dövrmənbələrindəAlbaniyanın
adıArdan(ortafars),Arran(ərəb),
Rani(gürcü),Ağvan(erməni),
Aran(Suriya)vədigərşəkildəəks
olunur.AmmaəslindəOrtaAsiya
xalqlarınaməxsusmüəyyəntürk
mənşəlitayfaların(türkmənlər,
qazaxlar)dilində“alban”etnoni
minin“cəsurlar,igidlər”mənası
verənbirsözolmasıəninandırıcı

variantdır.Albaniyaəhalisinin
tərkibindətürktayfalarınıngeniş
təmsilolunmasındandabunəticə
yəgəlməkolur.
Herodotun“Tarix”əsərində

QafqazAlbaniyasınınadıbirbaşa
çəkilməsədə,buərazivəorada
başvermişhadisələrbarədəfakt
lararastgəlinir.Strabonun(e.ə.
64b.e.24)“Coğrafiya”əsərində
isəAlbaniyada26dildə(ləhcədə)
danışantayfalarınyaşaması,bu
ərazilərüçünKürçayınınmöv
qeyi,amazonkalarbarədəqeydlər
mövcuddur.
BöyükPliniAlbaniyanınbaş

şəhərləri,təbiəti,əhalisi,alban
larınmənşəyi,Plutarxalbanların
Pompeyəqarşımübarizəsi,onların
piyadavəsüvariqoşunları,silah
ları,QafqazAlbaniyasınınçayla
rı,dağları,bəzitayfaları,Xəzər
dənizi,onunadalarıvəs.barədə
məlumatverir.
Albaniyayadairənmühümvə

qiymətlimənbəVIIVIIIəsrlər
dəyaşamışalbanmüəllifiMusa
(Moisey)Kalankatlının“Alban
tarixi”əsərihesabolunur.Utivila
yətininKalankatkəndindəanadan
olanmüəllifinhəminəsəriənqə
dimdövrlərdənbaşlamış999cuilə
kimiolanhadisələrəhəsrolunub.
3hissədənibarətbuəsərdəAlba
niyanıncoğrafiyası,buradaxris
tianlığınyayılması,Aluen(Aquen)
məclisi(488)vəonunqəbuletdiyi
qanunlar,albanlarınSasanilərə
qarşımübarizəsi,Arşakilərsülalə
sininsüqutu,Mehranilərinhaki
miyyətəgəlməsi,Cavanşirvəonun
fəaliyyəti,ərəblərinCənubiQafqa
zayürüşləri,albanhökmdarlarıvə
katalikosları,VarazTrdatınhaki
miyyətininsonillərivəs.haqqın
daməlumatlarəksinitapıb.
Albaniyahaqqındaməlumat

verənantikdövryunanvəRoma
müəllifəridəbuölkənivəonun
sakinlərinihərbiranlamdaQaf
qazıntərkibünsürükimitəqdim
edirlər.Bütünmənbələrbirmənalı
şəkildəetirafedirki,Azərbay

canınArazdanşimaldayerləşən
əraziləriantikdövrdə“Albaniya”
adlanırdı.Albandövlətininərazisi
aborigenetnoslarvəonlarındilləri
çərçivəsindəmüəyyənləşmişdi.
Əhalininetniktərkibivədilmən
subiyyətimüxtəlifidi,sülalənitəş
kiledənənböyükvəaparıcıtayfa
isəalbanlaridi.
AlbanlarŞimaliAzərbayca

nınqədiməhalisiolublar.Ölkədə
albanlarlayanaşı,abant,aran,qat,
quqar,qarqar,kaspi,kəmər,ipin,
maskut,sliv,ciqb,çul,gel,lek,sak,
uti,şarvan,şamak,şirak,dondar,
kəngər,tərtər,sovde,hun,savar,
macar,bolqar,hertayfalarınında
yaşadığımüəyyənedilib.Arxeoloji
axtarışlarnəticəsindəbutayfaların
əksəriyyətinintürkmənşəlioldu
ğudəqiqləşdirilib.Ölkədətürk
etnoslarıiləyanaşı,udin,ipin,leq,
qat,sliv,ciqb,gel,mehranvəs.
tayfalardayaşayıblar.Butayfala
rınbirqismiqafqazdilli,birqismi
isə(mehran,gel,maskut)irandilli
tayfalarhesabediliblər.Aydıngö
rünürki,bütünizlərvəaraşdırma
lartamamilətürkmənşəlitayfalara
üstünlükverir.
EramızınVIIIəsrininəvvəlləri

nəkimifəaliyyətgöstərənAlbani
yadövlətiArşakilərvəMehranilər
sülalələritərəfindənidarəolunub.
QafqazAlbaniyasıdövlətinin
fəaliyyətinə705ciildəərəblər
tərəfindənsonqoyulubvəonun
ərazisiƏməvilərxilafətinintərkibi
nəqatılıb.Bunabaxmayaraq,alban
hökmdarları(SəhlibnSumbat,
XaçınknyazıHəsənCalal)sonra
larkiçikərazidəolsada,albanların
hakimiyyətinibərpaedəbiliblər.
QafqazAlbaniyasınınərazisiəsa
sənBöyükQafqazsıradağlarının
şimalişərqətəklərindənKiçik
QafqazdağlarıvəArazçayına,
QabırlıçayındanXəzərdənizinə
qədərolansahələri,MilvəMuğan
düzləriniəhatəedib.Onunşimal
sərhədləriBöyükQafqaza,Samur
sıradağlarınınşimalətəklərinə,şi
maliqərbdəQabırlı(İori)vəQanıx

Əcdad və vətən axtarışında olan 
ermənı̇lərı̇n Qafqaz Albanı̇yası “tədqı̇qatları”  
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Əcdad və vətən axtarışında olan 
ermənı̇lərı̇n Qafqaz Albanı̇yası “tədqı̇qatları”  
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(Alazan)çaylarınınyuxarıaxarına,
şimalişərqdəisəmüasirDərbən
dinşimalınaqədərgedibçatıb,
cənubsərhədləriisəArazçayıbo
yuncauzanıb.
Albaniyanınpaytaxtıuzun

müddətindikiQəbələ(Kabalaka)
şəhəriolmuş,Vəsrdəisəpaytaxt
KürünsağsahilinəBərdəşəhəri
nəköçürülmüşdü.Dövlətin30dan
artıqşəhərimövcudidi.Ptoleme
yinantikdövrAlbaniyasıərazisinə
dairverdiyiməlumatlardadabu,
tamaydınyazılıb.Azərbaycanvə
Dağıstanərazilərindəsondövr
lərdəaparılanarxeolojiqazıntılar
nəticəsindəAlbaniyanınantik
dövrdəmövcudolmuşbirsıraşə
hərtipliyaşayışməskənləriaşkar

edilib.Qəbələ(ÇuxurQəbələ,Çaq
qallı,Seyidtala,Uzuntala),İsma
yıllı(Mollaishaqlı,ŞıxdərəKəlləsi,
Qalagah),Ağsu(Nüydüdüzü),
Qax(Torpaqqala),Qazax(Sarıtə
pə),Şamaxı,Beyləqan(Təzəkənd,
Qaratəpə)rayonlarında,Mingəçe
virzonasında,Dağıstanda(Tor
paqqala,Urseki,Tarki,Dərbənd)
vəbaşqayerlərdəkiqazıntılar
nəticəsindəaşkarolunmuşyaşayış
məskənləritariximənbələrdəde
yilənləritamlığıiləəksetdirir.
AlbanlardansonraAzərbaycan

dagenişərazilərdəməskunlaşmış
əsastayfalardanbiriqarqarlar
olub.BuetnosunŞimaliQafqaz
danAlbaniyaərazisinənəvaxten
diklərinisöyləməkçətindir.Amma

MusaKalankatlıqarqarlarınMake
doniyalıİskəndərdövründənAl
baniyadayaşadığıbarədəməlumat
verir.Eləcədə,Homerin“İliada”
əsərindəqarqarlarbarədədeyi
lirvəəsərdəİdidağındaQarqar
zirvəsininvəDardanelboğazından
azcaaralıdaolanQarqarşəhərinin
adlarıçəkilir.Azərbaycanvəİran
ərazisindəyerləşənQarqarçayı,
Qarqar,Karkar,Herheryaşayış
məntəqələrininolmasıbuərazilər
dəəzəldənbəritürkmənşəlitayfa
larınyaşadığınıvəərazininməhz
onlaraaidolduğunusübutedir.
Göründüyükimi,ŞimaliAzər

baycanıntarixikeçmişininböyük
birdövrüAlbaniyanınadıiləbağ
lıdır.

Er  mə  ni id  diala  rı

…Kifayətqədərfaktlarmöv
cudolsada,QafqazAlbaniyası
ərazisinətarixənmənfurqonşuları
mızermənilərtərəfindənmüxtəlif
iddialarirəlisürülübvəbu,hazıra
qədərdədavamedir.Müxtəliftarixi
dövrlərdəermənilərsünisurətdə
“tarixifaktlarkəşfedərək”dünya
ictimaiyyətiniQafqazAlbaniyasının
ermənilərəməxsusolmasınainan
dırmağaçalışıblar.
ErmənistanEAnınprofessoru

Q.Svazyandeyir:“AlbaniyaErmə
nistanınşərqəyalətidir,Albaniyanın
özdövlətçiliyiheçzamanolmayıb”.
AkademikYaqubMahmudov“Real
tarixvə“BöyükErmənistan”uy
durması”adlıəsərindəisəbunaca
vabolaraqyazır:“Albaniyanıqon
darmaBöyükErmənistanın“Şərq
vilayəti”kimitəqdimedənerməni
ideoloqlarıözlərinibuqədimdöv
lətinsiyasivarislərihesabetməklə,
AlbaniyanıAzərbaycanxalqınınta
rixindənsilməyəçalışırlar.Əslində,
CənubiQafqazınAlbaniyadövləti
nəqətiyyənaidiyyətiolmayanxalqı
varsa,odaermənilərdir.Fəratın
yuxarıvadilərində,iranmənşəli
sülalələrtərəfindənidarəolunan
Armina/Armeniyaçarlığındaməs

kunlaşanermənilərbiretnoskimi
formalaşmağabaşlayarkəndağınıq
albantayfalarınınvahidsiyasiqu
rumhalındabirləşməsiprosesibaşa
çatmışdı…”
Iminilliyinortalarınaqədər

Ermənistanadlanancoğrafiyada
qeyriHindAvropadilailələrinə,
əsasəndəsemitdilailəsinəmənsub
olanmüxtəliftayfalaryaşamışlar.
“Erməni”vəya“armen”adıyaşa
dıqlarıərazininadınauyğunolaraq
sonradanbutayfalaraverilənadlar
olub.Başqasözlə,e.ə.Iminilliyin
ortalarınaqədərErmənistanadlı
ərazidəyaşamış“erməni”vəya“ar
men”tayfalarınınmüasirerməni
lərinəcdadlarıolanhaylarlaheçbir
əlaqəsiyoxdur.Haylarsonradanbu
əraziyəgəlmişvəUrartununsüqu
tunəticəsindəzəifdüşənyerliəhali
ilətoqquşmuş,onlaraüstüngələrək
buradaməskunlaşabilmişlər.
Ermənilərinhərzamankıyalan

çıiddialarınıəslində2yerəbölmək
olar:birinciiddiayagörə,Albaniya
ərazisininmüəyyənhissəsi,yəni
KürçayıiləArazçayıarasındakı
torpaqlarköklüerməniəraziləri
olub.İkinciiddiayagörəisəAlba
niyanınbütünərazisiermənilərə
məxsusimiş,Albaniyaərazisiguya
ŞərqiErmənistanimiş.
ErmənilərinikinciiddiasıXXəs

rinsonrübündəçəkilmişS.Yerem
yanınxəritəsindədəbarizşəkildə
nəzərəçarpır.Müəllifiniddiasına
görə,guyaərəblərinCənubiQaf
qazayiyələnmələrivəQafqaz
Albaniyasınınsüqutetməsinəticə
sindəonunəraziləriƏrminiyəərəb
inzibatibölgüsünəqatılaraqermə
nitorpağınaçevrilmişdir.Əslində
Ərminiyəərəbinzibatibölgüsündə
olanərazilərheçvaxtErmənistan
torpaqlarıolmayıb.
Hərzamansaxtalaşdırmaq

damahirolanqonşularımıztarixi
gerçəkliklərinəksinəgedərək,er
mənilərivəhaylarıeyniləşdirməyə
çalışıbvəheçvaxtbirbirinəzidd
olan,birbirinitəkzibedənfikirlər
irəlisürməkdənutanmayıblar.Mə

sələn,ermənixalqınınformalaşması
prosesinine.ə.XIIəsrdəbaşlandı
ğınıiddiaedənK.Patkanyanadlı
“alim”armenvəhaytayfalarının
hərikisiniermənitayfasıkimiqəbul
edir:“Ermənidövlətininnüvəsi
Arazətrafında,ermənitayfalarının
məskunlaşdığıErmənistanınözün
dəformalaşmışdır.ErmənilərArazı
keçərəközsərhədlərinigenişlən
dirərəkCənubiErmənistandahay
tayfalarıilətoqquşdular.Güman
olunurki,ermənilərhaylartərəfin
dənməğlubedilmiş,onlarınxalq
adıbirdənhərikitayfaüçünümu
miolmuşdur...”
Tarixifaktlarisəaydıngöstərir

ki,haylarVangölüsahillərinəgələ
rək,zamankeçdikcəyerliəhalinin
mədəniyyətinəyiyələnmişvəyeni
məskunlaşdıqlarıərazininadına
uyğunolaraq,başqalarıtərəfindən
“erməni”vəya“armen”adlandırıl

mağabaşlamışlar.Buyollaözlərini
hayadlandıranlarbaşqalarıüçün
erməniolub.Haylaragəldikdəisə
onlarınVangölüətrafırayonlara
miqrasiyaproseslərinəticəsindəfri
qiyalılarlabirlikdəgəlmələrifaktıöz
təsdiqinitapır.
Erməniuydurmalarıvəsaxta

karlıqlarıüzərindəaparılantəhlillər
göstərirki,buyalanlarnəqədər
yenidirsə,biroqədərdəköhnəvə
ənənəvidir.Bunlarxüsusierməni
çilikməntiqinəəsaslanır.Uydur
malarınmahiyyətiOrtaAsiyada,
Qafqazda,xüsusəndəAzərbaycan
dahərşeyinbuvəyadigərfor
madaermənilərəaidolmasından
ibarətdir.Buhalhəmtorpaq,həm
maddivəqeyrimaddimədəniirs,
hətatarixicoğrafiyerləşmələrdə
dəmüşahidəedilir.Onlarınyalan,
saxtakarlıq,riyakarlıq,plagiatlıq
üzərindəqurulmuşişiişıqüzü
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(Alazan)çaylarınınyuxarıaxarına,
şimalişərqdəisəmüasirDərbən
dinşimalınaqədərgedibçatıb,
cənubsərhədləriisəArazçayıbo
yuncauzanıb.
Albaniyanınpaytaxtıuzun

müddətindikiQəbələ(Kabalaka)
şəhəriolmuş,Vəsrdəisəpaytaxt
KürünsağsahilinəBərdəşəhəri
nəköçürülmüşdü.Dövlətin30dan
artıqşəhərimövcudidi.Ptoleme
yinantikdövrAlbaniyasıərazisinə
dairverdiyiməlumatlardadabu,
tamaydınyazılıb.Azərbaycanvə
Dağıstanərazilərindəsondövr
lərdəaparılanarxeolojiqazıntılar
nəticəsindəAlbaniyanınantik
dövrdəmövcudolmuşbirsıraşə
hərtipliyaşayışməskənləriaşkar

edilib.Qəbələ(ÇuxurQəbələ,Çaq
qallı,Seyidtala,Uzuntala),İsma
yıllı(Mollaishaqlı,ŞıxdərəKəlləsi,
Qalagah),Ağsu(Nüydüdüzü),
Qax(Torpaqqala),Qazax(Sarıtə
pə),Şamaxı,Beyləqan(Təzəkənd,
Qaratəpə)rayonlarında,Mingəçe
virzonasında,Dağıstanda(Tor
paqqala,Urseki,Tarki,Dərbənd)
vəbaşqayerlərdəkiqazıntılar
nəticəsindəaşkarolunmuşyaşayış
məskənləritariximənbələrdəde
yilənləritamlığıiləəksetdirir.
AlbanlardansonraAzərbaycan

dagenişərazilərdəməskunlaşmış
əsastayfalardanbiriqarqarlar
olub.BuetnosunŞimaliQafqaz
danAlbaniyaərazisinənəvaxten
diklərinisöyləməkçətindir.Amma

MusaKalankatlıqarqarlarınMake
doniyalıİskəndərdövründənAl
baniyadayaşadığıbarədəməlumat
verir.Eləcədə,Homerin“İliada”
əsərindəqarqarlarbarədədeyi
lirvəəsərdəİdidağındaQarqar
zirvəsininvəDardanelboğazından
azcaaralıdaolanQarqarşəhərinin
adlarıçəkilir.Azərbaycanvəİran
ərazisindəyerləşənQarqarçayı,
Qarqar,Karkar,Herheryaşayış
məntəqələrininolmasıbuərazilər
dəəzəldənbəritürkmənşəlitayfa
larınyaşadığınıvəərazininməhz
onlaraaidolduğunusübutedir.
Göründüyükimi,ŞimaliAzər

baycanıntarixikeçmişininböyük
birdövrüAlbaniyanınadıiləbağ
lıdır.

Er  mə  ni id  diala  rı

…Kifayətqədərfaktlarmöv
cudolsada,QafqazAlbaniyası
ərazisinətarixənmənfurqonşuları
mızermənilərtərəfindənmüxtəlif
iddialarirəlisürülübvəbu,hazıra
qədərdədavamedir.Müxtəliftarixi
dövrlərdəermənilərsünisurətdə
“tarixifaktlarkəşfedərək”dünya
ictimaiyyətiniQafqazAlbaniyasının
ermənilərəməxsusolmasınainan
dırmağaçalışıblar.
ErmənistanEAnınprofessoru

Q.Svazyandeyir:“AlbaniyaErmə
nistanınşərqəyalətidir,Albaniyanın
özdövlətçiliyiheçzamanolmayıb”.
AkademikYaqubMahmudov“Real
tarixvə“BöyükErmənistan”uy
durması”adlıəsərindəisəbunaca
vabolaraqyazır:“Albaniyanıqon
darmaBöyükErmənistanın“Şərq
vilayəti”kimitəqdimedənerməni
ideoloqlarıözlərinibuqədimdöv
lətinsiyasivarislərihesabetməklə,
AlbaniyanıAzərbaycanxalqınınta
rixindənsilməyəçalışırlar.Əslində,
CənubiQafqazınAlbaniyadövləti
nəqətiyyənaidiyyətiolmayanxalqı
varsa,odaermənilərdir.Fəratın
yuxarıvadilərində,iranmənşəli
sülalələrtərəfindənidarəolunan
Armina/Armeniyaçarlığındaməs

kunlaşanermənilərbiretnoskimi
formalaşmağabaşlayarkəndağınıq
albantayfalarınınvahidsiyasiqu
rumhalındabirləşməsiprosesibaşa
çatmışdı…”
Iminilliyinortalarınaqədər

Ermənistanadlanancoğrafiyada
qeyriHindAvropadilailələrinə,
əsasəndəsemitdilailəsinəmənsub
olanmüxtəliftayfalaryaşamışlar.
“Erməni”vəya“armen”adıyaşa
dıqlarıərazininadınauyğunolaraq
sonradanbutayfalaraverilənadlar
olub.Başqasözlə,e.ə.Iminilliyin
ortalarınaqədərErmənistanadlı
ərazidəyaşamış“erməni”vəya“ar
men”tayfalarınınmüasirerməni
lərinəcdadlarıolanhaylarlaheçbir
əlaqəsiyoxdur.Haylarsonradanbu
əraziyəgəlmişvəUrartununsüqu
tunəticəsindəzəifdüşənyerliəhali
ilətoqquşmuş,onlaraüstüngələrək
buradaməskunlaşabilmişlər.
Ermənilərinhərzamankıyalan

çıiddialarınıəslində2yerəbölmək
olar:birinciiddiayagörə,Albaniya
ərazisininmüəyyənhissəsi,yəni
KürçayıiləArazçayıarasındakı
torpaqlarköklüerməniəraziləri
olub.İkinciiddiayagörəisəAlba
niyanınbütünərazisiermənilərə
məxsusimiş,Albaniyaərazisiguya
ŞərqiErmənistanimiş.
ErmənilərinikinciiddiasıXXəs

rinsonrübündəçəkilmişS.Yerem
yanınxəritəsindədəbarizşəkildə
nəzərəçarpır.Müəllifiniddiasına
görə,guyaərəblərinCənubiQaf
qazayiyələnmələrivəQafqaz
Albaniyasınınsüqutetməsinəticə
sindəonunəraziləriƏrminiyəərəb
inzibatibölgüsünəqatılaraqermə
nitorpağınaçevrilmişdir.Əslində
Ərminiyəərəbinzibatibölgüsündə
olanərazilərheçvaxtErmənistan
torpaqlarıolmayıb.
Hərzamansaxtalaşdırmaq

damahirolanqonşularımıztarixi
gerçəkliklərinəksinəgedərək,er
mənilərivəhaylarıeyniləşdirməyə
çalışıbvəheçvaxtbirbirinəzidd
olan,birbirinitəkzibedənfikirlər
irəlisürməkdənutanmayıblar.Mə

sələn,ermənixalqınınformalaşması
prosesinine.ə.XIIəsrdəbaşlandı
ğınıiddiaedənK.Patkanyanadlı
“alim”armenvəhaytayfalarının
hərikisiniermənitayfasıkimiqəbul
edir:“Ermənidövlətininnüvəsi
Arazətrafında,ermənitayfalarının
məskunlaşdığıErmənistanınözün
dəformalaşmışdır.ErmənilərArazı
keçərəközsərhədlərinigenişlən
dirərəkCənubiErmənistandahay
tayfalarıilətoqquşdular.Güman
olunurki,ermənilərhaylartərəfin
dənməğlubedilmiş,onlarınxalq
adıbirdənhərikitayfaüçünümu
miolmuşdur...”
Tarixifaktlarisəaydıngöstərir

ki,haylarVangölüsahillərinəgələ
rək,zamankeçdikcəyerliəhalinin
mədəniyyətinəyiyələnmişvəyeni
məskunlaşdıqlarıərazininadına
uyğunolaraq,başqalarıtərəfindən
“erməni”vəya“armen”adlandırıl

mağabaşlamışlar.Buyollaözlərini
hayadlandıranlarbaşqalarıüçün
erməniolub.Haylaragəldikdəisə
onlarınVangölüətrafırayonlara
miqrasiyaproseslərinəticəsindəfri
qiyalılarlabirlikdəgəlmələrifaktıöz
təsdiqinitapır.
Erməniuydurmalarıvəsaxta

karlıqlarıüzərindəaparılantəhlillər
göstərirki,buyalanlarnəqədər
yenidirsə,biroqədərdəköhnəvə
ənənəvidir.Bunlarxüsusierməni
çilikməntiqinəəsaslanır.Uydur
malarınmahiyyətiOrtaAsiyada,
Qafqazda,xüsusəndəAzərbaycan
dahərşeyinbuvəyadigərfor
madaermənilərəaidolmasından
ibarətdir.Buhalhəmtorpaq,həm
maddivəqeyrimaddimədəniirs,
hətatarixicoğrafiyerləşmələrdə
dəmüşahidəedilir.Onlarınyalan,
saxtakarlıq,riyakarlıq,plagiatlıq
üzərindəqurulmuşişiişıqüzü
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görüb,kütləyəçatdırılıbvəsadəcə,
birçoxdünyadövlətlərindəçaş
qınlıqyaratmaqdanbaşqabirşeyə
nailolabilməyib.Çünki“erməni
milliideyasının”əsasşüarı“bütün
vasitələrdənistifadəedərəkməq
sədlərinəhaqqqazandırmaq”dır.
Məqsədisəbirdir:“BöyükErmə
nistan”,“Dənizdəndənizəolan
BöyükErmənistan”xülyası!Bütün
buuydurmalarınyaranmasıüsulla
rıdaonlarınriyakarlıqdiapazonu
kimiməhdudiyyətsizdir.
Ermənilərin(hayların)əqlivə

maddimədənioğurluqlarıtari
xicoğrafiuydurmalarla,özlərinə
yalançıtarixformalaşdırmaqlavə
əlbətəki,Azərbaycanınvəbütöv
lükdəbölgənintarixinitəhrifetmək
ləhəyatakeçirilir.
Oğurluqdamahirustasayı

lanermənilərinuydurmalarından
birialbanxaçlarıiləbağlıdır,yəni
heçbirəsasolmadanalbanxaçları

nınermənixaçlarıolmasıiddiası...
Həqiqətən,buxaçlararasında
müəyyənoxşarlıqvar.Çünkialban
xaçlarınınuclarıüçyarpaqlıdırvə
“gülyarpaq”xaçlarnövünəaid
edilir.Bunlaramüəyyənədəbiy
yatda“liliyafüor”xaçıdeyirlərvə
buxaçlarınuclarındakıüçlüləcək
elementialbanlarınqədiminancla
rını(Günəş,AyvəOd)təsbitedir.
Üstəgəl,albanxaçıdördtərəfi
birbirinəbərabərolanxaçdır.Bu
xaçqədimtürklərindünyanın
dördbirtərəfinidərketməfəlsəfəsi
olaraqyorumlanır.Avropayada
ilkdəfəxaçıxristianların,ayparanı
isəislamınsimvolukimitürklərin
təqdimetməsifaktlarıvar.Sonralar
ermənilərin“özününküləşdirdiyi”
xaçlardakıoxşarlıqməhzoğurluğun
törəməsidir.
Ermənilərinmaddimənəviirs

saxtakarlıqlarındanbiridəalban
məbədvəkilsələrinin“erməni

tarixi”nəuyğunlaşdırılmasıdır.
Bunu30iləvvəlerməniqəsbkar
larıtərəfindənişğaledilmiş,ötən
ilAzərbaycanPrezidenti,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbər
liyi,müzəfərAzərbaycanOrdusu
nungücüiləişğaldanazadedil
mişərazilərimizdəŞuşa,Laçın,
Füzuli,Cəbrayıl,Ağdam,Zəngilan,
Qubadlı,Kəlbəcərrayonlarında
məktəblər,məscidlər,kitabxanalar,
mədəniyyətmərkəzləri,muzeylər
başdaolmaqlainsannəfəsidəyən
bütünməkanlarımisilsizbirvan
dallıqlayerüzündənsilənerməni
işğalçılarınınbəzisalamatsaxlanı
laraq,“tarixitəsdiq”düzəltdikləri
mədəniyyətnümunələritamisbat
edir.Tarixboyubuabidələrmüx
təliftəsirlərəməruzqalaraq,sax
takarlıqlarauğramışlar.QafqazAl
baniyasınınvəonuntərkibhissəsi
olanQarabağınalbanmemarlıq
abidələrinitədqiqedənalimlər
buabidələrinxarakterikxüsusiy
yətlərinəvəplanlaşdırmaüslub
larınagörəermənixristianabidə
lərindənfərqləndiyinibildirirlər.
Qarabağınişğaldanazadedilmiş
Murovdağyaylasındayerləşən
AzərbaycanAlbanyasıdövrünün
mükəmməlmemarlıqincilərindən
sayılanXudavəngmonastrkilsəsi
vəLaçındakıAğoğlanalbankilsəsi
bunaənönəmlimisaldır.Həriki
məbədin“erməniləşdirilməsi”so
vetdönəmindənbaşlamışdı.Hələ
ovaxtdanbuabidələrüzərindəki
daşlövhələrindikiErmənistan
ərazisinədaşınıb.Həminlövhələ
rinüzərinəqriqorianlığaməxsus
xaçlarçəkilmiş,yeniyazıdetal
ları“əlavəedilmişdir”.Nəqədər
ustalıqlahazırlansada,hazırda
mütəxəssislərhəmindaşlövhələ
rinüzərindəkisaxtakarlıqlarıaydın
görəbilirlər.Abidələrinmemarlıq
üslubuilədaşlardakıyeni“də
yişikliklər”qətiyyənuyuşmur.
Ağoğlankilsəsinindamınakirəmit
vədəmirdənyeniörtükçəkilmə
sindəntutmuş,önünəYerevanda
buyaxınlardaistehsalolunduğu
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Oğur  luq  da  ma  hir us  ta  sa  yı  lan er  mə  ni  lə  rin uy  dur  ma  la  rın  dan bi  ri  al  ban 
xaç  la  rı ilə bağ  lı  dır, yə  ni heç bir əsas ol  ma  dan al  ban xaç  la  rı  nın er  mə  ni 
xaç  la  rı ol  ma  sı id  diası... Hə  qi  qə  tən, bu xaç  lar  ara  sın  da müəy  yən ox  şar  lıq 
var. Çün  ki al  ban xaç  la  rı  nın uc  la  rı  üç  yar  paq  lı  dır və “gül-yar  paq” xaç  lar 
nö  vü  nə aid edi  lir. Bun  la  ra müəy  yən ədə  biy  yat  da “li  li  yaf   üor” xa  çı de -
yir  lər və bu xaç  la  rın uc  la  rın  da  kı  üç  lü lə  cək  ele  men  ti al  ban  la  rın qə  dim 
inanc  la  rı  nı (Gü  nəş, Ay və Od) təs  bit edir. Üs  tə  gəl,  al  ban xa  çı  dörd  tə  rə  fi  
bir-bi  ri  nə bə  ra  bər olan xaç  dır.   Bu xaç  qə  dim türk  lə  rin  dün  ya  nın dörd 
bir tə  rə  fi   ni dər  ket  mə fəl  sə  fə  si ola  raq  yo  rum  la  nır.

Alban-udin xaçı Erməni xaçı
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aydıngörünən,qırmızıxaçoyma
lıdaşlarınbasdırılmasınaqədər...
AğdərərayonundakıMüqəddəs
Yeliseyməbədkompleksi,həmin
rayondakıGəncəsər(Qandzasar)
monastrıdabeləbarbarlığamə
ruzqalmıştariximəbədlərimiz
dəndir.
Albantarixinədairqiymət

liəsərlərin“lazımsızsənədlərin
məhvi”adıaltındaitbatasalın
masıisəermənilərəyalançı“qədim
tarix”düzəltməkistəyənsovet
hökumətirəhbərliyininzamanın
danbaşlamışdı.Buhadisəalimlər
tərəfindənQafqazAlbaniyasıtarixi
nəvurulanənböyükzərbəkimidə
dəyərləndirilir.
Ermənilər30ilərzindəişğal

etdikləridigərərazilərdəkialban
məbədlərinədəqriqorianinancları
naməxsusluğuiddiaedən“bə
zəklər”vurmaqdan,IXəsrdənbu
yanaAzərbaycantürklərininzəngin
tariximədəniirslərinin,insanlıq
mirasınınbirparçasıolaraqgörüb
gözbəbəyikimiqoruyaraqgünü
müzəgətirdiklərinidağıtmaqdan,
kilsələridonuztövləsi,silahdeposu
kimiistifadəetməkdən,insanlığa
vəmənəviyyatasığmayanvandallıq
etməkdənheçbirdönəmdəçəkin
məyiblər.

Azər  bay  ca  nın 
ta  ri  xi zə  fə  ri

Çoxsevindiricihaldırki,
böyükzəfərdənsonraartıqbu
abidələrimizözəlimizdədir.Azər
baycanMədəniyyətNazirliyi
erməniyalanmakinasınınruhu
nubutarixinümunələrimizdən
qoparmaqla,Azərbaycantürk
mədəniyyətənənələrininbərpa
sınabaşlamaqlaəlaqədarbirçox
proqramlarastartverib.Nəhayət,
Azərbaycandövlətininönündə
oməkanlarışovinistermənilərin
mərkəzləriolmaqdançıxararaq
bütüninsanlığaaçıqetnoturizm,
multukulturaldəyərlərməkanı
halınagətirməkimkanıyaranmış,
ermənilərinyalanlarınıqlobal
səviyyədəifşaetməküçünbizlərə
fürsətverilmişdir.
ÜçtərəfiBəyanatdansonra

Azərbaycanageriqaytarılan200
minəhalisiolanAğdamı28ilsonra
yenidənziyarətedəndünyacaməh
şur“NationalGeografic”jurnalının
fotoreportyoruRezaDeqatigör
düyümənzərədəndəhşətəgələrək
şəhəriatombombasınəticəsində
məhvedilmişYaponiyanınHiro
simaşəhərinəbənzədib.İşğaldan
azadedilmişFüzulişəhəriniziyarət

edənAzərbaycandaakkreditasi
yaolunmuşxariciölkəsəfirləri,
beynəlxalqtəşkilatlarıntəmsilçilə
ri,hərbiataşelərdəyerləyeksan
edilmişşəhərmənzərəsiqarşısında
heyrətlərinigizlədəbilməyiblər.
İşğalçılartərəfindəndağıdılan,talan
edilənbütünoşəhərlər,kitabxana
lar,muzeylərAzərbaycantorpaq
larındadır.MöhtərəmPrezident
İlhamƏliyevişğaldanazadolu
nanAğdamrayonunasəfərizamanı
Ağdamməscidindəermənilərin
törətdiklərivandallıqlaraetirazını:
“sankiburalardanvəhşibirqəbilə
keçib”deməkləbəyanetdi.
Tarixinobyektivtədqiqigöstə

rirki,1918ciiləqədərermənilərin
heçvaxtdövlətiolmayıb.Onlarilk
dövlətlərini1918ciildəAzərbaycan
torpaqlarıolanindikiErmənistan
ərazisindəyaradıblar.Budövlətin
dikiErmənistandır.Butorpaqlarda
1828ciiləqədərbirdənədəerməni
qəbri,ermənidilinəməxsustopo
nimaşkarlanmayıb.Çünkierməni
lərbutorpaqlara1828ciildənsonra
kütləvişəkildəköçürülüblər.
Ammabugünəqədərdəbu

mənfurmillətinermənilərinəksər
tarixtədqiqatçılarıəcdadvəvətən
axtarışındadır.Axtarsınlar...

QərənfilMansurova

Üstündə alban əlifbası ilə yazılar olan bu daş  
qazıntılar zamanı Mingəçevir şəhərindən tapılmışdır

Şamaxı rayonunun Xınıslı yaşayış 
yerindən arxeoloji qazıntılar zamanı 
aşkarlanmış Qafqaz Albaniyası dövrünə 
aid içi mifik təsvirlərlə bəzədilmiş 
gümüş sini (Azərbaycan Tarix Muzeyi)




