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Azərbaycan qüdrətli dövlətdir və qarşıda duran
bütün vəzifələri yerinə yetirmək iqtidarındadır
44 günlük Vətən Müharibəsində əldə olunan tarixi
qələbədən sonra ölkəmiz yeni bir mərhələyə qədəm qoyub
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,

Sahibə Qafarova
AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininSədri

hüquqiislahatlarıngenişləndirilməsi
davamlıxarakterdaşıyır.
Yeniquruculuqdövründəəsas
hədəfərdənbiri,şübhəsizki,işğaldan
azadolunmuşərazilərimizin,şəhərvə
rayonlarımızınbərpasıdır.Azərbaycan
bundanəvvəldə,VətənMüharibəsi
dövründədəbütündünyayasübutetdi
ki,o,qüdrətlidövlətdirvəqarşısında
duranbütünvəzifələriyerinəyetirmək
iqtidarındadır.İşğaldanazadolunmuş
ərazilərimizindəənyüksəksəviyyədə
yenidənqurulacağına,şəhərvərayon
larımızınbərpaolunacağınahərbirimiz
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əminik. Artıq bərpa işlərinə start verilib
və quruculuq işləri, infrastruktur layihə
ləri uğurla həyata keçirilməkdədir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azər
baycanın işğaldan azad edilən ərazilərin
bərpası üzrə kifayət qədər təcrübəsi var.
Hələ 1994-cü ildə Ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurlu Horadiz
əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad
olunmuş 42 yaşayış məntəqəsi, o dövr
üçün ölkəmizin iqtisadi imkanları o
qədər geniş olmasa da, müvəff əqiyyətlə
bərpa edildi, həmin ərazilərdə sakinlə
rimizin yaşayışı təmin olundu. 2016-cı
ildə isə Azərbaycan Ordusunun parlaq
Aprel zəfərindən sonra Böyük qayıdışa
başlanıldı. Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mərcanlı kəndində tezliklə yüksək stan
dartlara cavab verən infrastruktur təmi
natı həyata keçirildi və Cocuq Mərcanlı
kəndi hazırda ölkəmizin ən abad yaşayış
məntəqələrindən biridir.
İndi işğaldan azad olunmuş bütün
yaşayış məskənlərimiz üçün belə gözəl
perspektivlər yaranıb. Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən, həmin
ərazilərin bərpa olunması ilə bağlı yeni
böyük baş plan tərtib ediləcək. Eyni
zamanda, hər bir şəhər üçün xüsusi baş
planın hazırlanması nəzərdə tutulub. Ta
rixi torpaqlarımızda yenidən bütün in
zibati, ictimai binaların, məktəb və tibb
ocaqlarının yaradılması, yeni küçələrin,
parkların, xiyabanların salınması, yeni
yaşayış evlərinin inşası istiqamətində
gələcəkdə daha genişmiqyaslı tədbir
lər həyata keçiriləcək. Bütün şəhərlərdə
dağıdılmış tarixi, mədəni abidələr bərpa
ediləcək, Azərbaycan xalqının möhtə
şəm qələbəsini əks etdirən yeni qələbə
abidələri ucaldılacaq. Bununla da tarixi
torpaqlarımıza həyat qayıdacaq, xal
qımız, ölkə vətəndaşları öz dədə-baba
yurdlarına geri dönəcək, yenidən qurub,
yaradacaqlar. Çünki bu torpaqların sahi
bi Azərbaycan xalqıdır!
Təbii ki, Azərbaycan torpaqlarının
işğaldan azad olunması ilə həm ölkə
mizin, həm də regionun qarşısında yeni
perspektivlər yaranmışdır. Bölgənin
zəngin yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlara
malik olması, gələcəkdə əlverişli investi
siya mühitinin yaradılması onun iqtisadi

lı, sülh və təhlükəsizliyi təhdid edən bu
addıma qarşı beynəlxalq ictimaiyyət də
öz mövqeyini ortaya qoymalı, Ermənis
tan bu cür davranışlardan çəkindirilmə
lidir.
Qarşıda duran mühüm vəzifələrdən
biri də Ermənistanın 30 il ərzində işğal
altında saxladığı Azərbaycan ərazilə
rində törətdiyi vandallıqlara, insanlığa
qarşı cinayətlərə görə beynəlxalq hü
quq qarşısında cavab verməsini təmin
etməkdir. Ermənilər tarixin müxtəlif
dövrlərində olduğu kimi, son 30 ildə də
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımlar
törətmişlər, 1992-ci ildə baş verən Xocalı
soyqırımı nəticəsində 613 mülki şəxs -
günahsız, dinc azərbaycanlı xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Azərbay
canın dövlət qurumları ilə yanaşı, icti
mai təşkilatlar da bu soyqırım haqqında
məlumatların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, onun layiqli hüquqi qiymə
tini alması istiqamətində ardıcıl tədbirlər
həyata keçirmiş, bunun nəticəsi olaraq,
10-dan çox ölkə bu faciəni rəsmən soy
qırım kimi tanımış, təsdiq
etmişdir. Bu gün də bu proses
Qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri
ardıcıllıqla davam etdirilir və
də Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında
gələcəkdə insanlıq əleyhinə
saxladığı Azərbaycan ərazilərində törətdi
olan bu cinayətin daha çox
yi vandallıqlara, insanlığa qarşı cinayətlərə
öl
kə tərəfindən rəsmi olaraq
görə beynəlxalq hüquq qarşısında cavab
tanınacağına inanırıq.
verməsini təmin etməkdir.
30 il ərzində ermənilər
işğal etdikləri Azərbaycan
torpaqlarında böyük dağıntılar, vanda
anlamına gəlir. Azərbaycan bölgənin gə
lizm aktları törətmiş, şəhərləri, kəndləri,
ləcək inkişafına mühüm  töhfələr verir,
tarixi, mədəni və dini abidələri, bütün
bölgədə sabitliyin tam bərqərar olması
infrastrukturu tamamilə dağıtmış, talan
üçün əməli addımlar atır.
etmiş, ekoloji fəlakət törətmişlər. İşğal
Çox təəssüf ki, Ermənistan yenə də
dan azad edilmiş ərazilərdə mövcud
cinayətkar fəaliyyətini davam etdirir  və
olan vəziyyət ermənivəhşiliklərinin
bütün çağırışlara baxmayaraq, növbəti
əyani sübutudur. Həmin ərazilərə
dəfə cinayət törədir, mülki-humanitar
səfər edən diplomatlar, xarici və yerli
hüququn prinsiplərini kobud şəkildə
jurnalistlər bu cinayətləri öz gözləri ilə
pozaraq minalanmış ərazilərin xəritələ
görürlər. Bir çox xarici media orqanla
rini Azərbaycan tərəfinə verməkdən im
rında bu hadisələrlə bağlı geniş reportaj
tina edir. Bunun nəticəsi olaraq, mühari
lar yayımlanır və beynəlxalq auditoriya
bədən sonra bir çox azərbaycanlı mülki
məlumatlandırılır.
şəxs və hərbçi minaya düşərək həlak
Hazırda ermənilərin Azərbaycan
olub və yaralanıb. Bu da 1949-cu ildə qə
torpaqlarında törətdikləri dağıntıların,
bul edilmiş Cenevrə konvensiyasına və
vurduqları ziyanın hesablanması prosesi
1977-ci ildə əlavə edilmiş protokollara
həyata keçirilir. Əlbəttə, ermənilər bu
kobud şəkildə ziddir. Hesab edirəm ki,
cinayətlərə görə beynəlxalq məhkəmə
bu müharibə cinayətinin qarşısı alınma

potensialını daha da artıracaq. Bununla
yanaşı, bu ərazilərdə yaradılacaq müasir
infrastruktur, yeni nəqliyyat dəhlizi bü
tün türk dünyasını birləşdirməklə, digər
ölkələr üçün də əhəmiyyətli kommuni
kasiya imkanlarının meydana gəlməsini
şərtləndirəcək.
Prezident İlham Əliyevin Türkdil
li Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
videokonfrans formatında qeyri-formal
zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildir
diyi kimi, qədim Azərbaycan torpağı
olan Zəngəzur indi türk dünyasını
birləşdirəcək bir rol oynayacaq. Zəngə
zurdan keçən nəqliyyat, kommunikasi
ya, infrastruktur layihələri bütün türk
dünyasını birləşdirəcək. Bu isə uzun
illər Ermənistanın işğalı altında qalan,
bütün sərvətləri talan edilən, dağıdılan
tarixi torpaqlarımızı türk dünyasıilə
qovuşduran körpü olacağı, mühüm bir
mərkəzə çevriləcəyi, Azərbaycanın xarici
tərəfdaşlarla nəqliyyat, kommunikasiya,
infrastruktur layihələri üzrə əməkdaş
lıq imkanlarının daha da genişlənəcəyi
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lərdə cavab verməlidirlər. Düşünürəm
ki, hər birimiz bu prosesdə dövlətimizin
yanında olmalı, əlimizdən gələni əsirgə
məməliyik.
Təbiidir ki, yeni mərhələdə Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin də
qarşısında yeni vəzifələr dayanır. Bu və
zifələr bizdən bütün qüvvə və imkanla
rımızı düzgün istiqamətlərə yönəltməyi
tələb edir. İlk növbədə, Milli Məclis qa
nunvericilik sahəsində müasir tələblərə
cavab verən, ölkəmizin yeni reallıqlarına
və inkişaf dinamikasına əsaslanan, uğur
la həyata keçirilən quruculuq işlərinin
hüquqi bazasının möhkəmləndirilmə
sinə xidmət edən yeni qanunvericilik
təşəbbüsləri ilə çıxış etməlidir. Bu gün
Azərbaycan üçün prioritet təşkil edən
sahələrdə yeniləşən, müasirləşən ölkə
həyatının standartlarına cavab verən
qanunvericilik bazasının yaradılması
istiqamətində addımlar atılır, qanun
yaradıcılığında keyfiyyət tələbləri üstün
tutulur.
Parlamentin əsas funksiyalarından
biri də təmsilçiliklə bağlıdır. Milli Məc
lisə seçilmiş deputatlar öz seçicilərinin
maraqlarını təmsil və müdafiə etməli

dirlər. Onlar seçildikləri dairələrdə fəal
iş aparmalı, seçicilərlə daim təmasda
olmalıdırlar. İnsanları narahat edən mə
sələlərin Milli Məclisdə, eləcə də digər
dövlət orqanları qarşısında qaldırıl
ması deputatlar qarşısında qoyulan ən
mühüm vəzifələrdən biridir. Bununla
yanaşı, ictimai təşəbbüslər və çağırışlar
qanun yaratma prosesində nəzərə alın
malıdır.
Məlumdur ki, Milli Məclisin fəaliy
yət istiqamətlərindən birini beynəl
xalq əməkdaşlıq təşkil edir. Müxtəlif
platformalarda Azərbaycan dövlətinin
və xalqının maraqlarını, milli mənafeyi
qorumaq beynəlxalq sahədə fəaliyyətin
məğzini təşkil edir. Hazırda ermənilə
rin işğal etdikləri ərazilərimizdə törət
dikləri vandallıqların dünya ictimaiyyə
tinə çatdırılması, bununla bağlı dolğun,
əsl həqiqətlərə söykənən məlumatların
təqdim olunması deputatlarımızın əsas
fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Milli
Məclis rəhbərliyi və deputatlar həm
keçirilən görüşlərdə, həm də iştirak
etdikləri beynəlxalq tədbirlərdə bu
məsələləri mütəmadi olaraq gündəmə
gətirir, qarşı tərəfi məlumatlandırırlar.

Bu günə qədər olduğu kimi, bundan
sonra da Milli Məclis parlament diplo
matiyasının imkanlarından uğurla isti
fadə edərək bu istiqamətdə fəaliyyətini
davam etdirəcək.
Vətən Müharibəsində parlaq qə
ləbəmizi şərtləndirən çox mühüm və
həlledici  amillərdən biri Azərbay
can xalqının sarsılmaz birliyi və milli
həmrəyliyi olub. Xalqımız öz liderinin
ətrafında sıx birləşərək “dəmir yum
ruğ”unu, birliyini və gücünü bütün
dünyaya nümayiş etdirib. Bu həmrəy
lik, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin,
eyni zamanda, dünya azərbaycanlıla
rının vahid cəbhədə birləşməsi, eyni
amal uğrunda mübarizə aparması
tarixi zəfər qazanmağımızı təmin edib.
Düşünürəm ki, yeni dövrdə də xalqı
mızın birliyi, vəhdəti bundan sonra da
ölkəmizin qarşısında duran məsələ
lərin həllində mühüm amil kimi çıxış
edəcək, bütün vəzifələr uğurla real
laşdırılacaqdır. Möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, biz
bütün addımlarımızı düzgün atmalı
yıq ki, daim qələbə qazanaq, Azərbay
can bayrağı daim yüksəklərdə olsun!
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Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti MDB
PA-nın 52-ci plenar iclasında iştirak etdi
Sahibə Qafarova beynəlxalq ictimaiyyəti terrorizmə
qarşı yeni strateji kursun hazırlanmasına çağırdı
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovanın başçılıq etdiyi parla
ment nümayəndə heyəti aprelin
14-16-da Müstəqil Dövlətlər Birliyi
Parlamentlərarası Assambleyasının
(MDB PA) Sankt-Peterburq şəhə
rində keçirilən yaz sessiyasında
iştirak etdi.
Nümayəndə heyətinə deputat
lar  Nizami Səfərov, Arzu Nağıyev,
Əminə Ağazadə, Mixail Zabelin,
Emin Hacıyev, Milli Məclis Apa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və

digər rəsmi şəxslər daxil idilər.
Sessiya çərçivəsində MDB PAnın Şura, 52-ci plenar və daimi ko
missiyalarının iclasları keçirildi.
Səfərin ilk günü Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Müstəqil
Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası
Assambleyasının təşəbbüsü ilə AŞ
PA, ATƏT PA, Aralıq dənizi Par
lament Assambleyası və BMT-nin
Terrorla Mübarizə İdarəsi tərəfin
dən birgə təşkil olunan “COVID19 pandemiyası şəraitində qlobal
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çağırışlar və təhdidlər. Terrorizm
və şiddətli ekstremizm” mövzu
sunda beynəlxalq konfransda çıxış
etdi.
Milli Məclisin Sədri hazırda bü
tün dünya ictimaiyyətinin səyləri
nin yeni infeksiyaya qarşı mübarizə
kimi mürəkkəb problemin aradan
qaldırılmasına səfərbər olundu
ğuna diqqət çəkərək vurğuladı ki,
XXI əsrin qlobal təhdid və çağı
rışlarının iqlim dəyişikliyi, silahlı
qarşıdurmalar, şiddətli ekstremizm,

SƏFƏR
terrorizm və onun kiberterrorizm,
bioterrorizm kimi təhlükəli növləri
COVID-19-un yayıldığı şəraitdə çox
böyük təhlükə mənbəyidir.
Sahibə Qafarova beynəlxalq
konfransın iştirakçılarının nəzəri
nə çatdırdı ki, Azərbaycan pande
miyanın ilk günlərindən etibarən
yeni koronavirus infeksiyasına
qarşı mübarizənin ön cərgəsində
olub, Ümumdünya Səhiyyə Təşki
latına 10 milyon dollar məbləğində
maliyyə yardımı göstərib, həmçi
nin dünyanın 30-dan çox ölkəsinə
yeni növ koronavirusun qarşısının
alınması üçün müxtəlif vasitələrlə
humanitar yardımlar edib. Azər
baycanın təşəbbüsü ilə BMT Baş
Assambleyasının koronavirusla
mübarizəyə həsr olunmuş xüsusi
sessiyası keçirilib.
Milli Məclisin Sədri bildirdi ki,
dünya dövlətlərinin diqqətinin
son illərdə ən ciddi böhrana səbəb
olan pandemiyaya yönəlməsinə
baxmayaraq, terrorizmə və şid

dətli ekstremizmə qarşı mübarizə
qlobal gündəmin ən aktual məsə
lələrindən biri olaraq qalır.  Lakin
pandemiya fonunda dünya ölkələ
rinin koronavirusla bağlı yaranmış
vəziyyətdən çıxış yolu axtarmaq
üçün birləşməyə başladığı dövr
də beynəlxalq ictimaiyyətin bütün
dünyada atəşkəs çağırışları et
məsinə baxmayaraq, Ermənistan
ötən ilin yayında və sentyabrında
yenidən Azərbaycana qarşı hərbi
təxribatlara əl ataraq, yeni ərazilər
işğal etməyə cəhd göstərdi. Şəhər
lərimiz, kəndlərimiz, hərbi mövqe
lərimiz artilleriya atəşinə, ballistik
raketlərdən bombardmana məruz
qaldı, bu da hərbçilər və mülki
əhali arasında böyük itkilərə səbəb
oldu.
Azərbaycan parlamentinin Səd
ri məlumat verdi ki, həmin dövrdə
Ermənistan tərəfindən planetin
müxtəlif guşələrindən olan terror
çular - Suriyadan, Livandan, hətta
Avropa dövlətlərindən ermənilər

münaqişə zonasına gətirildilər.  
Bütün bunlara baxmayaraq, Azər
baycan 44 günlük Vətən Mühari
bəsində işğal olunmuş ərazilərini
təxribatçı qruplardan, silahlı dəs
tələrdən, terrorçulardan təmizlə
məyə nail oldu. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 27 il kağız üzərində qa
lan və təəssüf ki, yerinə yetirilmə
mexanizmi istifadə olunmayan 4
qətnaməsini faktiki olaraq Azər
baycan özü yerinə yetirdi. Keçən
il noyabrın 10-da Azərbaycan və
Rusiya prezidentləri ilə Ermənis
tanın baş naziri arasında üçtərəfli
Bəyanat imzalandı.
Hazırda işğaldan azad olunan
ərazilərdə minalardan təmizlə
mə işlərinin aparıldığını söyləyən
Milli Məclis Sədri Ermənistanın
növbəti dəfə beynəlxalq humani
tar hüququn prinsiplərini pozaraq
minalanmış ərazilərin xəritəsini
verməkdən imtina etdiyini diqqətə
çatdırdı. Sahibə Qafarova bununla
əlaqədar Azərbaycanın beynəlxalq
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təşkilatlara müraciət etdiyini dedi  
və onları bu məsələdə Ermənistana
təsir göstərməyə çağırdı.
Parlamentin Sədri beynəlxalq
sabitliyi zəiflədən amilləri aradan
qaldırmaq, terrorizm və şiddətli
ekstremizm risklərinin qarşısını al

maq üçün bütünlükdə beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən yeni strateji
kursun işlənib hazırlanmasını va
cib saydı. Terrorizmə qarşı mübari
zənin mühüm aspektlərindən bəhs
edən Sahibə Qafarova ekstremiz
mə və terrorizmə qətiyyətlə “yox”
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deyərək, cəmiyyətimizdə dözüm
lülük, sülhsevərlik, tolerantlıq kimi
dəyərlərin təbliğinə xüsusi diqqət
yetirilməli olduğunu dedi.
Çıxışının sonunda terrorizmə
və ekstremizmə qarşı mübarizədə
hüquq normaları və qanunvericilik
aktları yaradan parlamentarilərin
töhfəsinin mühüm əhəmiyyətini
qeyd edən spiker hazırkı konfrans
da bu sahədə mübarizə məsələləri
nin müzakirəsinə yaradılan imkanı
müsbət qiymətləndirdi, konfrans
iştirakçılarına uğurlar dilədi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova aprelin 16-da MDB PA-nın
52-ci plenar iclasında çıxış etdi.  
Sədr bildirdi ki, müasir dünya
da parlamentlərin və parlament
diplomatiyasının böyük rolu var.
MDB Parlamentlərarası Assamb
leyası parlament əməkdaşlığının
inkişafı üçün əlverişli platforma
dır. Bu qurum regional və beynəl
xalq həyatın aktual məsələlərinin
müzakirəsində, digər parlament
təşkilatları ilə əlaqələrin qurulma
sında olduqca əhəmiyyətlidir.
Qeyd olundu ki, dövrümüzün
aktual problemlərinə həsr edilmiş
forumların təşkilində, MDB-yə üzv
dövlətlər arasında əlaqələrin möh
kəmlənməsində qurum müsbət
nəticələr əldə edib. Sədr bu ba
xımdan təşkilat tərəfindən sülhün
və təhlükəsizliyin möhkəmlən
məsində qadınların artan rolunu
nümayiş etdirən Avrasiya Qadın
Forumu kimi əlamətdar təşəbbüsü
yüksək dəyərləndirdi.
Sahibə Qafarova Beynəlxalq
Parlamentarizm Gününün təsis
edilməsi barədə BMT Baş Assamb
leyasının 72-ci sessiyasında MDB
PA-nın irəli sürdüyü təşəbbüsün
dəstəklənməsinə diqqət çəkərək
bildirdi ki, 2018-ci ildən başlayaraq
30 iyun tarixində Beynəlxalq Parla
mentarizm Gününün qeyd olun
ması məmnunluq doğurur.
Sədr MDB PA çərçivəsində
qarşılıqlı əlaqələrin hərtərəfl i tə
rəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə

SƏFƏR
və dövlətlərin ali qanunvericilik
orqanları arasında münasibətlərin
dərinləşməsinə xidmət edəcəyinə
ümidvar olduğunu bildirdi.
Daha sonra Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisinin Sədri
media nümayəndələri üçün keçi
rilən mətbuat konfransında iştirak
etdi.
Sessiya çərçivəsində Milli Məc
lisin Sədri Sahibə Qafarova nüma
yəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə
bir sıra görüşlər keçirdi.
Spiker aprelin 15-də Qırğızıstan
Joqorku Keneşinin (parlamentinin)
Sədri Talant Mamıtov, Özbəkistan
Ali Məclisi Senatının Sədri Tənzilə
Narbayeva, Qazaxıstan parlamenti
Senatının Sədri Maulen Aşımba
yev ilə ayrı-ayrılıqda görüşdü.
Görüşlərdə  Sahibə  Qafaro
va bu  dövlətlərlə əlaqələrimizin
möhkəmlənməsində dövlət başçı
larımızın görüşlərinin və qarşılıqlı
səfərlərinin xüsusi rol oynadığını,
ölkələrimiz arasında imzalanmış
sənədlərin münasibətlərimizin
hüquqi bazasını təşkil etdiyini vur
ğuladı.
Milli Məclisin Sədri həmkarla
rına bu gün Azərbaycanda həyata  

keçirilən müxtəlif siyasi və iqti
sadi islahatların uğurlu nəticələri
barədə məlumat verdi. Bildirildi
ki,  Azərbaycanın  təşəbbüskarı  və
iştirakçısı olduğu transmilli layi
hələr, neft və qaz boru kəmərləri
nin inşası həm ölkəmizin, həm də
tərəfdaş dövlətlərin inkişafı üçün
mühüm imkanlar yaradır. Böyük
İpək Yolunun bərpası Azərbaycan,
eləcə də  bu strateji yolun üzərində
yerləşən ölkələr üçün çox böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Sədr ölkələrimizin qanunverici
lik orqanlarında fəaliyyət göstərən

dostluq qruplarının rolunu qeyd
etdi və beynəlxalq parlament təşki
latlarında uğurla həyata keçirilən
əməkdaşlığın önəmini vurğuladı.
Görüşlərdə Sahibə Qafarova
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
Azərbaycan üçün geridə qaldığını,
44 gün davam edən Vətən Müha
ribəsində Azərbaycan Prezidenti,
müzəff ər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə silahlı qüv
vələrimizin 30 il işğal altında qal
mış torpaqlarımızı azad etdiyini
dəfələrlə vurğuladı. Spiker həm
karlarına azad olunmuş ərazilərdə
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aparılan quruculuq işləri barədə
məlumat verdi və  təəssüfl ə bildir
di ki, Ermənistan bütün çağırışlara
baxmayaraq, beynəlxalq humani
tar hüququn prinsiplərini ko
bud şəkildə pozaraq minalanmış
ərazilərin xəritələrini Azərbaycan
tərəfinə verməkdən imtina edir. O,
beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələ
ilə bağlı öz mövqeyini ortaya qoy
mağa çağırdı.
Sədr ölkəmizdə pandemiya
ilə mübarizə sahəsində görülən
işlər barədə  də həmsöhbətlərinə
məlumat verdi. Qeyd olundu ki,
türkdilli ölkələr arasındakı strateji
əlaqələr qardaş ölkələrin əməkdaş
lığının daha da genişləndirilməsi
üçün əlverişli zəmin yaradır.
Aprelin 16-da Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Moldo
va parlamentinin Sədri Zinaida
Qreçanıy ilə keçirdiyi görüşündə
bunun ikitərəfl i qarşılıqlı-fayda
lı əməkdaşlıq perspektivlərini
müzakirə etmək üçün yaxşı fürsət
olduğunu bildirdi. Sədr qeyd etdi
ki, MDB PA çərçivəsində qarşı
lıqlı fəaliyyətimiz  qanunvericilik
orqanları arasındakı əlaqələrin
inkişafına da öz töhfəsini verir.
Azərbaycanın və Moldovanın
ali qanunvericilik orqanlarında
fəaliyyət göstərən dostluq qrupları
parlamentlərarası əlaqələrimizdə
önəmli pol oynayır.
Söhbət zamanı iki ölkə arasında
parlamentlərarası münasibətlərin,
iqtisadi, ticari əlaqələrin inkişaf
perspektivləri barədə  fikir müba
diləsi aparıldı.
Aprelin 16-da Sankt-Peterburqa
səfəri çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Rusiya Fe
derasiyası Federal Məclisi Fede
rasiya Şurasının Sədri Valentina
Matviyenko ilə görüşdü.
Valentina Matviyenko bildirdi
ki, Rusiya ilə Azərbaycanın əla
qələri strateji müttəfiqlik səviyyə
sindədir. O, ölkələrimiz arasında
münasibətlərin daha da dərinləş
məsində iki ölkə prezidentlərinin

rolunu xüsusi vurğuladı, qanunve
ricilik orqanları arasındakı əmək
daşlığı yüksək qiymətləndirdi.
Federasiya Şurasının Sədri 10
noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanat
dan danışaraq bildirdi ki, bu sənəd
regionda sülhün təmin olunması
üçün mühüm əhəmiyyətə malik
dir. Türkiyə-Rusiya Birgə Moni
torinq Mərkəzinin fəaliyyətinə də
toxunan Valentina Matviyenko
mərkəzin düzgün və obyektiv
məlumatların verilməsində müs
bət rol oynayacağına inamını ifadə
etdi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova görüşdən məmnunluğunu
bildirdi, Azərbaycan və Rusiyanın
MDB PA çərçivəsində əməkdaş
lığının qanunvericilik orqanları
arasında münasibətlərin inkişafın
da da müsbət rol oynadığını qeyd
etdi.
Parlamentlərarası münasibət
lərə toxunan Sədr vurğuladı ki,
həm Milli Məclisdə, həm də Fe
deral Məclisdə fəaliyyət göstərən
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dostluq qrupları pandemiya başa
çatandan sonra da əməkdaşlıqları
nı daha sıx şəkildə davam etdirə
cəklər.
Sahibə Qafarova MDB PA-nın
yaz sessiyası çərçivəsində terro
rizmlə mübarizəyə həsr olunmuş
konfransın keçirilməsini alqışla
yaraq dedi ki, terrorizm müasir
dövrün ən qorxulu çağırışlarından
biridir. Artıq tarixə qovuşmuş Er
mənistan-Azərbaycan münaqişəsi
nin həllindən danışan Sədr 2020-ci
il noyabrın 10-da imzalanmış
üçtərəfli Bəyanatın önəmini qeyd
etdi. Bildirildi ki, bu sənəd bölgədə
uzunmüddətli sülh və təhlükə
sizliyə nail olmaq üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. O, ölkəmizin
sənəddən irəli gələn bütün vəzifə
ləri tam şəkildə yerinə yetirdiyini
diqqətə çatdırdı.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova təəssüfl ə bildirdi ki, Ermə
nistan tərəfinin Azərbaycanın bey
nəlxalq aləmdə tanınmış ərazisinə
gizli şəkildə hərbçilər göndərməsi

SƏFƏR

barədə informasiyalar daxil olur.
Azərbaycan tərəfində olan məlu
mata görə, döyüş əməliyyatları
başa çatdıqdan sonra Ermənistanın
Şirak vilayətindən, Gümrü şəhə
rindən və ətraf rayonlardan tərkibi
60 nəfərdən çox olan dəstələr Laçın
dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan Or
dusunun nəzarət etdiyi ərazilərə
göndərilib və bu diversiya qrupları
Azərbaycan hərbçilərinə və dinc
əhaliyə qarşı terror aktları törədib
lər. Bu, Birgə Bəyanatın bəndləri
nin kobud şəkildə pozulmasıdır,
regionda sülhün və təhlükəsizliyin
təminatına zərər verir.
Sahibə Qafarova Azərbaycanın
azad edilmiş ərazilərinin mina
lardan təmizlənməsi məsələsinə
toxunaraq qeyd etdi ki, Ermənis
tan minalı ərazilərin xəritəsini hələ
də Azərbaycana təqdim etməkdən
boyun qaçırır. Bu isə beynəlxalq
hüquq normalarına ziddir, hər
bi cinayətdir. Milli Məclisin Sədri
beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsə
lədə Ermənistana təzyiq göstərmə

sinin də vacib olduğunu qeyd etdi.
MDB PA-nın yaz sessiyası çər
çivəsində qurumun daimi komissi
yalarının iclasları da keçirildi.
Milli Məclisin deputatlarından
Arzu Nağıyev Təhlükəsizlik və
yeni çağırışlara və təhdidlərə qarşı
mübarizə sahəsində qanunverici
liyin təkmilləşdirilməsi üzrə Birgə
Komissiya ilə Müdafiə və təhlü
kəsizlik üzrə Daimi Komissiyanın
iclaslarında, Emin Hacıyev Siyasi
məsələlər və beynəlxalq əməkdaş
lıq üzrə Daimi Komissiyanın icla
sında və COVID-19 pandemiyası
qarşısında demokratiya məsələlə
rinə həsr olunmuş sessiyada, Rüfət
Quliyev İqtisadiyyat və maliyyə
üzrə Daimi Komissiyanın iclasında
iştirak etdilər. İclasda Milli Məc
lisin deputatı Rüfət Quliyev MDB
PA-nın İqtisadiyyat və maliyyə
üzrə Daimi Komissiyasının sədr
müavini seçildi.
MDB Parlamentlərarası As
sambleyasının terrorizmə və
ekstremizmə qarşı mübarizəyə

həsr olunmuş konfransının seksi
yalarında Milli Məclisin deputatla
rı Nizami Səfərov, Arzu Nağıyev,
Əminə Ağazadə müzakirə olunan
məsələlərə münasibət bildirdilər.
Keçirilən tədbirlərdə Milli Məc
lis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzə
yev və MDB-nin Parlamentlərarası
Assambleyasında Milli Məclisin
daimi nümayəndəsi - baş katibin
müavini Aydın Cəfərov iştirak
edirdilər.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farovanın başçılıq etdiyi parlament
nümayəndə heyəti Rusiya Federa
siyasına səfəri çərçivəsində aprelin
16-da Azərbaycan xalqının böyük
oğlu, Ulu öndər Heydər Əliyevin
1949-1950-ci illərdə təhsil aldığı
SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Nazirli
yinin Ali Məktəbinin binası qarşı
sında Ümummilli liderin binanın
üzərinə vurulmuş barelyefini ziya
rət etdilər. Parlament nümayəndə
heyətinin üzvləri dahi rəhbərin
xatirəsini yad edərək, barelyefin
önünə qızılgüllər düzdülər.
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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.
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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

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

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
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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
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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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AKTUAL

Milli Məclisdə Nazirlər
Kabinetinin hesabatı dinlənildi
Milli Məclisin martın 16-da  ke
çirilən  plenar iclasında  Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci ildəki fəaliyyə
ti haqqında hesabatı dinlənildi.  
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova  vurğuladı ki, Nazirlər Ka
binetinin illik hesabatlarının Milli
Məclisdə dinlənilməsi parlament
lə hökumət arasında təmasların
artmasına, sosial-iqtisadi inkişaf
məsələlərinin obyektiv araşdırıl
masında və həllində deputatların
iştirakına şərait yaradır.
Hesabatı  təqdim edən Azər
baycan Respublikasının Baş naziri
Əli Əsədov bildirdi ki, 2020-ci il
Azərbaycanın şanlı dövlətçilik tari
xində möhtərəm Prezident, Ali Baş

Komandan İlham Əliyevin rəhbər
liyi ilə torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi, suverenliyinin və
ərazi bütövlüyünün bərpası ilə əla
mətdar oldu, uzun illər boyunca  
yaradılmış iqtisadi və hərbi poten
sial ordumuzun parlaq qələbəsini
şərtləndirdi.
Baş nazir qeyd  etdi ki, 2020-ci
il bir sıra mühüm iqtisadi, siyasi
və sosial hadisələrlə yadda qalıb.
VI çağırış Milli Məclisə demokra
tik şəraitdə keçirilmiş seçkilər ötən
ilin mühüm siyasi hadisələrindən
biri oldu. Bütün siyasi qüvvələ
rin iştirakı ilə keçirilmiş seçkilər
nəticəsində çoxpartiyalı parlament
formalaşdı. Hesabat ili ərzində hö
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kumətlə Milli Məclis arasında iş
güzar münasibətlər daha da dərin
ləşdi. Nazirlər Kabineti parlament
üzvlərinin sorğu və təkliflərinə hər  
zamankı kimi  diqqətlə yanaşdı.
Hesabat ilində strateji layihələrin
icrası, sosial-iqtisadi və digər isla
hatların həyata keçirilməsi sahə
sində aparılan işlər davam etdiril
di. Ötən ilin son günlərində Cənub
Qaz Dəhlizinin son seqmenti olan
TAP-ın istismara verilməsi ilə ta
rixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan
qazının Avropaya ixracı başladı.
Baş nazir onu da bildirdi ki,
2020-ci ildə Dünya Bankının “Do
ing Business” hesabatında Azər
baycan 28-ci, Davos Ümumdünya

AKTUAL

İqtisadi Forumunun hesabatların
da isə qabaqcıl yerdədir. Əli Əsə
dov  təqdimatında Neft Fondunun
uğurları haqqında məlumatları da  
söylədi.
Diqqətə çatdırıldı ki, ötən il
dünyanı bürümüş pandemiya ilə
mübarizə və onun mənfi nəticələ
rinin qarşısını almaq üçün davamlı
tədbirlər görüldü. Dövlətin bütün
imkan və resursları bu virusla mü
barizəyə yönəldildi. Ölkədə maska
və dərman qıtlığının aradan qaldı
rılması, modul tipli xəstəxanaların
yaradılması istiqamətində ardıcıl  
tədbirlər görüldü. Azərbaycan
Cənubi Qafqazda vaksinasiyaya
başlamış ilk ölkədir.
Qeyd  olundu ki, pandemi
ya dövründə dövlətin məşğulluq
və sosial rifaha dəstək tədbirlə
ri 4 milyon 800 min nəfəri əhatə
edib. 600 min işsizə, o cümlədən
pandemiya dövründə gəlirlərini
itirmiş şəxslərə yaşayış minimu
mu həcmində 190 manat birdəfəlik

ödəniş verilib. Ötən il pandemiya
səbəbindən əvvəlki illə müqayisə
də 4,3 faiz az ÜDM istehsal edilib,
sənaye istehsalı 5 faiz azalıb.  Ödə
mə qabiliyyətini itirən 4 bankın
lisenziyası ləğv olunub. Pensiyalar
artırılıb, ünvanlı sosial yardımın
əhatə dairəsi genişləndirilib. Şəhid
ailələri, müharibə əlilləri və onla
rın ailələrinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi məqsədi ilə Prezi
dent İlham Əliyev tərəfindən mü
vafiq fərmanlar imzalanıb, onların
qayğıları diqqət mərkəzində olub.
Bu məqsədlə “YAŞAT” Fondu ya
radılıb.
Baş nazir məlumat verdi ki,
zəngin Qarabağ torpaqları düşmən
tərəfindən 30 ilə yaxın amansızca
sına istismar olunmuşdur. Lakin
biz bütün kənd və şəhərlərimizi
bərpa edəcəyik. Artıq bununla
bağlı proses başlayıb. Azərbayca
nın işğaldan azad edilmiş əraziləri
nin bərpası üçün ilkin olaraq döv
lət büdcəsindən 2,2 milyard manat

vəsait ayrılıb. Bu istiqamətdə
atılacaq ən önəmli addım işğaldan
azad edilmiş ərazilərin minalardan
təmizlənməsidir. ANAMA-nın ye
nidən təşkili işğaldan azad olun
muş ərazilərin minalardan təmiz
lənməsi işlərinin keyfiyyətcə yeni
səviyyədə aparılması baxımından
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Çıxışının sonunda Baş nazir Əli
Əsədov xalqımıza qarşıdan gələn
qədim Novruz bayramı və ilaxır
çərşənbə münasibəti ilə təbriklərini
çatdırdı.
Sonra Milli Məclisin İqtisa
di siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə
fəaliyyəti haqqında hesabat barədə
fikirlərini bildirdi.
Komitə sədri 2020-ci il üçün
iqtisadiyyatımızın əvvəlcədən
planlaşdırılmış inkişaf proqnozla
rının yüksək olduğunu, 1-ci rübün
iqtisadi göstəricilərinin bu proq
nozların reallığını əks  etdirdiyini
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HESABAT
dedi.  2-cü rübün başlanğıcından
etibarən COVID-19 pandemiya
sının dünyada, o cümlədən Azər
baycanda geniş yayılması şəraitin
də dövlət  başçısı  cənab  İlham  
Əliyevin  göstərişi  ilə  vətəndaşla
rın sağlamlığının əsas meyar kimi
seçildiyi  vurğulandı.
Bildirildi ki, dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın birbaşa rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən tədbirlər epidemi
yanın yayılma səviyyəsini kəskin
azaltmaq və itkiləri minimuma en
dirməklə yanaşı, iqtisadiyyatımı
zın da gözlənilən itkilərinin azal
dılması ilə nəticələndi. İl ərzində
dünya neft bazarında qiymətlərin
kəskin ucuzlaşması iqtisadi böh
ranın əhatəliyini və kəskinliyini
daha da artırdı. Böhran dünya əm
təə qiymətlərinin enerji sektorunda
18,3 faiz ucuzlaşması, qeyri-enerji
sektorunda 16,1 faiz bahalaşması,
dünya ərzaq qiymətlərinin 6,5 faiz
yüksəlməsi, neftin qiymətinin isə

maliyyə təminatının yaradılması
öz təsirini göstərdi. Pandemiyanın
yaratdığı problemlərə baxmaya
raq, strateji layihələrin icrası, iqti
sadi, sosial və institusional isla
hatların həyata keçirilməsi, ordu
quruculuğu və hərbi potensialın
gücləndirilməsi sahəsində görülən
işlər müsbət qiymətlən
dirilməlidir. Pandemiya
Pandemiya dövründə dövlətin məşğulluq
ya qarşı iqtisadi tədbirlər
və sosial rifaha dəstək tədbirləri 4 milyon
paketi çərçivəsində fərdi
sahibkarlara, muzdlu
800 min nəfəri əhatə edib. 600 min işsizə,
o cümlədən pandemiya dövründə gəlirlərini işçilərin əmək haqlarına
göstərilən maliyyə dəs
itirmiş şəxslərə yaşayış minimumu həc
təyi, pandemiyanın təsir
mində 190 manat birdəfəlik ödəniş verilib.
etdiyi sahələrdə çalışan
Ötən il pandemiya səbəbindən əvvəlki illə
sahibkarlara əldə etdik
müqayisədə 4,3 faiz az ÜDM istehsal edilib,
ləri mənfəətin 75 faizi
sənaye istehsalı 5 faiz azalıb.
miqdarında güzəştlərin
tətbiq edilməsi və digər
çoxsaylı güzəştlər iqtisa
di mühitə müsbət təsir göstərdi.
Tahir  Mirkişili  dedi ki, korona
Komitə sədri diqqətə çatdırdı
virus pandemiyası ilə mübarizə sa
ki, hesabat ilində görülən tədbir
həsində təxirəsalınmaz tədbirlərin
lər iqtisadiyyatda şəffaflığı daha
görülməsi üçün qısa bir müddətdə
da artırıb, iqtisadi subyektlər və
büdcə vəsaitləri səfərbər edilərək

33 faiz aşağı düşməsi ilə müşayiət
olundu.
Beləliklə, 2020-ci ildə Azərbay
can 3 cəbhədə - pandemiya, qlobal
böhran və işğalçı Ermənistan ilə
mübarizə apardı, bunun üçün
bütün resurslarını kifayət qədər sə
fərbər etdi.
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dövlət orqanları arasında eti
mad mühitini xeyli gücləndirib.
2020-ci  ildə  bankları,  qeyri-bank  
kredit  təşkilatlarını,  kapital  və  
pul bazarlarını, sığorta sistemini
əhatə edən maliyyə sabitliyinin
qorunması siyasətini uğurlu hesab
edirik.
Sonra hesabatla bağlı münasi
bətlərini bildirən Milli Məclis Səd
rinin birinci müavini Əli Hüseynli,
Sədr müavini Fəzail İbrahimli,
komitə sədrləri Sadiq Qurbanov,
Tahir Rzayev, Əhliman Əmirasla
nov, deputatlardan Sevinc Fətə
liyeva, İlham Məmmədov, Azay
Quliyev, Vahid Əhmədov sənədi
yüksək qiymətləndirdilər, hesabat
barədə fikirlərini açıqladılar.
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci
ildəki fəaliyyəti haqqında hesabatı
ətrafında geniş müzakirələr keçiril
di.  Baş nazir Əli Əsədov deputat
lar tərəfindən qaldırılan məsələlərə
münasibət bildirdikdən sonra he
sabat səsə qoyularaq nəzərə alındı.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Ombudsman deputatlar qarşısında
illik məruzəsini təqdim etdi

Milli Məclisin aprelin 2-də ke
çirilən  plenar iclasında  ənənəvi
olaraq Azərbaycan Respublikasının
İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
nin (ombudsmanın) illik məruzəsi
dinlənildi.
2020-ci il üzrə illik məruzəni
parlamentə təqdim edən ombuds
man Səbinə Əliyeva öncə Vətən
Müharibəsində qazandığımız tari
xi qələbə münasibəti ilə müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
başda olmaqla qəhrəman ordumu
za, bütün xalqımıza təbriklərini
ünvanladı, şəhidlərimizin müqəd
dəs ruhu qarşısında baş əydiyini,
qazilərimizə şəfa dilədiyini vurğu
ladı.
İnsan  hüquqları  üzrə müvək
kil qeyd etdi ki, ölkədə ictimai-si
yasi sabitliyin təmin olunması,
ictimai nəzarətin və korrupsiyaya
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi,
dövlət orqanlarının fəaliyyətində
səmərəliliyin artırılması məqsə
di ilə idarəçilik sistemində tətbiq
edilən yeniliklər aşkarlığın, şəffaf
lığın və qanunun aliliyinin təmin
edilməsində, insan hüquqlarının

etibarlı müdafiəsində özünü gös
tərməkdədir.
Bildirildi ki, yola saldığımız ildə
COVID-19 pandemiyası müəyyən
çətinliklər yaratsa da, Azərbaycan
da əhalinin həssas qruplarının dəs
təklənməsinə yönəlmiş proqram və
layihələrin icrası davam etdirilib,
Ombudsman təsisatı pandemiyaya
qarşı mübarizədə fəal iştirak edib.
Səbinə Əliyeva deputatların nə
zərinə çatdırdı ki, 44 günlük Vətən
Müharibəsinin gedişində erməni
təcavüzünə məruz qalmış bölgələ
rə mütəmadi səfərlər edib. Ötən il
Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili Ermənistanın törətdi
yi müharibə cinayətləri ilə bağlı 8
bəyanat və 7 hesabat hazırlayıb,  
videomüraciətlər də daxil olmaq
la şikayət xarakterli 15 müraciət
aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara,
müxtəlif ölkələrin ombudsmanları
na və milli insan hüquqları təsi
satlarına, səfirliklərə, dini icma və
konfessiyalara göndərilib. İl ərzində
ombudsmanın ünvanına daxil olan
27 min 500 müraciət qanun çərçivə
sində təhlil edilib, aidiyyəti dövlət
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qurumları ilə əməkdaşlıq şəraitində
araşdırılıb, pozulmuş hüquqla
rın bərpasına yönəlmiş tədbirlər
görülüb, təkliflər verilib. Təsisat
da fəaliyyətə başlayan 916 vahid
Çağrı Mərkəzi, habelə “Facebook”
və “Twitter” sosial şəbəkələrinin
imkanlarından istifadə edilməsi
xüsusilə pandemiya dövründə və
təndaşların müraciət etmək hüqu
qunun səmərəli təminatına şərait
yaradıb.
Ombudsman təsisatının ötən
ildəki fəaliyyəti barədə parlamentə
ətraflı məlumat verən Səbinə Əliye
va bir sıra təkliflərini də deputatla
rın diqqətinə çatdırdı.
Ombudsmanın hesabatı  millət  
vəkilləri    tərəfindən geniş müzaki
rə olundu. Deputatlar illik məru
zəni və ombudsmanın 2020-ci ildə
gördüyü işləri müsbət dəyərləndir
dilər.
İclasda ombudsman Səbinə
Əliyeva deputatları maraqlandıran
sualları cavablandırdıqdan sonra
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin
2020-ci ilə dair illik məruzəsi nəzərə
alındı.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Pandemiya Hesablama Palatasının
fəaliyyətinə mənfi təsir etmədi
Milli Məclisin aprelin 13-də keçirilən plenar iclasında
Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Azər
baycan Respublikası Hesablama Palatasının 2020-ci ildə
fəaliyyəti haqqında hesabatını təqdim etdi.
Vüqar Gülməmmədov çıxışında deputatların diqqətini
ötən il dünyanı bürüyən COVID-19 pandemiyası ilə əla
qədar statistik göstəricilərə yönəltdi.  Bildirildi ki, əsasən
distant fəaliyyətə üstünlük verilən 2020-ci ildə  plana daxil
edilmiş nəzarət tədbirlərinin sayı 25 faiz azaldılıb. Bunun
la belə, həmin dövr ərzində qurumun qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş fəaliyyəti vaxtında və operativ qaydada
həyata keçirilib, dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar döv
lət fondlarının büdcələrinin layihəsi, müvafiq büdcələrə
dəyişikliklər, dövlət büdcəsinin icrası üzrə Hesablama Pa
latasının rəyləri qısa müddətdə hazırlanaraq millət vəkillə
rinin diqqətinə çatdırılıb. Hesabata rəylərdə əks olunmuş
əsas tövsiyələr daxil edilib.
Palata  sədri bildirdi ki, hesabat ilində 83 faizi audit
olmaqla 41 kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri həyata
keçirilib. Hesabatlarda düzgün əks etdirilməyən məbləğin
412,4 milyon manat olması müəyyən edilib. Mühasibatlıq
prinsiplərinə əməl olunmaması və mühasibat yazılışları
nın doğru verilməməsi hallarına aid edilən vəsait ümumi
likdə 335,4 milyon manat həcmindədir.
Məlumat verildi ki, 2020-ci ildə başa çatdırılmış 34
audit üzrə nəticələr ümumiləşdirilərək 452 halda nöqsan
müəyyən edilib. Hesabat ilində nəzarət tədbirləri daha çox
aqrar, dövlət satınalmaları, dövlət borclanmaları, maliyyə
hesabatlarının təhlili, büdcənin planlaşdırılması və icrası
sahələrini, DSMF-nin hesabatlılığını əhatə edib. Əmək
haqqı sistemi ilə bağlı qurumlararası uyğunsuzluğun
aradan qaldırılmasının vacibliyi, dövlət satınalmalarının
təşkili, keçirilməsi və icra olunmasına nəzarətin təşkilinin
zəruriliyi, investisiya layihələrinin nəticələrinin və iqtisadi
artıma təsirinin artırılması məqsədi ilə bu sahədə konkret
göstəricilər sisteminin formalaşdırılması və monitorinq
mexanizmlərinin yaradılmasının zəruriliyi, ölkədə in
formasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ilə
bağlı rast gəlinən çatışmazlıqların yaratdığı problemlərin
aktuallığı qeyd edilib.
Vüqar Gülməmmədov çıxışında nəzarət tədbirlərinin
nəticələri barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, hesabat ilin
də ümumilikdə 130,3  milyon manat qeyd edilmiş nöqsan
təsnifatı üzrə hüquqi aktların pozulması ilə icra olunub.
Pul, əvəzləmə və natura formasında olmaqla 55,2 milyon
manat vəsaitin bərpası ilə bağlı qərar verilib və 94 faizi icra
olunub. Hesablama Palatası öz fəaliyyətində şəff aflıq və

hesabatlılığın qorunması üçün çalışıb, hazırlanmış rəylə
rin, hesabatların məlumatlılığının artırılmasını və müəy
yən edilmiş qaydada ictimaiyyət üçün əlçatanlığını təmin
edib. Hesabat ilində palatanın 2021-2025-ci illər üzrə yeni
Strateji Planı təsdiq edilib.
Hesabatın yekununda 2021-ci ildə qarşıda qoyulan və
zifələr barədə deputatlara məlumat verildi.
İclasda  İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komi
təsinin sədri Tahir Mirkişili Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında
hesabatı ilə bağlı komitənin rəyini təqdim etdi. Hesab
lama Palatasının iş planında nəzərdə tutulmuş hesabata
audit, analitik və monitorinq fəaliyyəti ilə bağlı məlumat
ların daxil edildiyi, aşkar edilmiş pozuntuların miqyası
və ünvanlılığı barədə geniş təhlillərin  aparıldığı, sənədin
əhatəli olduğu, dövlət və icmal büdcəyə əlavə yük ola
biləcək iş sahələrinin açıq göstərildiyi vurğulandı. Tahir  
Mirkişili bildirdi ki, Hesablama Palatasının hesabatı ko
mitənin iclasında məqbul hesab edilib.
Hesabat ətrafında çıxış edən deputatlar Hesablama
Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyətini müsbət dəyərləndir
dilər. Hesabatla bağlı bir sıra irad və təkliflər  də səslən
dirildi.
Müzakirələrin sonunda Hesablama Palatasının sədri
Vüqar Gülməmmədov millət vəkillərinə palatanın fəaliy
yətinə verdikləri qiymətə görə minnətdarlıq etdi, depu
tatların qaldırdığı məsələlərə münasibətini bildirdi.
İclasda Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası
nın 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı nəzərə alındı.
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Savaşı udan Azərbaycan
sülh prosesində də udacaq
Və yaxud ADA Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni baxış:
münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı konfrans haqda düşüncələrim
Prezident İlham Əliyevin dünyanın aparıcı beyin mərkəzləri təmsilçilərinin qatıldığı “Cənubi Qafqaza
yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı konfransdakı açıqlamaları, mənim fikrim
cə, 2019-cu il oktyabrın 3-də Soçidə “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunda və ötən il fevralın 15-də
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirilən debatdakı çıxışlarının məntiqi davamı idi. Soçi ilə
Münxendə Prezidentimizin əsas məqsədi işğalçı Ermənistana, ondan geosiyasi alət kimi faydalanan
lara son xəbərdarlıq etmək, beynəlxalq auditoriyanı Azərbaycana öz torpaqlarını qaytarmaq üçün güç
tətbiqindən başqa ayrı yol buraxılmadığına və buna təkcə hüquqi deyil, həm də mənəvi-tarixi baxım
dan da tam haqqımızın çatdığına hazırlamaq idisə, ADA Universitetində keçirilən konfransda savaşı
udmuş bir dövlətin, belə demək mümkünsə, sülhü də udmaq əzmi və potensialı sərgilənirdi.

Sahib Alıyev
Milli  Məclisin İctimai birliklər və dini
qurumlar komitəsi sədrinin müavini  
İlham Əliyevin konfransda səslən
dirdiyi fikirlərin əksəriyyəti   ekspert
lərin verdikləri suallara cavab xarakteri
daşısa da, əslində orada Azərbaycanın
və regionun  bu günü və  gələcəyi ilə
bağlı bütöv bir strateji yanaşma  ortaya
qoyuldu.
Regiondan başlasaq, dövlət başçımı
zın açıqlamalarından çıxardığım nəticə

budur ki, biz qardaş Türkiyə ilə sıx stra
teji işbirliyi çərçivəsində bütün ölkələrlə
əməkdaşlığı genişləndirməyə və söhbət
Xəzərin o tayından gedirsə, dərinləşdir
məyə hazırıq. Türk Şurasının son zirvə
toplantısı göstərdi ki, Mərkəzi Asiyadakı
qardaşlarımız da  Azərbaycanla Türki
yənin birgə yaratdıqları yeni geosiyasi
reallığı dərk edir və bunun onlar üçün
də gözəl perspektivlər açdığının fərqin
dədirlər. Həmin zirvə görüşündə bütün
türk dövlətləri  rəhbərlərinin nitqlərini
öz dillərində etməsi məhz vurğuladığı
mız bu yeni geosiyasi reallıqdan, onun
dərkindən və artıq qəbul edilməsindən
qaynaqlanırdı.
Konfransa onlayn şəkildə qatılan
İsveçin Təhlükəsizlik və İnkişaf Siyasəti
İnstitutunun direktoru Svante Kornelin
44 günlük savaşın dövlətimizin qətiy
yətini,  “böyük güclər arasında real və
ya təsəvvürdəki geosiyasi oyunların
obyekti deyil, tam əksinə, öz hüququnu
təsdiqləməyi bacaran bir güc” olduğu
nu qeyd etməsi və onun “biz görürük
ki,  Azərbaycanla birlikdə Özbəkistan
və  Qazaxıstan kimi bir neçə dövlət də
real tərəflərə çevrilir” sözləri göstərir
ki, Qərbdə də bu reallığı görürlər və
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burada Azərbaycan liderinin mühüm
xidməti olduğunu da bilirlər. Dünyanın
ən tanınmış ekspertlərindən biri olan
Kornelin bu fikrindən göründüyü kimi,
həmin dövlətlər Ulu öndər Heydər Əli
yevin reallaşdırdığı “Əsrin müqaviləsi”
Xəzərin o tayındakı türk dövlətlərinin
müstəqillik potensialının artmasında ne
cə mühüm rol oynamışdısa, cənab İlham
Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın işğal
çı Ermənistan üzərində birbaşa,  ondan
alət kimi faydalananlar üzərində isə do
layı qələbəsindən eyni dərəcədə, bəlkə
də daha artıq divident qazanacaqlar.
Fikrimcə, Mərkəzi Asiyadakı başqa
bir dövlət - Türkmənistanla  Azərbaycan
arasında Xəzərdə “Dostluq” yatağının
birgə işlənilməsi haqda imzalanan An
laşma Memorandumu da yeni geosiyasi
reallığa rəsmi Aşqabadın praqmatik ya
naşması idi. Bu yöndə iki ölkə arasında
Transxəzər qaz kəməri də daxil olmaqla
böyük əməkdaşlıq perspektivləri möv
cuddur.
Digər qonşu ölkələrə gəldikdə isə
44 günlük savaş zamanı özlərini necə
aparmalarından asılı olmayaraq, cənab
Prezidentin sözlərinə görə, onlar hazır
da “Azərbaycanla Türkiyənin regional

AKTUAL

inkişafla bağlı ortaq baxışlarını paylaşır
lar”. Savaşın ilk günündən son gününə
qədər bizə siyasi  və mənəvi dəstəyini
əsirgəməyən qardaş Türkiyəni çıxsaq,
digər 3 qonşumuzun hərəkətləri haqda
dövlət başçımızın  diplomatik fikirləri
də olduqca  dəqiq təsbit idi: “Digər üç
qonşumuza gəldikdə, bizim əsas hədə
fimiz onların bitərəf qalması idi. Bu da
bəzi ölkələrdə müəyyən dərəcədə, digər
ölkələrdə isə nisbətən yüksək dərəcədə
baş verdi”.  
Bəli, biz 44 günlük savaşda müəyyən
dərəcədə neytrallıq nümayişinə cəhd
edənləri də, belə bir cəhddə bulunanla
rın işğalçıya göndərdikləri silah-sursatın
ərazilərindən daşınmasına göz  yuman
ları da,  özləri də oxşar problemlə üzləş
mələrinə baxmayaraq, hələ indiyə kimi
qazandığımız zəfərlə bağlı təbriklərini
dilə gətirməyən, əksinə, yaranmış yeni
reallıqdan qayğılandıqlarını gizlətmə
yənləri də  gördük və görürük.
Konfransda İran və Gürcüstandan
olan ekspertlərin öz ölkələrinin Zəngə
zur dəhlizi ilə bağlı narahatlıqlarının
yer aldığı suallara cənab İlham Əliyevin
cavabından sonra bu narahatlıqların
arxasındakı arqumentlərin nə dərəcədə

əsassız olduğunu və proseslərin  gedişi
nə heç bir təsir göstərməyəcəyini hər kəs
anladı. Onların  verdikləri suallardan
belə görünürdü ki, İranda bəzi çevrələr
Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvana hərbi
təyinatlı yüklərin daşınıb-daşınmaya
cağından və bu dəhlizin kimin nəzarəti
altında olacağından narahat imişlər.
Cənab Prezidentin “iranlılar necə
indi Ermənistanla sərhədi keçəndə ilk
üzləşdikləri Rusiya Sərhəd Təhlükəsiz
liyi Qüvvələridirsə, dəhlizdə də eyni
sifətləri görəcəklər” fikrini vurğulama
sından və aşağıdakı fikirləri də əlavə
etməsindən sonra həmin ekspertin də,
onun soydaşlarının da nəyə dayandı
ğı cətin anlaşılan narahatlıqları yəqin
aradan qalxmış olacaq: “Hərbi və ya
mülki yüklərə gəldikdə, bilirsiniz ki, bu
gün biz İran ərazisi vasitəsilə mövcud
xətlərlə Naxçıvana hərbi yüklər gön
dəririk. Niyə bu yolla olmasın? Bunun
heç bir fərqi olmayacaq. Bundan əlavə,
müharibə artıq bitib və bizim bu barədə
düşünməyə ehtiyacımız yoxdur. Sülh
barədə düşünməliyik”...
Azərbaycan Prezidenti gürcü eks
pertin Qərbin bu dəhlizin əleyhinə
çıxması haqda sualı qarşısında zama

nında eyni çevrələrin Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xətt inə yanaşmada da oxşar
davranış sərgilədiyini, Bakı-Tbilisi-Cey
han neft kəmərinin Gürcüstandan deyil,
Ermənistandan keçməsini istədiklərini
xatırlatması da bir növ sillə eff ektli ca
vab idi.
Prezidentin “bizim heç vaxt özümü
zü həddindən artıq qiymətləndirmədi
yimiz, aparıcı ölkələrin gündəliyində bir
nömrəli və ya onuncu məsələ olduğu
muzu düşünmədiyimizi” vurğulama
sında və “nəhəng güclər bizi nə qədər az
xatırlasa və ya haqqımızda az düşünsə,
bu, bizim üçün bir o qədər yaxşıdır”  
sözlərində isə gizli  bir istehza ilə yanaşı,
acı bir həqiqət vardı... Bu istehzanın hə
dəfi isə özləri haqqında belə düşünən və
sonra həlledici anda gülünc vəziyyətdə
qalanlar idi. Burada regionda həm ke
çənilki, həm də daha əvvəllər, məsələn,
2008-ci ildə aparılan savaşlarda kimin
nəyə ümid etdiyini və hansı reallıqlarla
qarşılaşdığını yada salmaq, fikrimizcə,
yetərlidir.
Acı həqiqətə gəldikdə  isə ən azın
dan Minsk qrupuna həmsədrlik edən
böyük dövlətlərin davranışında - bey
nəlxalq hüquq normalarının tapdan
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suz da bəlli olan, səslənməsi daha çox
önəm daşıyan başqa bir sualı da diqqətə
çatdırdı: “Ermənistanın ordusunun
modernləşdirilməsi ilə bağlı Rusiya ilə
danışıqlar aparması bizi narahat edir.
Bu narahatlıq Rusiya rəsmilərinə çat
dırılmışdır. Nə üçün müasirləşdirilir
onların ordusu?”
Nə üçün müasirləşdirildiyi aydın
dır və məhz ona görə  Azərbaycan bu
gün birbaşa Ermənistanın özü ilə  sülh
danışıqları apara bilmir. Vassallığını giz
lətməyən qarşı tərəf əvvəl də beynəlxalq
hüququn subyekti kimi çıxış etmirdi, in
di isə heç etmir. Ötən il noyabrın  10-da
imzalanmış üçtərəfl i Bəyanat həm də bu
reallıqdan irəli gəlirdi.
Açıq-aydın hiss olunur ki, Minsk
qrupunun digər həmsədrləri
bu Bəyanatın üçtərəfli deyil,
beştərəfli olmasını və orada
Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarının
başqa bəndlərin də yer alma
regional müstəvidən qlobal müstəviyə çıxa
sını arzulayırlar. Böyük Bri
rılmasını istəmir. İki ölkə arasında münaqişə
taniyanın LINKS təşkilatının
nin bu qədər uzanmasının səbəblərindən biri
direktoru Dennis Summu
də məhz onun ATƏT platfomasına çıxarılaraq
tun ADA Universitetindəki
beynəlmiləlləşdirilməsi idi ki, Prezidentimiz
konfransda “Azərbaycan
özü də çıxışlarının birində bunu o zaman
bu üçtərəfl i Bəyanatın ona
müəyyən mənada qlobal
Azərbaycana rəhbərlik edənlərin buraxdıqları
və beynəlxalq legitimlik
böyük səhv kimi qiymətləndirib.
verəcək və bütün tərəfl ərin
yerinə yetirmələrini təmin
edəcək, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
istəməməsindən qaynaqlanır.
nın qətnaməsinə daxil olunması fikrini
Digər həmsədr ölkəyə - Rusiyaya
nəzərdən keçirirmi?”  sualı belə bir istə
gəldikdə isə orada dövlət başçısı səviy
yin başqa yolla reallaşdırılması yönündə
yəsində savaş günlərində işğalçıya hər
də cəhdlərin olacağını göstərirdi.  Cənab
cür yardım edildiyi açıqlandığından
Prezidentin bu sualı cavablandırarkən   
və Ermənistanda da bu təsdiqləndiyin
üçtərəfli  Bəyanatın əksər hissələrinin ar
dən əlavə şərhə ehtiyac qalmır. Sadəcə,
tıq icra olunduğunu diqqətə çatdırması,  
təsdiqlənməsini və nə üçün edildiyini
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə
bilmək istədiyimiz bir fakt da var ki,
lərinə gəlincə, “onlar kağız üzərində qal
hələlik o haqda susulur. O da indiyədək
mışdır və biz döyüş meydanında doğru
ancaq Rusiya ordusunun cəbbəxana
olanı etməsə idik, bir otuz il də kağız
sında olduğu bildirilən “İsgəndər-M”
üzərində qalardı”  sözləri o deməkdir
raketlərinin Şuşaya atılması faktıdır. Sö
ki,  Azərbaycan Ermənistanla sülh da
zügedən konfransda cənab İlham Əliyev
nışıqlarının regional müstəvidən qlobal  
aprelin 1-də Vladimir Putinlə telefon
müstəviyə çıxarılmasını istəmir.
danışığı zamanı da bu məsələni qaldır
İki ölkə arasında münaqişənin bu
dığını vurğuladı. Cavab isə yoxdur və
qədər uzanmasının səbəblərindən biri
cavabın olmaması əslində elə özü də
də məhz onun ATƏT platfomasına
cavabdır...
çıxarılaraq  beynəlmiləlləşdirilməsi idi
Dövlət başçımız konfransda bizim
ki, Prezidentimiz özü də çıxışlarının
üçün son dərəcə aktual və cavabı on
masında, ortada BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri ola-ola torpaqla
rımızın illərlə işğal altında saxlanmasına
xudbinliklə yanaşmalarında, 44 günlük
savaşın gedişində kağız üzərində qalan
qətnamələrdə nəzərdə tutulanları  real
laşdıran Azərbaycana qarşı sanksiya
tətbiqinə cəhdlərində  biz bunu gördük.
Bizim onlara qarşı ehtiyatlı və mə
safəli yanaşmamız Fransa hökumətinin
işğala və  separatçılığa ən yüksək  səviy
yədə açıq dəstək ifadə edən bəyanatla
rından, ölkə parlamentinin qətnamələ
rindən, ABŞ-ın dövlət katibi Blinkenin
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana
zəng vuraraq savaşdan sonra yaranmış
reallıqla maraqlandığı halda Azərbayca
nın bununla bağlı mövqeyini öyrənmək
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birində bunu o zaman Azərbaycana
rəhbərlik edənlərin buraxdıqları böyük
səhv kimi qiymətləndirib.  Proseslərin
gedişi göstərdi ki, digər dövlətlərin,  ilk
növbədə də ABŞ-ın Rusiya münaqişə
nin həllinə mane olmaq istədikdə onu
neytrallaşdırmağa qalxacağı haqda
fərziyyələri özünü doğrultmadı. Proses
lərin gedişi onu da göstərdi ki, Minsk
qrupunun hər üç həmsədri münaqişə
nin həllindənsə, onun idarə edilməsinin
geosiyasi maraqlarına daha çox cavab
verdiyi düşüncəsində idilər.
ABŞ-ın Minsk qrupundakı keçmiş
həmsədri Riçard Hoqlandın bu yaxınlar
da etdiyi bir etiraf bu fikri tam təsdiq
ləyir. Onun “The International Conflict
Resolution Center” saytında “Lavrov
planı” haqda yazdıqlarına nəzər salaq:
“Plan açıqlananda mən nəcib həmkarım
rusiyalı həmsədr Popovdan soruşdum
ki, əgər İrəvan və Bakı razılaşıb bir-biri
nə güzəştə getsələr, Kreml onu reallaş
dırmaq istəyəcəkmi? O, açıq şəkildə
cavab verdi ki, əlbətt ə yox.” Onda mən
anladım ki, Dağlıq Qarabağ Ermənis
tanla Azərbaycan arasındakı ikitərəfli
problem deyil, Rusiyanın həlledici rol
oynadığı üçtərəfl i məsələdir”.
Xeyr, üçtərəfl i deyil, beştərəfl i mə
sələ idi. Əgər Kreml problemin həllini
istəmirdisə, bəs onda  Minsk qrupuna
digər həmsədrlik edənlər niyə buna göz
yumur, reallaşacağını özlərinin də istə
mədiyi təklifl ərlə çıxış edirdilər?
Demək,  Azərbaycanın Minsk
qrupunun həmsədrlik institutuna gü
vənsizliyə tam əsası var və bu, 27 ilin
acı təcrübəsindən irəli gəlir. Üçtərəfl i
Bəyanata gəldikdə isə, o, üç tərəf ara
sında imzalansa da, burada dördüncü
tərəfin - qardaş dövlətin də varlığı Ağ
damdakı Türkiyə-Rusiya Monitorinq
Mərkəzinin mövcudluğu kimi heç kəsə
sirr deyil. Bu isə həm sığortalayıcı, həm
də cənab Prezidentin təbirincə desək,
sabitləşdirici rol oynayır. Ona görə də
bu üçtərəfli Bəyanatı Rusiya ilə Gür
cüstan arasında 1998-ci ildə imzalanan
anlaşmaya bənzədənlər və 2008-ci ildə
bu iki ölkə arasında baş verən savaşın
10 il sonra Qarabağda da təkrarlanaca
ğını söyləyənlər yanılırlar.

TƏHLİL
Qarabağın hələlik Rusiya hərbçi
lərinin nəzarətində olan hissəsində də
Azərbaycanın öz suverenliyini bərpa
edəcəyi şübhəsizdir. Bunu da şərtlən
dirən bir çox səbəblər var. Birincisi, bu,
güc faktorudur ki, konfransda  dövlət
başçımız ona da toxundu və həm də bir
neçə dəfə. İkincisi isə cənab Prezident
orada Laçın və Kəlbəcər azad olu
nandan sonra  əsas su ehtiyatlarımıza
çıxış əldə etməyimizi və  Qarabağdakı
erməni əhalisinin də daha çox elə həmin
mənbələrdən asılılıqlarını  elə-belə qa
bartmırdı. Məhz bu səbəbdən onlar indi
Sərsəng su anbarından birgə istifadəyə
hazır olduqlarını bildirir və o yöndə ad
dımlar atırlar.
İşğaldan azad edilən bərəkətli
torpaqlarımız Ermənistanın əlindən çıx
dığından  artıq  üzləşməyə başladıqları,  
get-gedə daha da artacaq ərzaq çatışmaz
lığı və digər problemlər bu ölkə üçün  
ayıldıcı effekt təsiri doğurmaya bilməz.
Ona görə də Azərbaycan Prezidenti tam
əminliklə konfransa qatılanların nəzərinə
çatdırdı ki, “Qarabağ regionunun tam
inteqrasiyası labüddür. Bu, baş verəcək.
Lakin biz bunu vaxtında və maksimum
səbirlə əldə etməliyik”.
Əminəm ki, işğaldan qurtarılmış tor
paqların bir hissəsindəki yeni idarəçilik
modeli orada da tətbiq ediləcək. Yeri
gəlmişkən, bu konfransda “Prezident
hakimiyyətinin, Prezident Administ
rasiyasının fərqli idarəçilik modeli”nin  
bərpadan sonra da qalacağını bildir
məklə cənab İlham Əliyev onun bütün
Azərbaycanda tətbiq ediləcəyinin də  
anonsunu vermiş oldu.
Dövlət başçımızın azərbaycanlıların
Zəngəzur, Göyçə və İrəvana qayıda
caqları haqda fikirlərini aparıcı beyin
mərkəzlərinin ekspertləri qarşısında
səsləndirməsi də ermənilərin Hadruta
və işğaldan azad olunan digər yerlərə
qayıtmasını tələb edənlərə bizim də belə
bir haqqımızın olduğunu xatırlatmaqla
yanaşı,  həm də  qaçılmaz bir reallığın
təsbiti idi. Çünki böyük güclərin dav
ranışlarına rəğmən Azərbaycan  savaş
yolu ilə öz torpaqlarını azad edə bilirsə,
bütün bu deyilənlərin də baş verməsi,
sadəcə, zaman məsələsidir.

Yaranmış yeni şəraitdə ölkəmi
zin Moskvadan asılılığının getdikcə
artacağını proqnozlaşdıranlar var ki,
onlar da cənab Prezidentin aparıcı
beyin mərkəzlərinin ekspertləri qarşı
sında söylədiklərinə bir daha diqqət
yetirsələr, pis olmazdı. Bütün açıqla
malarında İlham Əliyev qələbəmizin
təmin edilməsində və ümumiyyətlə,
bu gün  rəğbət və hörmətlə yanaşılan
dövlətlər sırasında yer almağımız
da ən mühüm faktorun müstəqillik
olduğunu davamlı şəkildə qabardır.
Bu, təbii ki, səbəbsiz deyil. Şuşanı
kimin satmasından danışarkən döv
lət başçımızın 1805-ci il “Kürəkçay”
anlaşmasına toxunmaqla yanaşı, bu
müqaviləni bağlamaqla təhlükəsizli
yini təmin etdiyini düşünən İbrahim
xəlil xanı sığındığı imperiyanın  bir il
sonra ailəsi ilə birgə qətlə yetirməsi
faktını niyə xatırlatmağa ehtiyac duy
duğu da hər halda ekspertlər üçün
sirr olmasın gərək.
Fikrimcə, Azərbaycan liderinin
konfransdakı açıqlamalarından orada
kılar və eyni zamanda, bütün dünya
anladı ki, bizim üçün ən birinci qırmızı
xətt    müstəqillikdir. Torpağın bir his
səsini itirməklə müstəqilliyi qoruyub
saxlamaq və sonra o torpaqları geri
qaytarmaq olur. Ən azından Azərbay
can örnəyi bunu göstərir.

Bəs Ermənistanın təcrübəsində biz
nəyi gördük? Onu gördük ki, başqası
nın torpaqlarının ələ keçirilməsi və işğal
altında saxlanmasına yardımın qarşı
lığında nəsibin ancaq forpostluq olur.
Sonra işğal edilən  torpaqlar  itirilsə də,
forpostluğun qalır və hətta orada yaşa
yanlar üçün daha rüsvayçı, daha eybəcər
xarakter alır. Bundan qurtarmağın isə
bir yolu var və onu da “Cənubi Qafqaza
yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf
və əməkdaşlıq” adlı konfransda cənab
İlham Əliyev açıqladı: “Ermənistan elə
hesab edir ki, bütün dünya onlara hər
şeyi borcludur. Həmin psixologiya isə
onları hazırkı alçaldıcı vəziyyətə sal
mışdır. Lakin yenə də hesab edirlər ki,
hər kəs onlara kömək etməlidir. Bəlkə
də məlumatınız var, rəsmi Ermənistan
hakimiyyəti bağlı qapılar arxasında
müzakirələr zamanı Avropa İttifaqı
nı onlara lazımi dəstəyi verməməkdə
ittiham edib. KTMT-yə, NATO-ya qarşı
yaradılmış təşkilata üzv olan Ermənistan
NATO-nu onlara kömək etməməkdə it
tiham edir. Onlar Rusiyanı da günahlan
dırırlar ki, onlara yardım etməyib. Onlar
problemin məhz onlarda olduğunu dərk
edə bilmirlər. Ermənistana olan ən bö
yük təhlükə özlərinin psixologiyasıdır.
Bu, dəyişməlidir və bəlkə o zaman bizim
onlara verdiyimiz çox ağrılı dərs reallığı
dərk etmək üçün dönüş nöqtəsi olacaq”.
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Hərbi Qənimətlər Parkı

NAZİR

Ədliyyə və məhkəmə sisteminin
inkişafı aparılan hərtərəfi
islahatların real təzahürüdür
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri,
Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri Fikrət Məmmədovdur

– Cənab nazir, ötən il Qələbə ili kimi
yaddaşlarda qaldı. Bu qələbəni həm
də dövlətimizin hərtərəfi inkişafı
şərtləndirmişdir. Bu mənada ədliy
yə sahəsində islahatlar, o cümlədən
“Məhkəməhüquq sistemində isla
hatların dərinləşdirilməsi haqqın
da” ölkə Prezidentinin 2019cu il 3
aprel tarixli Fərmanı xüsusi qeyd
olunmalıdır. Fərmandan irəli gələ
rək ötən dövrdə məhkəməhüquq
sisteminin fəaliyyətinin təkmilləş
dirilməsi istiqamətində görülən
tədbirlər barədə fikirləriniz maraqlı
olardı.

–İlköncə,müsahibəüçüntəşəkkürü
mübildirirəm.Fərəhlihaldırki,Azərbay
canRespublikasınınPrezidenti,müzəfər
AliBaşKomandancənabİlhamƏliyevin
rəhbərliyiilə44günlükVətənMüharibə
sindəxalqımızınböyükqələbəsiilədoğma
torpaqlarımızerməniişğalındanazadedi
lərəkərazibütövlüyümüzbərpaolunubvə
artıqölkəmizböyükquruculuqdövrünə
qədəmqoyub.
Şübhəsizki,cənabPrezidentinölkə
başçısıkimi17illikfəaliyyətiÜmummilli
liderHeydərƏliyevinyaratdığımüasir
Azərbaycandövlətinindahadamöh
kəmlənməsinə,onuniqtisadivəhərbi
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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.

İlk növbədə, Ədliyyə Nazirliyi, Məh
kəmə-Hüquq Şurası, Ali Məhkəmə və
Baş Prokurorluğun məsul vəzifəli şəxslə
rindən ibarət xüsusi işçi qrupu yaradıla
raq Fərmanda qoyulmuş tapşırıqlar üzrə
təhlillər aparılmış, beynəlxalq təcrübə
öyrənilmiş, kommersiya məhkəmələrinin
təşkili, cəza siyasətinin humanistləşdi
rilməsi, vahid məhkəmə təcrübəsinin
formalaşdırılması və digər məsələlərlə
bağlı 40-dək normativ aktın layihəsi işlə
nib hazırlanmış və artıq əksəriyyəti ölkə
Prezidentinin təşəbbüsü ilə Milli Məclis
tərəfindən qəbul edilmişdir.
Həmçinin məhkəmə və digər orqan
ların qərarlarının icrası işinin yaxşılaşdı
rılması üzrə zəruri tədbirlər görülmüş,
icra sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən
normativ aktların sistemləşdirilməsi
məqsədilə ilk dəfə olaraq İcra Məcəllə
sinin, habelə alternativ mexanizmlərin,
o cümlədən özəl icranın tətbiqi ilə bağlı
“Özəl icra haqqında” qanun layihəsi
işlənib hazırlanmışdır. Bu sahədə xarici
təcrübənin öyrənilməsi üçün beynəlxalq
təşkilatlarla səmərəli əlaqələr qurulmuş,

bu institutun ölkəmizdə tətbiqinin müm
künlüyü müəyyən edilmişdir.
Bununla yanaşı, məhkəmə ekspertizası
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, o cüm
lədən özəl ekspertizanın tətbiqi ilə bağlı
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alına
raq qanunvericilikdə mühüm dəyişikliklər
edilmiş, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29
iyun tarixli qərarları ilə “Məhkəmə eksper
tinin etik davranış kodeksi”, “Məhkəmə
Ekspertizası Tədqiqat Metodlarının Dövlət
Reyestrinin aparılması və yeni metodların
həmin Reyestrə daxil edilməsi Qaydaları”
və “Məhkəmə ekspertizasının metodik
fondunun yaradılması və istifadəsi Qayda
ları” təsdiq olunmuşdur.
Dövlət başçısı tərəfindən vətəndaşla
rın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edən
sosialyönümlü tədbirlərin tərkib hissəsi
olaraq hakimlərin əməkhaqları əhəmiy
yətli dərəcədə artırılmış, habelə məhkə
mə aparatı işçilərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi ilə bağlı yeni layihələr
hazırlanmışdır.
Fərmanla ayrılmış 200 yeni hakim ştatı
nın yüksək hazırlığa və mənəvi keyfiyyət

lərə malik hüquqşünaslar hesabına komp
lektləşdirilməsi məqsədilə hakimlərin
seçilməsi qaydaları təkmilləşdirilmiş, bu
prosesdə çeviklik artırılmışdır. İmtahanla
rın müasir texnologiyalar tətbiq edilməklə,
200-250 nəfərlik qruplarla fasiləsiz olaraq
keçirilməsi, namizədlərin sualları kompü
ter vasitəsilə cavablandırması və nəticələ
rin dərhal elanı təsbit olunmuşdur.
Hakimlərin Seçki Komitəsi tərəfindən
müsabiqələr xüsusi karantin rejimi qayda
larına riayət olunmaqla davam etdirilmiş,
hakimliyə namizədlərin keyfiyyətli distant
təlimi təşkil olunmuşdur. 44 nəfər namizəd
bütün imtahanları, o cümlədən yarımil
lik tədrisi və məhkəmələrdə stajkeçməni
uğurla başa vurmuş və dövlət başçısının 
2021-ci il 3 fevral tarixli Sərəncamı ilə müx
təlif birinci instansiya məhkəmələrinə təyin
edilmişlər.
Bununla yanaşı, hakimlərin seçilməsi
prosesi davam edir. Test və yazılı imta
handan uğurla keçmiş növbəti 64 nəfər
hakimliyə namizədlə şifahi imtahanlara
başlanılmışdır. 230 hüquqşünasla isə mart
ayının 3-də test imtahanı keçirilmiş və 157
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nəfər uğur qazanaraq növbəti mərhələyə
buraxılmışdır.
Fərmanın icrası çərçivəsində ötən il
Məhkəmə-Hüquq Şurasının qərarı ilə “Ha
kimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
Qaydaları” təsdiq edilmiş, onun elektron
proqram təminatı hazırlanmışdır. Qayda
lara uyğun olaraq 100-dən çox hakimin
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə
ali, apellyasiya məhkəmələrinin, habe
lə müvafiq məhkəmə sədrlərinin rəyləri,
Ədliyyə Nazirliyinin məlumatları, digər
aidiyyəti materiallar toplanılmış, zəruri
təhlillər aparılmış və yekun rəylər hazır
lanmışdır.
Korrupsiyaya şərait yaradan halların
qarşısının alınması və obyektivliyin təmin
olunması məqsədilə Məhkəmə-Hüquq
Şurası tərəfindən məhkəmələrdə monito
rinqlər aparılaraq, yol verilən bir çox nöq
sanlar aradan qaldırılmışdır. Fəaliyyətdə
şəffafl ığın təmin edilməsi üçün məhkəmə
qərarlarının dərci üzrə xüsusi proqram
təminatı hazırlanmışdır.
Eyni zamanda, ölkə üzrə bütün məh
kəmələrin 60 faizini əhatə edən “Elektron

məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiqi
nin genişləndirilməsi və funksionallığının
artırılması ilə bağlı Dünya Bankı ilə birgə
əməkdaşlıqda əməli tədbirlər görülmüş
dür. Dövlət başçısının 2020-ci il 1 iyun
tarixli Fərmanı ilə sistemin Əsasnamə
si təsdiq olunaraq fəaliyyətinin hüquqi
əsasları müəyyən edilmiş, e-məhkəmənin
digər qurumların informasiya sistemləri ilə
qarşılıqlı inteqrasiyası təmin olunmuşdur.
Həmçinin elektron resursun istifadəçiləri
və iştirakçılarında yarana biləcək suallarla
bağlı “Qaynar xətt” təşkil edilmiş, məhkə
mə sisteminə əlçatanlığın asanlaşdırılması
məqsədilə informasiya sisteminin mobil
versiyası istifadəyə verilmişdir.
Qlobal pandemiya ilə əlaqədar xüsusi
karantin rejiminin tətbiqi şəraitində məh
kəmələrdə işlərə baxılmasının məhdudlaş
dırıldığı nəzərə alınaraq məhkəmə proses
lərinin “Elektron məhkəmə” informasiya
sistemi vasitəsilə distant aparılması üçün
xüsusi proqram modulu hazırlanmış və
bir çox işlərə video bağlantı ilə baxılması
təmin edilmişdir. Operativ olaraq qanun
vericiliyə dəyişikliklərin edilməsi cinayət
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işlərinə də bu formatda baxılmasını müm
kün etmişdir.
İlk növbədə, buna dövlət başçısının
tapşırığı ilə məhkəmə infrastrukturunun
müasirləşdirilməsi üzrə görülən ardıcıl
tədbirlər imkan vermişdir. Bu sahədə Dün
ya Bankı ilə birgə həyata keçirilən layihə
çərçivəsində ötən dövrdə paytaxtda və
bölgələrdə 20 məhkəmə üçün konseptual
baxımdan yeni bina və komplekslər inşa
olunmuş və onlar “Elektron məhkəmə”
informasiya sistemi və digər İKT ilə təchiz
olunaraq, yüksək texnoloji (hi-tech) məh
kəmələrə çevrilmişlər.
Xüsusilə vurğulamalıyam ki, yeni məh
kəmə bina və komplekslərinin bir çoxunun
açılışları möhtərəm Prezidentimiz tərəfin
dən şəxsən həyata keçirilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, bu sahədə nailiy
yətlərimizə beynəlxalq maraq artaraq
bir çox dövlətlər müsbət təcrübəmizdən
bəhrələnirlər. Təsadüfi deyil ki, Dünya
Bankı Azərbaycanda ədliyyə sahəsindəki
layihəni ən uğurlularından biri kimi qiy
mətləndirərək, “Vətəndaşlara daha yüksək
keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi üçün
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innovativ üsulların yaradılması və tətbiqi”
nominasiyalarının qalibi elan etmişdir.
Bundan əlavə mübahisələrin məhkə
mədən kənar həllində mühüm vasitə olan
mediasiyanın tətbiqi üzrə önəmli addımlar
atılmış, o cümlədən “Mediasiya haqqın
da” Qanun qəbul edilmiş, həmin Qanuna
və 3 aprel tarixli Fərmana uyğun olaraq
Mediasiya Şurası yaradılmış, Ədliyyə
Akademiyasında beynəlxalq ekspertlər
cəlb olunmaqla mediasiya üzrə təlimçilər
hazırlanmış və mediatorluğa namizədlər
hazırlıq kursları keçməklə sertifikat əldə
etmişlər.
Ölkəmizdə arbitraj institutunun təşviqi
məqsədilə qanunvericiliyin təkmilləşdi
rilməsi ilə bağlı bu sahədə bir sıra döv
lətlərin, o cümlədən Almaniya, Avstriya,
Danimarka, Norveç və Gürcüstanın
təcrübələri, habelə UNCİTRAL Model
Arbitraj Qanunu nəzərdən keçirilmiş və
“Beynəlxalq arbitraj haqqında” Azərbay
can Respublikasının Qanununa və Mülki
Prosessual Məcəlləyə dəyişikliklərlə bağlı
yeni layihələr hazırlanaraq aidiyyəti üzrə
təqdim olunmuşdur.
Qeyd etməliyəm ki, dünyada hökm
sürən COVID-19 qlobal pandemiyası ilə
əlaqədar ölkəmizdə sərt karantin rejiminin
tətbiq olunduğu ötən ildə Fərmanın icrası
daim diqqətdə saxlanılaraq ardıcıl tədbir
lər görülmüşdür.
Şübhəsiz ki, ədalət mühakiməsinin
səmərəliliyinin artırılması, işin yeni çağı
rışlara uyğun təkmilləşdirilməsi üzrə hələ
qarşımızda mühüm vəzifələr dayanır.
Məhkəmələrə ictimai etimadın artırılması,
əlçatanlığın yaxşılaşdırılması, “Elektron
məhkəmə” informasiya sisteminin ölkənin
bütün ərazisində tətbiqi, hakim korpusu
nun peşəkar hüquqşünaslarla möhkəm
ləndirilməsi, korrupsiya və digər neqativ
hallara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi
əsas prioritetlərimizdəndir.
– Azərbaycanda cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi və cinayətlə
rin dekriminallaşdırılmasına dair
qanunvericilikdə bir sıra yeniliklər
təsbit olunub. Bu tədbirlərin tətbiq
olunması təcrübəsi nə səviyyədədir
və onların davam etdirilməsi göz
lənilirmi?

– Humanizm ideyalarına daim sadiq
olan ölkə Prezidenti tərəfindən cəza siyasə
tinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı görülən
tədbirlərin son illər davamlı xarakter
alması xüsusi qeyd olunmalıdır. Belə ki,
ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə 2016-cı
ildə cinayət qanunvericiliyinə mühüm
dəyişikliklər edilərək iqtisadi sahədə bəzi
əməllərin dekriminallaşdırılması ilə yüz
lərlə məhkum müxtəlif cəzalardan azad
olunmuşdur.
Dövlət başçısının 2017-ci il 10 fevral
tarixli Sərəncamı isə bu sahədə müstəsna
əhəmiyyət kəsb etmiş, cəza siyasəti xeyli
humanistləşdirilmiş, azadlıqdan məhrum
etməyə alternativ cəzaların tətbiqi geniş
ləndirilmişdir. Bu mühüm sənədin icrası
çərçivəsində ölkə Prezidentinin qanunve
ricilik təşəbbüsü ilə parlament tərəfindən
qəbul olunmuş 2017-ci il 20 oktyabr tarixli
Qanunla Cinayət Məcəlləsinə 300-ə yaxın
dəyişiklik edilmişdir ki, bura humanistləş
dirmə, liberallaşdırma, azadlıqdan məh
rumetmə cəzalarının azaldılması daxildir.
Həmçinin bəzi cinayət əməlləri dekrimi
nallaşdırılmış, müvafiq maddələrin sank
siyasına alternativ cəzalar daxil edilmiş,
azadlığın məhdudlaşdırılması yeni cəza
növü təsbit olunmuşdur.
Eyni zamanda, azadlıqdan məhrum- 
etməyə alternativ cəzaların səmərəli icrası
məqsədilə Ədliyyə Nazirliyində Probasi
ya Xidməti yaradılmış və qısa müddətdə
elektron nəzarət vasitələri (elektron qol
baqlar) tətbiq olunmaqla həmin cəzaların
icrasına effektiv nəzarətin həyata keçiril
məsi öz səmərəsini vermişdir. Hazırda
elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqi geniş
ləndirilərək 2700-ə yaxın məhkum elektron
qolbaq daşıyır.
Dövlət başçısının humanistliyinin
növbəti təzahürü olaraq 2019-cu il 3 aprel
tarixli Fərmanı ilə cəza siyasətinin huma
nistləşdirilməsi və cinayətlərin dekrimi
nallaşdırılmasına dair tədbirlərin davam
etdirilməsi tapşırılmışdır.
Bununla əlaqədar cinayət qanunve
riciliyi ətrafl ı təhlil olunmuş, Prezident
Administrasiyası, Ali Məhkəmə və Baş
Prokurorluqla birgə yeni qanun layihələri
hazırlanaraq ölkə başçısının qanunvericilik
təşəbbüsü ilə parlament tərəfindən qəbul
olunmuşdur.

Belə ki, 2020-ci il mayın 1-də qəbul
olunmuş qanunla cinayət qanunvericili
yinə edilmiş dəyişikliklərlə bəzi əməllər
dekriminallaşdırılmış, zərərçəkmiş şəxslə
barışma və ziyanın ödənilməsi şərti ilə
cinayət məsuliyyətindən azad etmə müəy
yən olunmuş, azadlıqdan məhrumetməyə
alternativ cəzaların tətbiqi genişləndiril
miş, bəzi cəzalar yüngülləşdirilmişdir.
Beləliklə, ötən dövrdə cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi ilə bağlı yeni qanun
vericiliyə əsasən 2100-ə yaxın məhkum
cəzadan tamamilə azad edilmiş, 3300-dən
artıq məhkumun cəza müddəti azaldıl
mışdır.
Bununla yanaşı, dövlətimizin huma
nizm siyasətinin təzahürü olaraq məh
kumları cəzadan şərti olaraq vaxtından
əvvəl azadetmə və daha yüngül rejimli
müəssisəyə keçirmə institutunun tətbiqi
davamlı xarakter almış, bu məqsədlə və
təndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin təmsil
olunduğu Penitensiar xidmətdə fəaliyyət
göstərən xüsusi Komissiya tərəfindən mü
təmadi olaraq, o cümlədən xüsusi karantin
rejimi şəraitində iclaslar videokonfrans
formatında keçirilərək məhkumların işləri
öyrənilmiş, özləri ilə söhbətlər aparılmış və
islah yoluna düşməsi məsələsinə qiymət
verilərək müvafiq rəylər məhkəməyə təq
dim olunmuşdur.
Təkcə ötən il məhkəmələr tərəfindən
2.300-ə yaxın məhkum cəzadan şərti ola
raq vaxtından əvvəl azad olunmuş və ya
yüngül rejimli müəssisəyə keçirilmişdir.
Bununla yanaşı, 740 nəfər ev dustaqlığı və
digər alternativ qətimkan tədbirlərinin tət
biqi nəticəsində həbsdən azad edilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, ölkəmizdə əsası
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qo
yulmuş humanizm ənənələrinə daim sa
diqlik nümayiş etdirilir, əfvetmə və amnis
tiya institutları işlək mexanizmlər əsasında
davamlı olaraq geniş tətbiq olunur. Təkcə
onu demək kifayətdir ki, ötən il pandemi
ya şəraitində yaşı 65-dən yuxarı olan məh
kumların əksəriyyəti respublika Prezidenti
tərəfindən əfv olunmuşdur. Dövlət başçı
sının Novruz bayramı ərəfəsində - martın
18-də imzaladığı 625 nəfəri əhatə edən əfv
sərəncamı müstəqillik dövrümüzün ən
böyük əfvlərindən olmaqla minlərlə ailəyə
sevinc bəxş etmişdir. Sərəncamla həmin
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şəxslərdən 475-i azadlığa buraxılmış, 98
nəfərin cəzası yarıyadək azaldılmış, 3 nə
fərin ömürlük azadlıqdan məhrumetmə
cəzası 25 il müddətlə əvəzlənmiş, 49 nəfər
isə digər cəzalardan azad edilmişdir. On
ların sırasında xarici ölkələrin vətəndaşları
da olmuşdur.
Eyni zamanda, humanizm ideyaları
nı həyata keçirmək, mərhəmət, insan
pərvərlik məfk urəsindən çıxış etmək
respublikamızın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbəri
olduğu Heydər Əliyev Fondunun da
başlıca məramlarından biridir. Təsadüfi
deyil ki, Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə
Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş və
on minlərlə insanı əhatə edən amnistiya
aktları cinayət törətmiş şəxslərin islah
olunmasına və cəmiyyətə yenidən inteq
rasiyasına xidmət etmişdir.
Cəmiyyətimizdə rəğbətlə qarşılanan
humanist tədbirlər, həmçinin cəza çəkən
digər məhkumların islahına öz müsbət
həvəsləndirici təsirini göstərərək, onları qa
nunazidd hərəkətlərdən çəkinməyə sövq
edir, haqqa, ədalətə inamını artırır.
– Sahibkarların məhkəməyə müraciət
imkanlarının asanlaşdırılması məq
sədilə ölkəmizdə yeni ixtisaslaşmış
məhkəmələr yaradılıb. Yeni yara
dılan məhkəmələrin ilk təcrübələri
barədə nə deyə bilərsiniz?

– Dövlət başçısının 2019-cu il 3 aprel
tarixli Fərmanında mühüm yeniliklərdən
biri sahibkarların məhkəmələrə müraciət
imkanlarının asanlaşdırılması və sahibkar
lıqla bağlı mübahisələrə baxılması üçün
ayrıca məhkəmənin təsis edilməsidir.
Bildirməliyəm ki, məhkəmələrə əlça
tanlığın yaxşılaşdırılması dövlət başçısı
nın daim diqqət mərkəzində olmuş və bu
problemi həll etmək, məhkəmələri insan
lara, hüquqi şəxslərə yaxınlaşdırmaq üçün
son dövrlər xeyli iş görülmüş, məhkəmə
sisteminin quruluşunda önəmli dəyişiklik
lər edilmişdir.
Hələ 2007-ci ildə respublikamızın
regionlarında apellyasiya və iqtisad məh
kəmələri, 2011-ci ildə isə digər regional
məhkəmələr təsis edilmiş, habelə insan
hüquqlarının təminatında mühüm rol oy
nayan inzibati ədliyyə institutu yaradılmış,

bütün bölgələrdə inzibati-iqtisadi məhkə
mələr formalaşdırılmışdır.
Məhkəmələrdə ixtisaslaşmanın aparıl
ması bu gün bütün dünyada ədalət müha
kiməsinin səmərəliliyinin artırılması üzrə
ən faydalı üsullardan biri hesab olunur.
Ölkəmiz də bu istiqamətdə zəruri addım
lar ataraq iqtisadiyyatımızın inkişafının
bugünkü səviyyəsində sahibkarlıqla bağlı
mübahisələrə baxılması işinin təkmilləş
dirilməsi məqsədilə cənab Prezidentin
tapşırığı ilə bu fəaliyyətlə əlaqədar yeni
ixtisaslaşmış məhkəmələr yaradılmışdır.
Bununla əlaqədar beynəlxalq təcrübə
öyrənilmiş, müxtəlif dövlətlərdə mövcud
olan belə məhkəmə modelləri nəzərdən
keçirilərək ölkəmiz üçün ən məqbul təc
rübə seçilmiş və Azərbaycan Preziden
tinin 2019-cu il 19 iyul tarixli Sərəncamı
ilə mövcud inzibati-iqtisadi məhkəmələr
ləğv edilməklə Naxçıvan Muxtar Res
publikasında, Bakı, Gəncə, Sumqayıt,
Şirvan və Şəkidə yeni Kommersiya və ay
rıca İnzibati məhkəmələr təsis edilmişdir.
2020-ci il yanvarın 1-dən fəaliyyətə
başlayan həmin məhkəmələrin yurisdiksi
yasının müəyyən edilməsi, müvafiq bina,
avadanlıq, digər təşkilati-texniki vasitələr
lə təmin edilməsi, məhkəmə aparatlarının
formalaşdırılması üzrə tədbirlər görülmüş
və məhkəmələr müvafiq sahədə daha
dərin hüquqi bilik və təcrübəyə malik
hakimlərlə komplektləşdirilmişdir. Həm
çinin kommersiya işlərinə çevik baxıl
ması üçün iddiaların elektron qəbulu və
elektron sənəd dövriyyəsi təsbit olunmuş,
əlçatanlığın effektiv müəyyən edilməsi
nəticəsində kommersiya işlərinin sayı 50
faizədək artmışdır.
Ötən il kommersiya məhkəmələri tə
rəfindən pandemiya məhdudiyyətləri nə
zərə alınmaqla 7200-ə yaxın işə baxılmış,
iddiaların 94 faizi təmin olunmuşdur.
Kommersiya mübahisələri üzrə yekun
qərarların 80 faizi ilə tərəflər razılaşmış,
başqa sözlə, həmin işlərdən apellyasiya
şikayəti verilməmişdir. Xüsusilə vurğu
lamalıyam ki, kommersiya məhkəmə
lərinin yekun qərarlarının 96 faizinin
dəyişdirilməyərək sabit qalması sahib
karlıqla bağlı mübahisələrə ixtisaslaşdı
rılmış qaydada daha peşəkar və eff ektiv
baxılmasının göstəricisidir.
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– Fikrət müəllim, işğaldan azad olu
nan ərazilərimizdə məhkəmə-hü
quq sisteminin qurulması xüsusi
yanaşma tələb edir. Məsələn, hə
min ərazilərin rayon məhkəmələri
mövcuddur, lakin regional məhkə
mələrin yaradılmasına, hər şeydən
əvvəl, onların inzibati binalarının
inşasına ehtiyac var. Ümumiyyət
lə, bu məsələlər necə həll olunacaq
və bu istiqamətdə hansı layihələr,
planlar müzakirə edilir?

– Böyük qələbəmizdən sonra döv
lət başçısının və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərə müntəzəm səfərləri və
görülən tədbirlər doğma torpaqlarımızın
dirçəldilməsinin təminatıdır.
Həmin ərazilərin yenidən bərpası, ge
niş quruculuq işlərinin aparılması təsadüfi
deyil. Çünki Ermənistan 30 il işğal altında
saxladığı torpaqlarımızı büsbütün viran
etmiş, tarixi, mədəni, dini abidələrimizi,
mülki infrastrukturu, dövlət və strateji
obyektləri məhv etmiş, təbii sərvətlərimizi
talan etmiş, ekoloji fəlakət törətmişdir.
Qeyd etmək istərdim ki, Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən düşmənin işğalçılıq
faktları və müharibə cinayətləri ilə bağlı
xarici ölkələrin ədliyyə nazirliklərinə və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara 400-ə yaxın
müraciətlər ünvanlanmışdır.  Dünya icti
maiyyətinin düzgün və dolğun məlumat
landırılması məqsədi daşıyan müraciətlər
reaksiyasız qalmamış, bəzi dövlətlər
münasibət bildirərək bölgəyə humanitar
yardım məqsədilə dəstək göstərilməsini
bildirmiş, beynəlxalq hüquq çərçivəsin
də öhdəliklərə hörmət edilməsinə, bütün
qanun pozuntularının araşdırılacağına
ümidvar olduqlarını ifadə etmişlər.
Yeri gəlmişkən, Ermənistanın hərbi
cinayətləri bu ilin mart ayında Yaponi
yada BMT-yə üzv dövlətlərin və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların yüksək rəsmiləri
nin iştirakı ilə keçirilmiş BMT-nin Cina
yətkarlığın qarşısının alınması və cinayət
ədliyyəsi üzrə 14-cü Konqresində də ifşa
edilmişdir.
Belə ki, Konqresdə Azərbaycan, həm
çinin ölkəmizin sədrlik etdiyi Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan 120 dövlət adından
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri
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kimi tərəfimdən çıxış edilərək ölkə Prezi
denti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə əzəli torpaqlarımızın
30 illik erməni işğalından azad olunduğu,
təcavüzkar düşmənin törətdiyi müharibə
cinayətləri, xüsusilə Ermənistan tərəfindən
beynəlxalq normalara zidd olaraq xarici
ölkələrdən olan terrorçu muzdluların
cəlb edilməsi, erməni diasporu tərəfindən
aldatma və digər qanunsuz yollarla silah
və sursatların alınması və humanitar yar
dım adı altında münaqişə zonasına mülki
aviasiya vasitəsilə qanunsuz göndərilməsi
tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıl
mışdır.
Həmçinin işğal dövründə torpaqları
mızın yerlə yeksan edilməsi, bütün infrast
rukturun dağıdılması, o cümlədən tarixi,
mədəni və dini abidələrin məhv olunması,
ya da talanması faktları vurğulanmış, hə
min ərazilərin qeyri-qanuni iqtisadi fəaliy
yət, narkotrafik və digər cinayət əməlləri
üçün istifadə olunması qeyd edilmişdir.
Konqres iştirakçılarının və bütün dün
ya hüquq ictimaiyyətinin diqqəti Ermənis
tanın bu cinayət əməllərinə cəlb olunmuş,
sülh üçün təhlükə olan bu əməlləri törə
dənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı
bütün dövlətlərə çağırış olunmuşdur.
Qoşulmama Hərəkatı adından çıxış
edilərkən Kioto Konqresinin gündəliyin
dən irəli gələn məsələlərlə bağlı Hərəkatın
mövqeyini əks etdirən bəyanat barədə

məlumat verilmişdir. Qoşulmama Hərə
katının bütün üzv dövlətlərinin razılığı
ilə qəbul edilərək yayımlanmış bəyanatda
Azərbaycan tərəfinin təkliflərinə uyğun
olaraq xeyriyyə təşkilatlarından terrorçulu
ğun maliyyələşdirilməsi məqsədilə istifadə
edilməsinin qarşısının alınması, münaqişə
dövründə vandalizm aktları, mədəni irsin
dağıdılması və ya talanması ilə bağlı bö
yük narahatlıq ifadə olunaraq bu halların
aradan qaldırılması, qanunsuz çıxarılmış
mədəni mülkiyyətin qanuni sahibinə geri
qaytarılması ilə bağlı çağırışlar təsbit olun
muşdur.
Konqres iştirakçılarının diqqətini cəlb
edən bu əsaslı itt ihamlardan yayınmaq
istəyən Ermənistan tərəfi ölkəmiz və Tür
kiyə ilə bağlı uydurma fikirlər söyləmiş,
lakin Azərbaycan nümayəndə heyətinin
tutarlı dəlilləri ilə onların yalanları tam ifşa
olunmuşdur.
Bildirməliyəm ki, iclasda qlobal cina
yətkarlıqla mübarizə üzrə səylərin güclən
dirilməsinə dair qəbul olunmuş beşillik
proqram xarakterli Kioto Bəyannaməsində
Azərbaycanın təkliflərinə əsasən milli ma
raqlarımıza cavab verən müddəalar tam
əksini tapmışdır.
Hazırda ermənilər tərəfindən işğal
dövründə dağıdılmış torpaqlarımızın
bərpa olunması, bir milyondan çox keçmiş
məcburi köçkünlərimizin öz dədə-baba
yurdlarına qayıtması üçün həmin ərazilə

rin yenidən həyata qaytarılması ilə bağlı
genişmiqyaslı quruculuq işləri aparılır.
Həmin ərazilərdə ədliyyə və məh
kəmə fəaliyyətinin təşkili məsələləri
qarşımızda duran ən ümdə vəzifələrdir.
Bununla əlaqədar dövlət başçısının işğal
dan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti
xüsusi idarəetmənin təşkilinə dair tapşı
rıqlarına uyğun olaraq Ədliyyə Nazirli
yi üzrə 2020-ci il 1 noyabr tarixli əmrlə
kompleks tədbirlər müəyyən olunmuş, o
cümlədən ədliyyə nazirinin rəhbərliyi ilə
Qərargah yaradılmış, zəruri təşkilati işlər
görülmüşdür.
Qeyd etməliyəm ki, nazirlik tərə
findən strukturuna daxil olan yerli və
regional qurumlar vasitəsilə insanlara
hüquqi xidmətlərin göstərilməsi sahə
sində çoxşaxəli iş aparılır: vətəndaşlıq
vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını,
notariat fəaliyyətini, məhkəmə eksperti
zalarının keçirilməsini, məhkəmə qərar
larının icrasını və probasiya nəzarətini
təmin edir, bələdiyyələrə metodoloji
yardım göstərir, inzibati nəzarət həyata
keçirir və s.
Həmin ərazilərdə bu sahədə fəaliyyə
tin təşkili və ədliyyə orqanlarının işinin
əlaqələndirilməsi məqsədilə Qarabağ
regional ədliyyə idarəsi yaradılmışdır.
Məhkəmələrin fəaliyyətinə gəlincə
isə həmin rayonların məhkəmələri əv
vəlki illərdə olduğu kimi, işğal dövrün
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də də fəaliyyətlərini əhalisinin daha sıx
məskunlaşdığı digər bölgələrdə davam
etdirmişdir.
İndi torpaqlarımız işğaldan azad olun
muşdur və sözsüz ki, həmin məhkəmələr
bütün infrastruktur bərpa olunduqdan və
soydaşlarımız öz torpaqlarına qayıtdıqdan
sonra yenidən öz ərazilərində fəaliyyət
göstərəcəklər. Eyni zamanda, gələcəkdə
həmin bölgədə aidiyyəti yeni regional
apellyasiya və ixtisaslaşmış – kommersiya,
inzibati, ağır cinayətlər, hərbi məhkəmələ
rin yaradılması nəzərdə tutulur.
Bildirməliyəm ki, bu sahədə fəaliy
yətimiz ölkə Prezidentinin 2020-ci il 24
noyabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış
Əlaqələndirmə Qərargahı ilə koordina
siyada qurulmuşdur və hazırda işğal
nəticəsində ədliyyə və məhkəmə orqan
larına dəymiş ziyanın dəqiqləşdirilməsi
və onların fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı
zəruri tədbirlər görülür.
– Ədliyyə sistemində bir çox elektron
xidmətlər göstərilir. Perspektivdə
hansı yeni sahələrin elektron xid
mətlərə keçməsi gözlənilir?

– Ədliyyənin müxtəlif sahələrində
elektron xidmətlərin, müasir texnologi
yaların və innovasiyaların tətbiqinə daim
xüsusi diqqət yetirilir. Hazırda nazirlik

tərəfindən əhaliyə 31 elektron xidmət
göstərilir ki, 2020-ci ildə bu xidmətlər
dən istifadə sayı 1,4 milyonu ötmüşdür.
Pandemiya İKT-lərin geniş tətbiqini və
fəaliyyətin onlayn rejimə keçməsini sti
mullaşdırmış və bu baxımdan ədliyyə
və məhkəmə fəaliyyəti ilə bağlı elektron
xidmətlərin tətbiqi karantin dövründə
vətəndaşların bu orqanlara əlçatanlığını
xeyli asanlaşdırmışdır.
Tətbiq olunan innovasiyalarla bağlı
qısaca məlumat vermək istərdim. Səyyar
xidmətlərə tələbatın artması ilə əlaqədar
“elektron notariat çantası” hazırlanaraq
notariusların istifadəsinə verilmişdir ki,
elektron notariat informasiya sisteminə və
aidiyyəti məlumat banklarına birbaşa çıxışı
olan həmin çanta vasitəsilə istənilən yerdə
hər hansı notariat hərəkətini aparmaq və
sənədləri çap edib, təqdim etmək müm
kündür.
Maraqlı yeniliklərdən biri də “Elektron
ədliyyə köşkü”dür. Sərhəddə, hava və də
niz limanlarında, dəmir yolu vağzallarında
quraşdırılan bu “köşk” vətəndaşlara video
əlaqə vasitəsilə 24 saat ərzində notariat
xidmətlərinin məsafədən göstərilməsinə və
müvafiq sənədlərin əldə edilməsinə imkan
verir.
Həmçinin Azərbaycanın məhsulu
olan “Mobil notariat” tətbiqi son zaman
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lar vətəndaşların daha çox bəhrələndiyi
innovasiyalardan biridir. Müvafiq proq
ramı telefona yükləməklə vətəndaşın
elektron notariat kabineti yaradılır və
notariat fəaliyyəti ilə bağlı bütün məlu
matların yüklənməsi təmin edilir. Pande
miya dövründə bu tətbiqin funksionallığı
genişləndirilmişdir. Artıq tətbiq üzərin
dən istifadəçilər notariat ofisinə getmə
dən notariusla video əlaqə yaradaraq
nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması və
ona sərəncam verilməsi, habelə hüqu
qi yardımla bağlı vəkilə verilən və bəzi
digər etibarnamələrin elektron rəsmiləş
dirilməsi imkanına malikdirlər.
Hazırda istifadəçilərinin sayı 110000dən çox olan “Mobil notariat” üzərindən
bu yaxınlarda vətəndaşlara yeni əlavə –
banklarda təmsilçilik məqsədilə verilən
etibarnamələrin, eləcə də yetkinlik yaşına
çatmamış şəxslərin ölkə ərazisini tərk
etməsi üçün valideynləri tərəfindən yazı
lan razılıq və etibarnamələrə xitam veril
məsinə dair ərizələrin elektron qaydada
videoyazı vasitəsilə rəsmiləşdirilməsi
imkanları yaradılmışdır.
Bank əməliyyatları üçün zəruri olan
notariat hərəkətlərinin video əlaqə vasi
təsilə rəsmiləşdirilməsi məqsədilə bank
larda müvafiq avadanlıqla təchiz edilmiş
notariat kabinəsi quraşdırılmışdır. Eyni
xidmətlər, həmçinin böyük sosial əhə
miyyətə malik olan “DOST” mərkəzlə
rində də göstərilir.
Bununla yanaşı, məhkəmə xidmət
lərinə əlçatanlığın artırılması məqsə
dilə “Elektron məhkəmə” informasiya
sisteminin mobil versiyası mövcuddur.
“Mobil məhkəmə” tətbiqi üzərindən
istifadəçilər “Şəxsi kabineti” vasitəsilə
sistemin açdığı bütün imkanlardan yer
ləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, öz mobil
cihazı vasitəsilə istifadə edə bilərlər. Ha
zırda “Mobil məhkəmə” vasitəsilə birinci
instansiya məhkəmələri tərəfindən qəbul
olunan qərarlardan apellyasiya şikayəti
nin verilməsi imkanının yaradılması üzrə
tədbirlər görülür.
Eyni zamanda, borclu şəxslərə ali
ment, kredit, cərimə və digər icra ödə
nişlərinin “ASAN ödəniş” və “Elektron
hökumət” portalları, eləcə də müxtəlif
mobil tətbiqlər vasitəsilə onlayn qayda
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da və ya terminallar vasitəsilə həyata
keçirilməsi, valideynlik hüququndan
istifadənin – uşaqla ünsiyyətin videoəla
qə vasitəsilə təmin edilməsi imkanının
yaradılması məhkəmə qərarlarının icrası
nın səmərəsini artırmışdır.
Hazırda icra xidməti sahəsində fiziki
və hüquqi şəxslərə tərəf olduqları icra
işləri barədə məlumatın verilməsi, habelə
doğumun və ölümün dövlət qeydiyyatının
elektron qaydada həyata keçirilməsi və di
gər fəaliyyət istiqamətləri üzrə e-xidmətlə
rin genişləndirilməsi ilə bağlı işlər aparılır.
– Məhkəmə-hüquq islahatlarının xü
susiyyəti belədir ki, az qala hər bir
dəyişikliyin qanunvericilikdə təsbit
olunması tələb edilir. Bu istiqa
mətdə Ədliyyə Nazirliyi ilə ölkənin
qanunverici orqanı olan Milli Məclis
arasında məhkəmə-hüquq sahəsin
də aparılan islahatlara dair əmək
daşlığın formatı barədə fikrinizi
bilmək istərdik.

– Bu gün Azərbaycan parlamenti sə
mərəli fəaliyyəti ilə ölkəmizin hərtərəfl i
inkişafına dəyərli töhfələr verir, qəbul
olunan qanunlar həyatımızın bütün
sahələrini əhatə edir və qanunverici
lik bazamız ən yüksək meyarlara cavab
verir. Azərbaycan parlamenti ölkəmizdə
çoxpartiyalı sistemin təkmilləşdirilmə
sində də önəmli rol oynayır. Ötən il keçi
rilmiş azad və şəff af seçkilər nəticəsində
çoxpartiyalı yeni parlament formalaşmış
və müxtəlif partiyaların nümayəndələri
Milli Məclisin və komitələrinin rəhbərli
yində təmsil olunurlar.
Ədliyyə Nazirliyinin mühüm fəaliy
yət istiqamətlərindən biri ölkədə iqtisadi
inkişafa, əhalinin maddi və sosial vəziy
yətinin yaxşılaşdırılmasına yönələn və
digər qanunvericiliyin təkmilləşdirilmə
sində yaxından iştirakla bağlıdır. Bu pro
sesdə fəal iştirak edən nazirlik tərəfindən
təkcə 2020-ci ildə 1800-dək qanunverici
lik aktı layihəsi hazırlanmış, 3300-ə yaxın
akt hüquqi ekspertizadan keçirilmişdir
və qeyd etməliyəm ki, bu sahədə Milli
Məclislə səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət hə
yata keçirilərək, hazırlanan layihələrlə
bağlı mütəmadi olaraq Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu, Müdafiə, təhlükə

sizlik və korrupsiya ilə mübarizə, İnsan
hüquqları, Regional məsələlər və digər
aidiyyəti komitələrlə birgə müzakirələr,
məsləhətləşmələr aparılır.
Dövlət başçısının 2019-cu il 3 aprel
tarixli Fərmanının icrası çərçivəsində hazır
lanan mühüm qanunvericilik paketlərinin
geniş və hərtərəfl i müzakirə olunaraq qə
bul edilməsində Milli Məclisin fəaliyyətini
xüsusilə vurğulamaq istərdim.
Eyni zamanda, Milli Məclisin məhkə
mə hakimiyyətinin müstəqil özünüidarə
orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurasında
təmsil olunması, onun nümayəndəsinin
problemlərlə bilavasitə tanışlığı və onla
rın həllində iştirakı məhkəmə sisteminin
fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Qeyd edilməlidir ki, Şuranın 15
illik fəaliyyəti dövründə “Məhkəmələr və
hakimlər haqqında” və “Məhkəmə-Hüquq
Şurası haqqında” qanunlara 60-a yaxın
dəyişikliklər edilmişdir. Onların bir çoxu
məhz Şurada təmsil olunan Milli Məcli
sin nümayəndəsinin təşəbbüsü ilə qəbul
olunmuşdur.
Təsadüfi deyil ki, bu sahədə islahatları
mız və nailiyyətlərimiz beynəlxalq maraq
doğuraraq təqdir edilir, Avropanın nüfuz
lu mükafatlarına, o cümlədən “Ədliyyənin
Kristal Tərəzisi” mükafatına layiq bilinir,
hakimlərin seçim proseduru şəff aflığına və
obyektivliyinə görə Avropa Şurası və Avro
pa İtt ifaqı tərəfindən örnək kimi dəyərlən
dirilərək digər dövlətlərə tövsiyə olunur.
Qeyd etməliyəm ki, hakim korpusunun
formalaşdırılması işinə də Milli Məclis öz
töhfəsini verir. Belə ki, yuxarı instansiya
məhkəmələrinin hakimləri məhz parla
ment tərəfindən təyin olunurlar.
Bununla yanaşı, ali qanunverici orqan
olan Milli Məclis hökumətin, bələdiyyə
lərin və s. hesabatlarını dinləyir. Millət
vəkillərinin dəyərli fikir və təklifl əri fəaliy
yətimizin təkmilləşdirilməsində mühüm
rol oynayır, qaldırılan hər bir məsələ tərəfi
mizdən hərtərəfl i araşdırma predmeti olur,
zərurət yarandıqda müvafiq tədbirlər gö
rülür və Milli Məclis operativ və müfəssəl
məlumatlandırılır. Bununla yanaşı, ədliyyə
fəaliyyəti ilə bağlı deputatlardan daxil olan
ayrı-ayrı sorğulara da həssaslıqla yanaşıla
raq aidiyyəti üzrə cavablandırılır.

Həmçinin nazirlik tərəfindən şəff aflı
ğa, ictimai iştirakçılığa mühüm əhəmiyyət
verilərək vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə
uzun illərdir sıx əməkdaşlıq edilir və onlar
ədliyyənin müxtəlif fəaliyyət istiqamətlə
ri üzrə görülən tədbirlərə mütəmadi cəlb
olunurlar. Onların sırasında Milli Məclisin
üzvləri də olur ki, bu çərçivədə də səmərəli
qarşılıqlı fəaliyyət həyata keçiririk.
Eyni zamanda, bələdiyyələrin fəaliyyə
tinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan
olaraq illik məruzələri nazirlik özü Milli
Məclisdə müzakirəyə təqdim edir.
Yeri gəlmişkən, Milli Məclisin bu il
martın 9-da keçirilmiş iclasında bələdiy
yələrin fəaliyyəti ilə bağlı 2020-ci il üzrə
İllik Məruzə dinlənilmiş və deputatların
bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdi
rilməsinə dair irad və təklifl əri ilə bağlı
zəruri tədbirlərin görülməsi müəyyən
edilmişdir.
Milli Məclis üzvlərinin Ədliyyə Na
zirliyi tərəfindən keçirilən tədbirlərdə, o
cümlədən ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti
ilə bağlı mötəbər beynəlxalq konfranslar
da, ictimai müzakirələrdə daim yaxından
iştirak etmələri xüsusi qeyd olunmalıdır.
Hesab edirəm ki, ədliyyə və məhkəmə
fəaliyyəti ilə bağlı görülən tədbirlər barədə
maarifl əndirmə işi genişləndirilməlidir
ki, bu da ictimaiyyətin, eyni zamanda,
parlament üzvlərinin məlumatlılığının
artırılması baxımından olduqca önəm kəsb
edir. Bu məqsədlə birgə təqdimatların ke
çirilməsi, innovasiyaların tətbiq olunduğu
yeni infrastruktura malik məhkəmələrin
fəaliyyəti ilə tanışlıq səfərlərinin təşkil edil
məsi, həmçinin millət vəkillərinin Ədliyyə
Akademiyasında keçirilən tədris işinə cəlb
olunması, qanunyaradıcılığı prosesində
qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsi
məqsədəmüvafiq olardı.
Əminəm ki, Ədliyyə Nazirliyi ilə Milli
Məclis arasında səmərəli və işgüzar əmək
daşlıq münasibətləri bundan sonra da
yüksələn xətlə inkişaf edəcəkdir.
Fürsətdən istifadə edib, yeni formalaş
mış VI çağırış Milli Məclisin Sədri  Sahibə
xanım Qafarova başda olmaqla parlamen
tin bütün üzvlərinə ölkəmizin qanunverici
lik bazasının möhkəmləndirilməsi və par
lamentarizm ənənələrinin inkişafı naminə
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram.
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Dövlətçilik tariximizdə
Azərbaycan qadınlarının izi

Hicran Hüseynova
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri, professor

Bütün zamanlarda dövlətlərin
və xalqların inkişafında hərəkət
verici qüvvəyə ehtiyac olub və  bu
məsuliyyəti  də həmişə qadınlar öz  
üzərlərinə götürüblər. Azərbaycan
tarixində də belə nümunələr kifayət
qədərdir. Qəhrəman qadın hökm
darlarımız Tomris, Nüşabə, Şir
vana hücum edən Krım xanını və
Osmanlı qoşunlarını məğlub edən
Nisə Bəyim, ilk diplomatlarımız Sa
ra xatun, Dəspinə xatun və Mehin
banu Sultan, Tutu Bikə,  orta əsrlər
dövründə qadının sevgili seçimin
də azadlıq hüququnu tərənnüm
etmiş Məhsəti Gəncəvi, Şuşada ilk
ədəbi məclis yaratmış Xurşidbanu
Natəvan, eləcə də Heyran xanım,
Fatma xanım Kəminə, Şahnigar
xanım, Aşıq Pəri.  Azərbaycan tari
xində iz qoyan, xüsusi bir yol açan

bu qadın hökmdarlar, döyüşçülər,
diplomatlar, şairələr və rəssamlar
nadir şəxsiyyətlər idi. Onlar həm
yaradıcılıqları, həm ictimai-siyasi
fəaliyyətləri ilə seçilirdilər. Sonralar
zaman keçdikcə yüzlərlə, minlər
lə  belə istedadlı, ağıllı və cəsarətli
Azərbaycan qadınının adı tarixə
yazıldı.
Xüsusilə XIX əsrin sonu, XX
əsrin əvvəllərində belə qadınların
ictimai fəallığının çox gözəl nümu
nələri mövcuddur. O vaxtın qabaq
cıl qadınları kifayət qədər düşü
nülmüş  formada, indiki terminlə
desək, yeni gender münasibətləri
nin kontekstini yaradıblar, ilk qadın
məktəblərinin, yığıncaqlarının və
klublarının yaradılması vasitəsilə
digər fəal qadın qruplarının for
malaşmasına dəstək olublar. Bu
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prosesdə həmin xanımların həyat
yoldaşları da onlarla çiyin-çiyinə  
çalışıblar.
XIX əsrin ikinci yarısında çox
saylı maarifçilər, ədiblər, nasirlər,
siyasi xadimlər, ziyalılar “qadın
bir şəxsiyyət kimi azad olmayın
ca, onun problemləri həllolunmaz
qalacaq!” ideyasını irəli sürürdülər.
Artıq XIX əsrin 60-cı illərindən baş
layaraq Bakıda, Şamaxıda, Şuşada,
Zaqatalada, Naxçıvanda, Qazaxda,
Zərdabda  və digər  yerlərdə Qızlar
Məktəbi fəaliyyət göstərməyə baş
lamışdı.
Qızlar üçün ilk dünyəvi mək
təbin açılmasından 120 il ötür. Bu
maarifçiliyin nəticələri  barədə bir
neçə nümunəni qeyd edək:
1904-cü ildə Leyla Şaxtaxtinski
tibb təhsilini davam etdirmək üçün
İsveçrəyə getdi. O, Avropada təhsil
alan ilk azərbaycanlı qadın idi.
1911-ci ildə ilk qadın jurnalı
“İşıq” təsis olundu. Dövrün maarif
pərvər ziyalısı Xədicə Əlibəyovanın
adı Azərbaycan mətbuat tarixinə ilk
xanım baş redaktor kimi düşdü.
1912-ci ildə Həmidə Cavan
şir Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya
Pambıqçılarının XIII Qurultayında
geniş məruzə etdi. Bu, Azərbaycan
qadınının beynəlxalq yığıncaqda ilk
çıxışı idi.
1917-ci ildə Moskva Ümumrusi
ya Müsəlmanlarının Qurultayında
Ə.M.Topçubaşovla birgə Səlimə
xanım Yaqubova da iştirak edirdi.  
Bu, Azərbaycan qadınının kişilərlə
birgə Rəyasət Heyətində ilk təmsil
çiliyi idi.

AKTUAL

sında parlamentə seçilən ilk qadın
deputatdır.
Hələ 103 il bundan əvvəl - 1918ci ildə müsəlman Şərqində ilk dəfə
Azərbaycan qadınları səsvermə
hüququ qazandılar. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti 23 ay yaşama
sına baxmayaraq, qadın hüquqla
rının müdafiəsi və təmin edilməsi
sahəsində bəşəri
ideyalar irəli sür
dü,  sosial institut
Ölkəmizdə qadın siyasətinin əsas prinsip
lar yarandı və  elə
lərinin müəyyən edilməsi və dövlət səviy
möhkəm təməllər
yəsinə yüksəlməsi məhz Ulu öndər Heydər
qoyuldu ki, Azər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, sovet və müstə
baycan qadını  bu
gün də ondan bəh
qillik dövründə hakimiyyətdə olduğu vaxt
rələnir.
larda milli qadın hərəkatının sosial təsisat
  Ölkəmizdə
kimi formalaşması və genişlənməsi üçün
qadın siyasətinin
böyük işlər görmüşdür.
əsas prinsiplərinin
müəyyən edilməsi
və dövlət səviyyə
sinə yüksəlməsi məhz Ulu öndər
1918-ci ildə Pərixan Sofiyeva  
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O,
öz yaşadığı regionda Gürcüstan  
sovet və müstəqillik dövründə ha
Sosialist Federalistlər Partiyasını
kimiyyətdə olduğu vaxtlarda milli
məğlub edərək, bitərəf millət vəkili
qadın hərəkatının sosial təsisat kimi
kimi  Gürcüstan  parlamentinə da
formalaşması və genişlənməsi üçün
xil olmuşdu. O, müsəlman dünya
1917-ci ildə Şəfiqə Əfəndizadə
Cənubi Qafqaz müsəlman qadın
müəllimlərinin Kazan şəhərində
çağırılmış qurultayına nümayəndə
seçilmiş, qurultayda iştirak edərək
söylədiyi nitqində Şərq qadınları
nın heç bir hüququ olmamasından
danışmış, yeni məktəblərin, teatr
ların açılmasını tələb etmişdi.

böyük işlər görmüşdür. Ümummil
li lider müstəqilliyimizin ilk illərin
də “Azərbaycan qadınlarının Milli
Komitəsinin yaradılması haqqında”
Fərman  imzaladı. Həmin fərman  
əsasında 1998-ci ildə  Azərbaycan
Respublikasının Qadın  Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi təsis olundu
və fəaliyyətə başladı.  Sonradan
həmin komitənin bazasında möhtə
rəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitə
si yaradıldı. Sevindirici  haldır ki,
MDB ölkələri içərisində belə bir
dövlət qurumu yeganə bizim ölkə
mizdə mövcuddur.
Azərbaycanda qadın problem
ləri daim dövlətin xüsusi  diqqətin
dədir. Bu sahədə  həyata  keçirilən
dövlət siyasəti  və ardıcıl gender
proqramları ilə ölkəmiz dünyada
ön sıralardadır. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni siyasi
və iqtisadi sistem qurmuş, sürət
lə inkişaf edərək bölgənin lider
dövlətinə çevrilmiş Azərbaycan
gender siyasətinin reallaşdırılması
məsələsində də bir çox yeniliklərə
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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

Azərbaycan tarixində tanınmış qadın ictimai-siyasi xadimləri

Tomris
e. əvvəl VII əsr
Massagetlər
dövləti

Nüşabə
e. əvvəl IV əsr
Bərdə
hökmdarı

MəhinbanuŞəmiran
VI-VII əsrlər
Qafqaz Albaniyası

Möminə xatun
XII əsr
Atabəylər
dövləti

Zahidə xatun
XII-XIII əsrlər
Atabəylər
dövləti

Əleykə-Könüldaş
XIV-XV əsrlər
Qaraqoyunlu
dövləti

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
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Mehribanxanımqadınlarınbu
istiqamətdəfəaliyyətiningücləndi
rilməsinixüsusivurğulayıb.
Sonillərqadınlarımıztexnikivə
texnolojisahələrəçoxmaraqgös
tərirlər.2005ciilənisbətənmaliy
yəvəsığortafəaliyyətiiləməşğul
olanqadınlarınsayı2dəfədənçox
artaraq2019cuildə10162nəfər
olmuşdur.2019cuildəpeşə,elmi
vətexnikifəaliyyətləməşğulolan
qadınlarınsayı25032nəfərəçat
mışdır.Ölkədətexnikivətexnoloji
ixtisaslarqrupuüzrəbakalavrsə
viyyəsindətəhsilalanqızlarınsayı
10miniötmüşdür.Buixtisasüzrə
magistraturasahəsindətəhsilinida
Zərifə xanım Əliyeva. XX əsr. Azərbaycan Respublikası

Sara xatun
XV əsr
Ağqoyunlu
dövləti

Məhinbanu sultan
XVI-XVII əsrlər
Səfəvilər
dövləti

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

Tutu Bikə
XVIII-XIX əsrlər
Quba
xanlığı

Ağabəyim ağa
Ağabacı
XVIII-XIX əsrlər
Qarabağ xanlığı

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

Qonçabəyim
XIX əsr
Naxçıvan
xanlığı

Xurşid Banu
Natəvan
XIX əsr
Qarabağ xanlığı

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!
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Erməni vəhşiliyinin mahiyyəti

A

zərbaycan xalqı tarixin müxtəlif mərhələlərində ermənilər tərəfindən insan ləyaqətini alçaldan hərəkətlərlə müşayiət olunan qırğınlara, terrora, soyqırımlara və etnik
təmizləməyə məruz qalıb. Onların xalqımıza qarşı əslində siyasi xarakter daşıyan və
bəşəri cinayət sayılan vəhşilikləri hələ XVIII əsrin əvvəllərindən başlamışdır. Xatırladaq ki,
I Pyotr 10 noyabr 1724-cü il tarixli fərmanında bu ərazilərdə ermənilər üçün lazımi şəraitin
yaradılmasını nəzərdə tutmuşdu. Həmin vaxtlardan Cənubi Qafqazı işğal edərək öz torpaqlarını genişləndirən, 1813-cü il “Gülüstan” və 1828-ci il “Türkmənçay” müqavilələri ilə bu
əraziləri tam ələ keçirən çar Rusiyası ermənilərə ayrıca dövlət yaradacaqlarını vəd edərək
onları həvəsləndirmişdi. Beləliklə, ermənilərin Türkiyə, İran və digər ərazilərdən Azərbaycanın Bakı şəhərinə və digər bölgələrimizə köçürülməsi prosesi “uğurla” icra edildi.

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
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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,

Afət Həsənova
MilliMəclisindeputatı

dahagenişmiqyaslı,kütləviqırğınlar
təşkiledilməyəbaşlanmış,1917ciilin
əvvəlindən1918ciilinmartınaqədər
keçənmüddətərzindəİrəvanquber
niyasında197,Zəngəzurqəzasında
109,Qarabağda157,digərtarixiböl
gələrimizdədahaneçəneçəyaşayış
məntəqələridağıdılaraqəhalimizə
qarşıamansızqırğınlartörədilmişdir.
Yalnız1918ciilinmartaprelayları
ərzindəBakıvədigərərazilərimizdə
50minəqədərazərbaycanlıyamüxtə
lifişgəncələrverilərəkxüsusiaman
sızlıqlaöldürülmüş,
Zəngəzurqəzasında
10mindən,Şamaxı
Azərbaycanlılar təkcə XX əsrdə 4 dəfə qəzasında18mindən
1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü
çox,1919cuilinson
və nəhayət, 1988-1993-cü illərdə erməni
ikiayındaisəİrəvan
quberniyasındaəksər
millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırım
yaşayışməntəqələ
və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.
riməhvedilməklə,
130mindənartıq
azərbaycanlıqətlə
qadın,qocaolan200mindənçox
yetirilmişdir.
soydaşımızqətləyetirilmişdir.
1918ciilinəvvəllərindəartıq
Çarizminhimayəsialtında“Er
Şaumyanıntabeliyindəkierməni
mənistandövləti”niqurmaqməqsədi
silahlıqüvvələrininsayı20minəçat
iləermənilərinazərbaycanlılaraqarşı
mışdı.Həminilmartın30daerməni
törətdiyiqırğınlarhəmindövrdən
bolşevikbirləşmələriBakınıdənizdən
sonradahagenişvüsətalmış,1917ci
yaylımatəşinətutmuş,ardıncasilahlı
ilindekabrayındaV.İ.LenininQafqaz
birləşmələrməhəllələrə,evlərədaxil
işləriüzrəmüvəqqətifövqəladəko
olaraqdəhşətliqətllərtörətmişdilər.
missartəyinetdiyiS.Şaumyanınrəh
Azərbaycanxalqınadivantutmaq
bərliyialtındaazərbaycanlılaraqarşı

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.
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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

V.İ.Lenin və S.Şaumyan
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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.

SOYQIRIM
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

Bakıdakı erməni vəhşilikləri
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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
“qəhrəman”ıAndranikOzanyanın
başçılığıilə1915ciildəVandabaşve
rənüsyandəstəklənmiş,1916cıildə
onlarçarordusuiləbirgəBitlisəgirə
rəkşəhəriyandıraraqdağıtmış,xeyli
saydadincsakiniqətləyetirmişlər.
Artıq1918ciildəgeneralelanedilən
AndranikhəminvaxtƏrzurumdada
qırğınlartörətməkdəidi.Bununqarşı
sınıalmaqüçünözdəstəsiiləƏrzuru
magələnKazımQarabəkirPaşagör
düyümənzərənibeləifadəetmişdir:
“Ərzurumdaküçələrdəcanlılıqdan
birizbeləqalmamışdı.Uşaq,qadınvə
yaşlılaryerdəqaniçindəyatırdı”.
“BöyükErmənistan”xülyası
nıreallaşdırmaqistəyənermənilər
Gürcüstanərazisindəndətorpaqəldə
edəbilmiş,yerlixalqların,ocümlədən
gürcülərindətarixinə,adətənənələri
nə,mədəniyyətinəyiyələnməyəçalış
mış,vaxtıiləonlarasığınacaqverən
lərəqarşıdüşmənkimidavranmışlar.
İ.Çavçavadze1902ciildəTifisdənəşr
olunmuş“Ermənialimlərivəfəryad
edəndaşlar”adlıəsərindəqeydolu
nanlaraxüsusiyerayırmışdır.
Bundanbaşqa1917ciildekabrın
17dəermənilərqəfildənBorçalıyada
hücumetmişdilər.Sadaxlı,Ləmbəli,
DəmyəGorarxlı,Saral,Ağammədlivə
digərkəndlərdəşiddətlidöyüşlərget
miş,nəhayət,dekabrın30daBorçalı
nınDağBorçalıadlananhissəsiLoru,
PəmbəkvəCəlaloğlurushakimiyyəti
tərəfindənneytralzonaelanedilsədə,
birilsonrabuərazilərErmənistana
verilmişdir.
Yerigəlmişkən,ermənimillətçilə
rinintəcavüzkar,xainxisləti1992
1993cüillərgürcüabxazmüharibəsi
zamanıdaözünübirdahabüruzə
verib.Beləki,bumüharibəzamanı
əsasənGürcüstandayaşayanetniker
mənilərdəntəşkilolunanBaqramyan
adınabatalyonölkəniparçalamaquğ
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rundaseparatçılarlabirgəmübarizəyə
qoşulmuş,gürcülərəqarşıqətliamlar
törətmişdir.
ŞotavəOtarTetvadzelərin“Gür
cüstandaermənilər”kitabındabu
batalyonuntörətdiyivəhşiliklərba
rədəyazılır:“Baqramyanbatalyonu
KodordərəsindəgürcülərinAmtkeli,
Çampali,KvemoLata,ZemoLata
vədigərkəndlərinidağıdaraqyerlə
biretmişdir.Qulripşidətörədilən
ağlagəlməzcinayətfaktlarınınqətl,
vandalizm,sadizmaktlarının9095
faizininməsuliyyətiBaqramyan

batalyonununvəbuyaşayışməntə
qəsindəyaşayanermənilərinüzərinə
düşür.Bubatalyonungüclənməsində
xaricdəkiermənidiasporumühüm
roloynamışdır…Daxilolanməlu
matlaraəsasən,abxazseparatçıları,
muzdlularvəAbxaziyadayaşayan
erməniləryalnızmillimənsubiyyət
lərinə(gürcüolduqlarına)görə7000
nəfərədəkgürcünüasmış,güllələmiş
vədiridiriyandırmışlar.Onların
arasında50tibbişçisi,200müəllim,
100incəsənətxadimivaridi.Yüzlər
ləgürcüşikəstedilmişdi.Gürcülərə
məxsusyüzlərləevyandırılmış,300
minnəfərəhalivətənindənqovul
muşdu…Leselidzekəndində50
gürcüyəişgəncələrverilmişvəsonra
onlarelektrikdirəklərindənasılmış

SOYQIRIM
dılar.Ermənilərstadiondagürcülərin
kəsilmişbaşlarıiləfutboloynamış,
insanlarınbədənüzvlərinikəsmişvə
sonraonlarıgüllələmişlər”.
Təsadüfideyilki,rusdiplomatı
A.S.QriboyedovRusiyaimperatoru
nagöndərdiyiməktubdayazmışdı:
“Əlahəzrət,ermənilərinmərkəzi
rustorpaqlarındaməskunlaşmasına
icazəverməyin.Onlareləbirqə
bilədəndirlərki,birneçəonilliklər
yaşayandansonrabütündünyaya
çığıracaqlarki,butorpaqlarbizim
atababalarımızındır”.

PrezidentİlhamƏliyevin44gün
lükVətənMüharibəsindənəvvəl
(sentyabrın20də)“İctimai”və“Real”
TVlərəmüsahibələrindəErmənistan
vəGürcüstandayaşayanermənilə
rin,eynizamanda,gürcüfamiliyaları
altındagizlənənetnikermənilərinhər
vəchləGürcüstanAzərbaycanəlaqə
lərinəzərbəvurmağaçalışdıqlarını
qeydetmişdir.İlhamƏliyevvurğu
lamışdırki,onlarErmənistanrəh
bərliyinintəhrikiiləoradaqızışdırıcı
fəaliyyətləməşğuldurlar,separatizmə
meyilgöstərir,ideolojiişaparırlar.

Bututarlıfaktlardanəlavədigər
dahiinsanlardaermənilərinxarakterik
xislətlərihaqqındadəyərlivəhəqiqəti
əksetdirənfikirlərsöyləyiblər.Gürcü
yazıçısıvəmütəfəkkiriİ.Çavçavadze
yazırdı:“Ermənilərgürcülərəmənsub
məbədvəmonastrlardangürcüləri
qovurvəonlarıməhvedir,daşlardakı
gürcüyazılarınısilirlər,qədimtikili
lərdəndaşlarıçıxarıb,gürcüyazılarını
erməniyazılarıiləəvəzedirlər”.
Bizbugüngürcüyazıçısıİ.Çavça
vadzeninqeydetdikləriacıhəqiqətlə
riyaşayaraqdüşməninxainvəriyakar
niyyətinəyaxşıbələdolan,eyniza
manda,onlaraqalibgələnbirölkəyik.
Bununlayanaşı,ermənitəxribatlarına
qarşıdaimhəssaslığımızıqorumalı,
yaşananlardannəticəçıxarmalıyıq.

Şübhəsiz,gücün
tətbiqisəriştəli,düşü
Baqramyan adına erməni batalyonu Kodor
nülmüşdiplomatik
dərəsində gürcülərin Amtkeli, Çampali, Kvemo Lata,
fəaliyyətləəldəolunan
Zemo Lata və digər kəndlərini dağıdaraq yerlə bir
hüquqibazayaəsas
etmişdir. Abxaziyada yaşayan ermənilər yalnız milli
lanmalıdır.Necəki,
mənsubiyyətlərinə (gürcü olduqlarına) görə 7000
bizbufəaliyyətiVətən
nəfərədək gürcünü asmış, güllələmiş və diri-diri
Müharibəsindəgör
yandırmışlar. Ermənilər stadionda gürcülərin kəsilmiş
dük.Ermənilərhəran
başları ilə futbol oynamış, insanların bədən üzvlərini
xatırlamalıdırlarki,44
kəsmiş və sonra onları güllələmişlər…
günlükmüharibədə
zəfərçalanAzərbaycan
OrdusununAliBaş
Komandanı,cənabPrezidentİlham
Qələbəilənəticələnənkeçdiyimiz
Əliyev“ermənilərözçirkinplanların
döyüşyolugöstərdiki,müharibənin
danəlçəkməsələr,onlarüçünçoxağır
müqəddəratındazəmanəiləayaqla
nəticələrolacaq”,deyəxəbərdarlıq
şanorduquruculuğuhəllediciəhə
etmiş,“əgəryenidərsalmaqistəyir
miyyətkəsbedir.Bubarədəmüxtəlif
lərsə,bizbunahazırıq”,demişdir.
ölkələrinhərbiekspertləriözçıxışla

rındaAzərbaycanOrdusununtəchi
zatınavəpeşəkarlığınaheyranlıqları
nıetirafetməkləyanaşı,özölkələrinin
dəbundannəticəçıxarmasınıvacib
hesabedirlər.
Zəfəryürüşümüzvədünyadabaş
verənbirsırasiyasihadisələrprob
lemlərinhəllindəgücünməcburedici
vasitəkiminəqədərefektivolduğu
nugöstərdi.Məhzbusəbəbdəncənab
Prezidentdigərsahələrləyanaşı,
müasirtələblərəcavabverənordunun
qurulmasınadadaimdiqqətləyanaş
mışdır.
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AKTUAL

Parlamentin ötən bir ili 
ölkənin zəfər və şərəf tarixi

Jalə Əliyeva
MilliMəclisinAilə,qadınvəuşaqməsələlərikomitəsi
sədrininmüavini,filologiyaelmləridoktoru,professor

46 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2021

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,

AKTUAL

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
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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

44günlükəzmkarmüharibədən
sonradaAzərbaycanRespublikası
nınMilliMəclisiqarşısındaduran
vəzifələrinhəyatakeçirilməsiistiqa
mətindəfəaliyyətinidavametdir
di.Ötənilinsongünlərindəilkdəfə
olaraqzəfərbüdcəmiziqəbuletdik.
Demək,qismətimizdə,tale
yimizdəbugünləribelətarixi,
qürurvericianlarıdayaşamaqvar
mış.VIçağırışparlamentinilkbir
iliməsuliyyətli,həssas,çətin,eyni
zamanda,şərəfivəqürurlubiril
kimitarixəyazıldı.

Parlamentin sədarəti tamamilə yeniləndirilməklə yanaşı, komitə sədrləri və sədr müavinlərinin seçilməsində də yeniliyə imza atıldı. Komitə sədrləri və sədr
müavinləri bu dəfə təkcə parlamentdə böyük çoxluq
təşkil edən hakim partiyanın üzvlərindən və bitərəflərdən deyil, həm də müxalifyönlü siyasi təşkilatların
təmsilçiləri daxil olmaqla formalaşdırıldı. Demək olar
ki, parlamentdə təmsil olunan bütün partiyaların
nümayəndələri arasından komitə sədrləri və sədr
müavinləri vəzifələrinə seçilənlər oldu.
qincəgəlməyəçalışdıvəbunuda
bacardı.Çoxsevindiricivəqürur
vericidirki,VIçağırışMilliMəclis
vəonunüzvləriqalibdövlətinvə
qalibmillətinparlamentivəparla
mentarilərikimitarixədüşdülər.
Əlbətəki,buböyükuğur,böyük
xoşbəxtlikdir.
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***

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

QANUNVERİCİLİK
konfransda35dənartıqyerlivə
xaricimediatəmsilçisinin50dən
çoxsualının4dildəcavablandırıl
ması,birdahaAzərbaycanhəqi
qətlərinindünyayaçatdırılması
günümüzün,dövrümüzünböyük
vətarixihadisələrindəndir.
ÖlkəPrezidenti4saatlıqmət
buatkonfransındamüharibənin
başaçatdığını,DağlıqQarabağadlı
münaqişənintarixəçevrildiyini
vurğulayaraq,həmdüşmənə,həm
dəonunhavadarlarınaözqətivə
birmənalıxəbərdarlığınıetdi.

MüzəfərAliBaşKomandan
revanşizməimkanverilməyəcəyi
ni,“dəmiryumruğ”unhəranöz
qüvvəsindəvəgücündəqaldığını
açıqvəbirmənalışəkildəbirdaha
bütündünyayabəyanetdi.
Eynizamanda,hakimYe
niAzərbaycanPartiyasınınVII
qurultayındaçıxışızamanıöl
kəPrezidentinövbətihədəfəri
müəyyənləşdirdi,yeniçağırışlar
səsləndirdi.Dövlətbaşçısıbəyan
etdiki,hərbisahədəmüharibə
bizimşanlısəhifəmizdir,eyni

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

“...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.

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

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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VII qurultay: Yeni Azərbaycan Partiyasının
fəaliyyətində yeni mərhələ

Cavid Osmanov
MilliMəclisindeputatı,YAPİdarəHeyətininüzvü

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
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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

İSLAHAT

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
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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

VətənMüharibəsizamanıhər
kəsölkəmizdəyüksəkvətənpər
vərlikruhundatərbiyəedilmiş
gəncnəslinyetişdiyininşahidi
oldu.Bundansonradaölkəmiz
dəkigəncnəsillərinyüksəkvətən
pərvərlikruhundatərbiyəedilməsi
ümummilliməsələlərdəndir.Bu
işdəYeniAzərbay
canPartiyasınınVII
“Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması, bu
qurultayındayeni
münasibətlə keçirilmiş ilk konfrans Azərbaycan
yaradılanVeteran
xalqının və müstəqil Azərbaycanın tarixinə qızıl
larŞurasınında
fəalroluolacaqdır.
hərfərlə yazılacaqdır. Bizim partiya sağlam
YeniAzərbaycan
düşüncə, sağlam fikir, xalqı birləşdirmək və
Partiyasıdadövlət
Azərbaycanın o mürəkkəb həyatında ölkənin
üçünxüsusiəhə
problemlərinin həll olunmasında iştirak etmək,
miyyətkəsbedən
öz xidmətlərini göstərmək məqsədi ilə yarandı.
gəncnəslintərbiyə
Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın bu
edilməsiməsələsi
gününün partiyasıdır, XXI əsrin partiyasıdır, III
nidaimdiqqətdə
minilliyin partiyasıdır”.
saxlayacaqvəbu
məqsədləlazım
Heydər Əliyev
olanbütüntədbir
lərigörəcəkdir.
İnformasiyatexnologiyalarının
öndəolacaqvəbuməsələdəcənab
inkişafetdiyisonillərərzindəpar
Prezidentinhəyatakeçirdiyiişlərə
tiyamızölkəmizəqarşıaparılan
yaxındandəstəkverəcəkdir.Bütün
informasiyahücumlarınıuğurla
buqeydolunanlarVətənMühari
dəfedərək,özsözünüdeyir.Lakin
bəsindənsonrayaranmışyenireal
informasiyaəsribuişlərindaha
lıqlarıntələblərindənirəligəlir.
qoyulmuşöhdəliklərəəsaslanaraq
deyəbilərikki,YeniAzərbaycan
Partiyasıbuistiqamətdəişinidaha
dagenişləndirəcəkdir.
YeniAzərbaycanPartiyası“Bö
yükqayıdış”proqramıçərçivəsində
məcburiköçkünlərinözdoğmator
paqlarınaqaytarılmasıprosesində
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mütəşəkkilformadahəyatakeçi
rilməsinitələbedirvəbuistiqamət
partiyanıngələcəkfəaliyyətində
prioritetlərdənolacaqdır.
Azərbaycançoxmillətli,çoxkon
fessiyalıölkədirvərespublikamızda
bütündinlərdən,mədəniyyətlər
dənolanmillətlərinnümayəndələri
dinc,mehribanşəraitdəyaşayırlar.
Azərbaycandamillihəmrəyliyin
möhkəmlənməsi,dostluq,mehriban
münasibətmühitininqorunubsax
lanmasıistiqamətindəişlərindaha
dagücləndirilməsinətöhfəvermək
üçünsiyasitəşkilatolaraqYeni
AzərbaycanPartiyasıbuməsələlər
dədəözfəaliyyətistiqamətlərini
zamanıntələblərinəuyğunmüəy
yənləşdirəcəkdir.

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

konfranslarınkeçirilməsivədün
yaüçünmühüməhəmiyyətkəsb
edənproblemlərinmüzakirəsinin
təşkiledilməsidir.BMTBaşAs
sambleyasınınCOVID19lamüba
rizəyəhəsredilənxüsusisessiya
sınınkeçirilməsiqeydolunanlara
sübutdur.
YeniAzərbaycanPartiyasının
qarşısındaduranəsasvəzifəbu
nailiyyətlərigözbəbəyikimiqo
rumaq,ÜmummilliliderHeydər
Əliyevideyasınasədaqətləxidmət
etməkdir.
Bizgələcəyəçoxböyüknikbin
likləvəinamlabaxırıq.Ümum
milliliderimiz,YeniAzərbaycan
PartiyasınınbanisiHeydərƏliye
vinqurduğu,yaratdığımüstəqil

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

günrespublikamızAvrasiyanın
ənəlverişlilogistikamərkəzivə
nəqliyyatdəhlizinəçevrilmiş,ey
nizamanda,qədimAzərbaycan
torpağıolanZəngəzurüzərindən
nəqliyyatdəhlizininbərpasını
həyatakeçirməkləbütüntürk
dünyasınıncoğrafibağlantısını
reallaşdırmaqdadır.
Azərbaycanındünyadasözsa
hibinəçevrilməsiningöstəricilərin
dənbiridəcənabPrezidentİlham
Əliyevintəşəbbüsüiləmüasirvə
qlobalçağırışlaraadekvatolaraq
dünyamiqyasındabeynəlxalq

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

Arif Rəhimzadə

“Ömrümün tən yarı hissəsi
parlamentdə keçib...”
“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.
- Arif müəllim, sizi Milli Məclisdə
görmək çox xoşdur.
Çoxsağolun.Dəvətiniziməm
nuniyyətləqəbuletdim,buraböyük
həvəsləgəlmişəm.Budivarlarmənə
çoxdoğmadır.1987ciildənparla
mentdəolmuşam,azqalaömrümün
yarısıburadakeçib...

- Bu günlərdə xoş bir xəbər eşitdik. Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında Veteranlar
Surasının sədri seçildiniz. Bu,
həm partiya üçün, həm də insanlar üçün olduqca faydalı
bir seçim idi. Partiyada işinizi
necə qurmaq istəyirsiniz?
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PrezidentİlhamƏliyevqu
rultaydakıçıxışındaəslində,əsas
fəaliyyətistiqamətlərinimüəyyən
ləşdirdi.Qeydolunduki,bütünüzv
lərpartiyanınhəyatındafəaliştirak
etməlidirlər.Bu,yalnızharadasa
müşavirələrdə,iclaslardaiştirakilə
məhdudlaşmamalıdır.Partiyaüzv

SABİQ DEPUTAT
ləri insanlar üçün daha çox gərəkli
olmalıdırlar.
YAP ölkənin hakim partiyasıdır.
Bütün partiyalar parlament və  bələ
diyyə seçkilərində iştirak edə bilirlər.
Artıq əhali partiyalardan daha geniş
fəaliyyət gözləyir. Ola bilsin bu, klas
sik parlament partiyasının fəaliyyə
tindən bir qədər kənara çıxır. Ancaq
insanlar görmək istəyirlər ki, hər hansı
bir məsələnin həllində  ölkə vətəndaş
larına, dövlətimizə necə kömək edirik.
Bu nöqteyi-nəzərdən bizim partiyamı
zın gələcək strategiyasını cənab Prezi
dent dəqiq müəyyən etdi. Qurultayın
qərarına əsasən partiya orqanlarında
rəhbər vəzifə  tutanlar əhali ilə daha
sıx təmasda olacaq, yalnız  ideolo
ji  fəaliyyətlə məşğul olmayacaqlar,
insanların hər hansı bir probleminin
həllində  də  köməklik  göstərəcəklər.   
2019-cu ilin  iyun ayında Birinci
vitse-prezident, YAP-ın sədr müavini
Mehriban xanım Əliyeva partiya İdarə
Heyətinin bir neçə üzvü ilə birlikdə
məni də dəvət etmişdi. O görüşdə
partiyanın gələcək fəaliyyətinin qurul
ması ilə bağlı bir  sıra təkliflər səslən
dirildi.
Cənab Prezidentin qurultaydakı çı
xışı zamanı aydın oldu ki, bu məsələ
lər qarşıdakı  fəaliyyət  prinsiplərinin

əsasını təşkil edəcək. Bu, nəyə görə
lazımdır? İlham Əliyev qeyd etdi ki,
bizim başlıca  vəzifəmiz dövlətçiliyi
gücləndirməkdir. Liberal fikirlər bəzi
ölkələrdə həddindən çox cərəyan edir.
Liberallığın nəticəsidir ki, Qərb ölkələ
rinin bəzilərində elə rayonlar yaradılıb
ki, ora heç polis də gedə bilmir, özba
şınalıqdır. İfrat liberallıq  dövlətləri pis
vəziyyətə salır...
- Liberalizm anarxiya deyil.
- Əslində bəziləri onu elə başa
düşürlər. Məsələn, indi bəzi ölkələrdə
insanlar pandemiya ilə əlaqədar çı
xışlar edirlər, mitinqlər keçirirlər. Sən
öz həyatının qiymətini bilmirsənsə,
ölmək istəyirsənsə, get, başqa bir yol
seç. Niyə ətrafındakıları xəstələndirə
sən, niyə dövlətə ziyan vurasan? Hər
bir xəstənin müalicəsi böyük məbləğ
tələb edir. Liberallığın bir həddi olma
lıdır və o həddi qoyan güclü dövlət
olmalıdır. Cənab Prezident tezis şək
lində bu məsələni də partiya qarşısın
da qoydu.
- Arif müəllim, bu yaxınlarda
həyatınızda daha bir əlamət
dar hadisə baş verdi. Prezident
İlham Əliyev tərəfindən ölkə
mizin ictimai-siyasi həyatındakı

səmərəli fəaliyyətinizə görə
“Şərəf” ordeninə layiq görül
dünüz. Bu münasibətlə də sizi
“Milli Məclis” jurnalının əmək
daşları adından təbrik edirik.
- Təbrikə görə çox sağ olun. Bu,
cənab  Prezidentin  heç  kəsin  fəaliy
yətini diqqətdən kənarda qoymama
sıdır.  O,  hər bir insanın cəmiyyətdəki
rolunu, dövlətçilik nöqteyi-nəzərin
dən  fəaliyyətini yüksək qiymətlən
dirir, heç nəyi yaddan çıxarmır, çox
insanpərvərdir.  Bu, mənim üçün çox
böyük  dəyərdir.
- Son zamanlar cəmiyyətdə baş
verən islahatlar nəticəsində be
lə bir rəy formalaşmışdı ki, yaşlı
nəsil sanki unudulur. Onların
yerinə gələn gənclərin isə iş
təcrübəsi azdır. Amma bu son
hadisələr göstərdi ki, heç də be
lə deyil. Prinsip ondan ibarətdir
ki, yaşlı nəslə olan dəyər və on
ların iş təcrübəsinin öyrənilməsi
saxlanılmaqla, gənclər fəal şə
kildə ölkənin ictimai həyatına
və siyasətə cəlb olunsunlar.
- Cənclər mütləq siyasətə cəlb
olunmalıdır. Dövlətin siyasəti də bu
istiqamətdə davam edir. 15-20 ildən
sonra dövlətimizi idarə edən bugün
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kü gənclər olacaqlar. Onlara düzgün
istiqamət vermək, irəli çəkmək,  əldə
olunan  təcrübə ilə  tanış etmək la
zımdır. Bu siyasət  bizim bu günü
müzə və gələcəyimizə hesablanır.
Yaşlı nəsil bundan inciməməlidir.
Qəbul olunan və icrasına başlanılan
layihələrin əsas iştirakçısı gənclər
olacaq, gələcəkdə bəhrəsini də onlar
görəcəklər. Odur ki, bu prosesdə
gənclər də, yaşlılar da fəal olmalıdır
lar. Cənab Prezidentin  fəaliyyəti və
siyasəti də buna yönəlib.
- Arif müəllim, siz əvvəldə qeyd
etdiniz ki, taleyinizi 1987-ci

ildən parlamentə bağlamısınız.
Ali Sovet dönəmindən uzun
müddət parlamentdə məsul
vəzifələrdə çalışmısınız. Bu illər
sizə nə verdi? Parlament üçün
darıxırsınız?
- Sualınızın  son hissəsindən baş
layıram.  Mən uzun illər səhər durub
parlamentə gəlmişəm. Təqaüdə çıx
mağım həyatımda müəyyən bir boş
luq yaratdı. Ancaq parlamentdən olan
deputat  yoldaşlarım, ələlxüsus da son
illər  rəhbərlik etdiyim Regional mə
sələlər  komitəsinin üzvləri məni heç
unutmadılar, diqqətsiz  qoymadılar,
daim zəng edirlər, hal-əhval tuturlar,

məsləhətləşirlər. Bu, məndə böyük
ruh yüksəkliyi  yaradır.   
Keçmiş  komitə  üzvlərinin də  bu
gün həyatdakı ictimai-siyasi  yeri
məni sevindirir.  O zaman komitə
miz 9 nəfərdən ibarət idi. Onlardan
biri - Fəzail İbrahimli hazırda par
lamentin Sədr müavinidir, Tahir
Rzayev Regional məsələlər komitəsinə
rəhbərlik edir,  Rüstəm Xəlilov rayon
icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə  
göndərildi.  Azər  Badamov, Cavid
Osmanov  YAP İdarə heyətinə, Tahir  
Rzayev YAP Veteranlar  Şurasına üzv  
seçildilər. Bunların hər birinin komi
tədə də, Milli Məclisdə də  xüsusi yeri
var və qürur hissi keçirirəm ki, belə
insanlarla işləmişəm.
Bir  də ki, mən işsiz də qalma
mışdım. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasında tədrislə məşğulam.  
Bundan  sonra isə qarşımda  daha bö
yük vəzifələr  qoyulub.
- Parlamentlə bağlı ən yaddaqa
lan xatirəniz hansıdır?
- Mənim üçün ən yaddaqalan ha
disə Heydər Əliyevin parlamentə gəl
məsi olub... Heydər Əliyev gəldi, çıxış
etdi, çıxışından sonra hamı səsvermə
yə hazır idi: Heydər Əliyevi istəyənlər
də, ona qarşı çıxış edənlər də. Birdən
yerdən  keçmiş müdafiə naziri Rəhim
Qazıyev dedi ki, siz burada səs verir
siniz, seçirsiniz, bunun heç bir mənası
olmayacaq. Gəncədə ciddi vəziyyət
yaranıbdır, fəlakət olacaq. Onların tə
ləbləri nəzərə alınmalıdır...
Bu, açıq-açığına  hədə idi.
Əvvəlki Məclis rəhbərləri bundan
da yüngül bir hal olanda fasilə elan
edirdilər və ya müzakirəni ertəsi gü
nə keçirirdilər, heç bir qərara da gələ  
bilmirdilər... Heydər Əliyev isə dərhal  
dedi: iki saatdan sonra Milli Məcli
sin həyətində avtobus olacaq, KİV
nümayəndələrini də dəvət edirəm.
Mən Gəncəyə gedirəm. Kim getmək
istəyirsə, buyursun. Getdi və ora
da sadə, səmimi bir dillə  əhali ilə, o  
çılğınlaşan  insanlarla danışdı və hər
şeyi yerinə qoyub qayıtdı. Həqiqətən,
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onda Gəncədə çox gərgin bir vəziyyət
yaranmışdı...
Heydər Əliyevin bu addımı par
lament fəaliyyətimdə ən yaddaqalan
hadisələrdən  olub.
- Arif müəllim, siz Heydər Əliye
vin ən sadiq silahdaşlarından
biri olmusunuz. Onunla bağlı
çoxlu xatirələriniz də var. Bu xa
tirələri kitab şəklində yazmaq
heç ürəyinizdən keçirmi?
- Heydər Əliyev, həqiqətən, dahi
bir insan idi. Mən kitab dərc etdirmək
niyyətində olmamışam. Sözün düzü,
elə bir fikrə gəlməmişəm. Ancaq Hey
dər Əliyevin fəaliyyəti haqqında çıxış
larım çox olub. Amma görünür buna
ehtiyac var. Düşünəcəm o haqda...
- Ötən il təkcə Azərbaycan üçün
deyil, bütün dövlətlər üçün
gərgin keçdi. COVID-19 ko
ronavirus pandemiyası bizim
ölkəyə də gəldi. Ağır bir il ke
çirdik. Amma ilin sonunda elə
bir sevinc yaşadıq ki... Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi ilə
müzəffər Azərbaycan Ordusu

44 günlük Vətən Müharibəsin
dən sonra 30 illik həsrətimizə
son qoydu. Müqəddəs Qara
bağ, doğma yurdlarımız düş
mən tapdağından azad edildi.
Qələbə xəbərini necə qarşıladı
nız?
- Sözün doğrusu, Azərbaycanın
qısa müddət ərzində qazandığı bu
qələbə çoxları üçün gözlənilməz idi.
Çünki biz bir fikrə o qədər alışmışdıq
ki, digər ölkələr buna imkan verməyə
cəklər... Həqiqətən də, xarici qüvvələr
tərəfindən böyük müqavimət, təz
yiq var idi. Lap elə özünü bizə yaxın
göstərən  qonşu ölkələr də  müharibə
vaxtı Ermənistana  silah-sursat gön
dərirdi,  onlardan maddi və mənəvi  
dəstəyini  əsirgəmirdi.
Qələbə xəbəri mənim üçün yaxşı
mənada şok oldu. Çoxdan arzusun
da olduğumuz bir hadisə idi. Biz heç
təsəvvür də etmirdik ki, cənab Prezi
dent bu istiqamətdə nə qədər məqsəd
yönlü, ardıcıl iş aparır: iqtisadiyyatın
və ordunun yenidən qurulması və
silahlanması, təlim məsələləri, beynəl
xalq aləmdə çıxışları, fəaliyyəti, infor
masiya müharibəsindəki qələbəsi...

Cənab Prezidentin xarici jurna
listlərə verdiyi müsahibələrə çox
diqqətlə baxırdım. Hətt a Azərbayca
na qarşı neqativ fikirdə olan jurna
listlərə də çox sərrast, düzgün və
layiqli cavablar verirdi. Bu, Azər
baycanın, cənab Prezidentin  böyük
qələbəsidir. Elə başa düşürəm ki, bu
qələbədən sonra Azərbaycanın daxi
lindəki qeyri-konstruktiv, dövlətin,
dövlətçiliyin, milli ruhun  nə demək
olduğunu  anlamayan  qaragüruh
tamamilə məhv oldu. Müharibə tək
cə torpaqları işğaldan azad etmədi,
Azərbaycanı birləşdirdi.
Bir  hadisə  danışım sizə. 44 gün
lük Vətən Müharibəsi günlərində
küçədə bir nəfərlə rastlaşdım. Salam
verdi, görüşdük. Xalq Cəbhəsi vax
tında nazir müavini idi. Soruşdum
ki,  necəsən? Dedi, ağıllanırıq... Cənab
Prezidentin  bir böyük  qələbəsi də
budur.  
- Şuşaya getməyi düşünürsünüz
mü?
- Əlbəttə, imkan olan kimi mütləq
gedəcəyəm.
Qərənfil Mansurova
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Qarabağda aparılan quruculuqbərpa işləri milli
həmrəyliyimizin daha bir rəmzinə çevriləcək
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci ilin elə ilk günlərində işğaldan azad edilmiş
torpaqların bərpası məqsədi ilə Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması ilə bağlı fərman
imzaladı. Milli Məclisin deputatı, fondun Müşahidə Şurasının üzvü Fatma
Yıldırımdan qurumun gələcək fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərini öyrəndik.

 Prezident İlham Əliyevin
2021ci il yanvarın 4də
imzaladığı fərmana əsasən
Qarabağ Dirçəliş Fondu ya
radıldı. Müşahidə Şurasının
üzvü olaraq fondun işğal
dan azad edilən ərazilərin
bərpasında rolu barədə fi
kirlərinizi eşitmək istərdik.
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
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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

AKTUAL

mənə də çox böyük etimad göstəri
lib. Müşahidə Şurasının üzvü təyin
olunduğum üçün dövlətimizin
başçısına dərin minnətdarlığımı
bildirirəm və bu etimadı layiqincə
doğrultmağa çalışacağam. Təbii ki,
Qarabağ Dirçəliş Fondunun üzəri
nə düşən tarixi missiyanın uğur
la yerinə yetiriləcəyinə ürəkdən
inanıram.
- Qarabağ Dirçəliş Fondu öz
fəaliyyətində hansı amilləri
önə çəkir?
- Qarabağ Dirçəliş Fondu Azər
baycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərinin bərpası və yenidən
qurulması, dayanıqlı iqtisadiyya
ta və yüksək rifaha malik regiona

çevrilməsi istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstə
yinin göstərilməsini, sərmayələrin
cəlb edilməsini, dövlət-özəl sektor
tərəfdaşlığının inkişafını təmin
edəcək. Eyni zamanda, digər bir
missiya isə ölkə daxilində və xari
cində zəruri təşviqat işlərini həyata
keçirməkdir.
Qeyd etdiyim kimi, erməni
qəsbkarları tərəfindən 30 ilə yaxın
bir müddət ərzində işğal olunmuş
ərazilərimizin maddi və mədəni
sərvətləri talan edilib, dağıdılıb.
Bu ərazilərin bərpası və yenidən
bu torpaqlara həyatın qaytarılması
Azərbaycan dövlətinin qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biridir.
Bir müddət öncə parlamentdə

Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə
Heyətinin sədri Rəhman Hacıyevlə
görüş keçirildi. Görüşdə fondun
gələcək fəaliyyəti, Qarabağın qu
ruculuğu istiqamətində ətrafl ı fikir
mübadiləsi apardıq. Əminəm ki,
Böyük qayıdışı tezliklə tam təmin
etmək üçün Qarabağ Dirçəliş Fon
du səmərəli fəaliyyət göstərəcək.
- Nəzərə alsaq ki, 30 illik
işğal nəticəsində erməni
vandalları əraziləri tama
milə talan ediblər, Qara
bağın yenidən qurulması
üçün kifayət qədər böyük
maliyyə vəsaitləri, beynəl
xalq maliyyə qurumlarının,
yerli və xarici investorların,
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kommersiya banklarının
vəsaitlərinin bu prosesə
cəlb olunması çox önəmli
dir. Vəsaitlərin cəlb edilmə
si üçün hansı şərtlər möv
cuddur?
Əlbətəki,işğaldanazadedil
mişərazilərinyenidənqurulması
xeylivaxtvəçoxböyükmaliyyə
tələbedir.Çünkidediyinizkimi,
ermənivandallarıbutorpaqlarda
hərşeyiməhvediblər.Bunabax
mayaraq,dövlətimizbuməsələdə
üzərinədüşənvəzifələrimaksi
mumsəviyyədəyerinəyetirməyə
çalışır.
Məlumdurki,2021ciilindöv
lətbüdcəsindəişğaldanazadolun
muşərazilərdəquruculuqişlərinin
həyatakeçirilməsiməqsədiilə
2,2milyardmanatvəsaitnəzər
dətutulub.Əlav
 əolaraqmüxtəlif
mənbələrvasitəsiləbumaliyyələş
mədahadaartabilər.Fondunmis
siyalarındanbiridəməhzbudur.
Xaricitərəfdaşlarladabuməsələ
iləbağlıişləraparılır.

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

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

Müharibə dövründə xalqımız bir yumruq
kimi birləşərək böyük zəfər qazandı, eləcə
də Qarabağın dirçəlməsi istiqamətində işlərin sürətləndirilməsinə təkan verəcək. Əminəm ki, dövlət və xalq birliyi, ölkədə Prezident İlham Əliyevə olan sarsılmaz inam və
etimad bu məsuliyyətli və şərəfi vəzifənin
uğurla yerinə yetirilməsində də bir vəsilə
olacaq, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə
aparılan quruculuq-bərpa işləri milli həmrəyliyimizin daha bir rəmzinə çevriləcək.
Müəyyənistiqamətlərüzrəəhə
miyyətlimüqavilələrimzalanıb.
Şübhəsizki,həmindostölkələr
Qarabağındirçəlişimərhələsində
dəbizədəstəkolacaqlar.
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 Müharibənin başa çat
masından az bir zaman
keçməsinə baxmayaraq,
azad olunmuş torpaq
larda sürətlə qurucu
luqbərpa işləri aparılır.
Böyük qayıdışın yaxın
gələcəyə ünvanlanan
prioritetləri hansılardır?
Sevindiricihaldırki,
artıqdövlətimiztərəfindən
Qarabağdayenidənqurma
işlərinəbaşlanılıbvəbu
prosesuğurladavamedir.Prezi
dentİlhamƏliyevvəBirincivitse
prezidentMehribanxanımƏliyeva
artıqbirneçədəfəazadolunmuş
ərazilərəsəfərediblər.Hərsəfər

DİRÇƏLİŞ
zamanı yeni işlərin, layihələrin tə
məlləri atılır. Suqovuşana yol çəki
lib, Füzulidə Hava Limanının inşa
sına başlanılıb, eləcə də magistral
yolların, dəmir yollarının təməlləri
atılıb. İlham Əliyevlə Mehriban
Əliyevanın Füzuli və Xocavənd ra
yonlarına, Şuşa şəhərinə son səfəri
zamanı da yeni layihələrin əsası
qoyuldu.
Sevindirici haldır ki, artıq La
çında ilk infrastruktur layihəsi
olan “Güləbird” SES istifadəyə
verildi. Hazırda Füzulidən Şuşaya
doğru inşa edilən Zəfər Yolu isə
Qarabağa qayıdışımızın simvolu
hesab edilə bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, erməni
işğalından azad olunmuş ərazilər
də bütün məsələlər düşünülmüş,
planlı şəkildə, ardıcıllıqla, yüksək
və müasir standartlar nəzərə alın
maqla həyata keçirilir.
Azad edilmiş torpaqların bərpası
ilə bağlı cənab Prezident tərəfin
dən bir çox önəmli qərarlar qəbul
edilib. İlham Əliyev öz çıxışlarında
işğaldan azad olunmuş ərazilərə
qayıdışdan əvvəl görüləcək işlərin
ardıcıllığını da göstərib. İlk növbə
də, ərazilər minalardan təmizlən
məlidir. Bu, böyük bir prosesdir,
ona görə də müəyyən vaxt apara
caq. Minadan təmizləməklə bağlı
işlər başa çatandan sonrakı iş işğal
nəticəsində dəymiş ziyanın qiy
mətləndirilməsidir. Əgər biz tam
ziyanın miqyasının qiymətləndiril
məsini etməsək, sabah təzminat da
vasında uğur qazana bilmərik. Ona
görə də, ilk növbədə, yerli qurumlar
dağıdılmış bütün evlərin pasport
laşdırılmasını aparmalıdır, sonra isə
infrastruktur layihələri icra edilmə
lidir. Hazırda aidiyyəti qurumlar bu
istiqamətdə işləyirlər, “ağıllı şəhər”,
“ağıllı kənd” konsepsiyaları əsasın
da bütün şəhərlərin baş planları ha
zırlanır. Evlərin tikintisi ilə paralel
olaraq sosial obyektlər - xəstəxana
lar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları
da inşa olunmalıdır. Bütün bu işlər
ona görə görülür ki, doğma torpaq

Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyevlə

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

larına qayıdacaq həmvətənlərimi
zin həyat şəraiti yüksək səviyyədə
təmin olunsun.
Necə ki, müharibə dövründə
xalqımız bir yumruq kimi birləşə
rək böyük zəfər qazandı, eləcə də
Qarabağın dirçəlməsi istiqamə
tində işlərin sürətləndirilməsinə
təkan verəcək. Əminəm ki, dövlət

və xalq birliyi, ölkədə Prezident
İlham Əliyevə olan sarsılmaz
inam və etimad bu məsuliyyətli
və şərəfl i vəzifənin uğurla yerinə
yetirilməsində də bir vəsilə olacaq,
işğaldan azad edilən ərazilərimiz
də aparılan quruculuq-bərpa işləri
milli həmrəyliyimizin daha bir
rəmzinə çevriləcək.
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Tural Gəncəliyev:

“Şuşa ilə bağlı xatirələrim
saymaqla bitməz”
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə yenidənqurma proqramları həyata keçirilir, dağıdılmış və talan edilmiş infrastrukturun
bərpasına başlanılıb. Bu sahədə həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr və görüləcək işlərlə bağlı suallarımızı
122 saylı Xankəndi seçki dairəsindən Milli Məclisin deputatı, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Gəncəliyevə ünvanladıq.
 Tural müəllim, doğma Qa
rabağımızın düşmən tapda
ğından xilas olması müna
sibəti ilə Şuşada böyüyən,
bütün uşaqlıq xatirələrində
o müqəddəs yerləri yaşa
dan biri kimi ilk növbədə
sizi təbrik edirik.
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
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dəyaşamışam.Şuşadayaşadığım
məhəllə,təhsilaldığım2və4saylı
ortaməktəblər,tarınvəşahmatın
sirləriniöyrəndiyimŞuşamusiqivə
Şuşaşahmatməktəbləriiləbağlıo
qədərxatirələrimvarki,saymaqla
bitməz.Butəhsilocaqlarınagedib
gəldiyimküçələr,dahişəxsiyyətlə
rinevmuzeylərihərbirixatirimdə
dərinköksalıb.
 Hələ qələbədən əvvəl
“Azərbaycan Respublikası
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
azərbaycanlı icması” İcti
mai Birliyinin İdarə Heyə

YADDAŞ
tinin sədri kimi bölgənin
erməni sakinlərinə müraciət
etmişdiniz. Olduqca sə
mimi olan, erməni dilində
də səsləndirdiyiniz mü
raciətə ermənilər tərəfin
dən reaksiyalar necə ol
du? Uşaqlıqdan tanıdığınız
ermənilərdən səsinizə səs
verən oldumu? Ermənilərlə
azərbaycanlıların bundan
sonrakı mərhələdə birgə və
eyni şərtlər altında yaşayı
şını necə görürsünüz?
Maraqlısualdır.Mənhəmin
qurumasədrseçildiyimgündən
sonrabirneçədəfəDağlıqQara
bağdayaşayanerməniicmasına
erməni,rus,ingilisdillərindəmüra
ciətlərimolub.Etdiyimbütünmü
raciətlərsülhxarakteridaşıyırdı.
Onlarıkeçmişdəolduğukimibirgə
yaşamağadəvətedirdik.Həmçi
ninicmaüzvləridədəfələrləbu
cürmüraciətlərediblər.Təəssüfər
olsunki,bumüraciətlərəcavabola
raqqarşıtərəfdəntəhqir,təhdiddo
lumesajlaraldıq.Ermənilərbizim
çağırışlarımızızamanındadüzgün
dəyərləndirəbilmədilər.
Sualınızınikincihissəsinəgəl
dikdəisədeyəbilərəmki,Azər
baycanRespublikasınınPrezidenti
cənabİlhamƏliyevfevralın26da
yerlivəxaricijurnalistlərüçün
videoformatdakeçirdiyigenişmət
buatkonfransındabirgəyaşayışla
bağlıfikirlərinibəyanetdi.
Hesabedirəmki,ermənimülki
əhalisininQarabağdaqalıbyaşa
masıonlarınözününecəaparma
sındanasılıolanməsələdir.Əgər
reallıqlabarışacaqlarsa,bu,onların
özləriüçünyaxşıolacaq,yoxəgər
reallığıdüzgünqiymətləndirəbil
məyəcəklərsə,ondakeçmişdəoldu
ğukimigünahıözlərindəaxtarmalı
olacaqlar.
 Ölkə Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin
göstəriş və tapşırıqlarına
uyğun olaraq artıq işğaldan

azad edilən ərazilərimizdə
sürətli bərpa və tikinti iş
lərinə başlanılıb. Bu barədə
nə deyə bilərsiniz?
Doğruqeydedirsinizki,iş
ğaldanazadedilənərazilərimizdə
böyükquruculuq,abadlıqişlərinə
startverilib.Hələki,ilknövbədə
yollarınçəkilişi,kommunikasiya
xətlərininqurulmasıhəyatakeçiri
lir.Füzulirayonuərazisindəhava
limanınıntikintisiaparılır.Şuşa
şəhərininbaşplanıhazırlanır.Artıq
Zəngilanrayonuərazisindəpilot
“ağıllıkənd”layihəsininicrasına
startverilib.Düşünürəmki,yolla
rıntikintisibaşaçatdıqdansonra
yenidənqurmavəabadlıqişlərida
hadasürətlənəcək.Bizyaxınvaxt
lardaQarabağımızıncənabPrezi
dentinifadəetdiyikimi,cənnətə
çevrilməsininşahidiolacağıq.
 Qaçqın və məcburi köç
künlərin “Böyük qayı
dış” planına uyğun ola
raq doğma yurdlarına
dönməsi hansı prinsip
lərlə aparılacaq? Onlarla
sıx təmasda olan bir
insan kimi, soruşmaq
istəyirik ki, öz atababa
yurdlarına dönməyə nə
qədər can atırlar?
BöyükqayıdışlabağlıAzər
baycanhökumətikonsepsiya
hazırlayıb.Bukonsepsiyaya
əsasəndeyəbilərəmki,qayıdış4
mərhələdəhəyatakeçiriləcək:
Birincimərhələdəidarəet
məvətəhlükəsizlikməsələləri
həllinitapacaq.Burayaərazilərinilk
növbədəminalardanvədigərhərbi
sursatlardantəmizlənməsi,sərhəd
vəpolisnəzarətinintəşkilolunma
sı,dövləthakimiyyətorqanlarının
fəaliyyətininbərpasıdaxildir.
İkincimərhələinfrastrukturmə
sələləriniəhatəedir.Bumərhələdə
yollarınçəkilməsi,telekommunikasi
yaşəbəkələrininqurulması,elektrik,
suvəqaztəchizatınınhəyatakeçiril
məsibaşverir.

Üçüncümərhələdəsosialxidmət
lərinfəaliyyətitəminedilir.Bunların
arasındasəhiyyəvətəhsilmüəs
sisələri,ocümlədənxəstəxanalar,
poliklinikalar,dispanserlər,ümum
təhsilvəortaixtisasməktəbləri,
məktəbəqədərtərbiyəmüəssisələri,
ixtisasartırmamərkəzlərivəreabilita
siyamüəssisələriənmühümsahələr
kimiqəbuledilmişdir.
Dördüncümərhələisəiqtisadiy
yatınyenidənqurulmasıvəinkişafı
aspektləriniəhatəedir.Əraziyəəha
lininköçürülməsiiləparalelolaraq
realsektorun(sənaye,kəndtəsər
rüfatı,xidmətlər)qurulmasıhəyata
keçirilir,maliyyəbankxidmətlərinin
təşkilitəminedilir.
Sualınızdaqeydetdiyinizdigər
məqamlabağlıbildirməkistəyirəm
ki,bizicmaolaraqkeçmişməcbu

riköçkünlərləhərgüntəmasdayıq.
İnsanlarbizimofisəgələrəkənqısa
zamandaözyurdlarınageridönmək
istədiklərinibildirirlər.Bildiyinizki
mi,ADAUnversitetikeçmişməcburi
köçkünlərarasındasorğularaparır.
Məndəolanməlumatagörə,artıq
sorğularınikincimərhələsinəstart
verilibvəinsanlarbusorğulardabir
mənalıolaraqgeridönməkistədiklə
riniifadəedirlər.
“Milli Məclis” jurnalı
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F.F.İbrahimlinin“Şöhrət”ordeniilətəltif
edilməsihaqqındaAzərbaycanRespublikası
PrezidentininSərəncamı
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

FƏZAİLİBRAHİMLİ-70
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 siyasi repressiyalarda erməni amili, 1918-ci il Mart soyqırımının tarixi kökləri, Bakının İslam
Ordusu tərəﬁndən 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 müdaﬁə 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. Şərəﬂi müəllim peşəsini ləyaqətlə
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davam etdirdiyiniz Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) sıravi müəllimlikdən
Azərbaycan tarixi kafedrasının professoru mövqeyinədək yüksəlmisiniz. 100-dək elmi əsərin,
sanballı monoqraﬁya 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 İttifaqındakı 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.
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakışəhəri,12aprel2021ciil
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BƏXTİYARƏLİYEV–60
Hörmətli Bəxtiyar müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, AMEA-nın müxbir üzvünü, “Şöhrət” ordenli professoru, psixologiya elmləri doktorunu anadan olmağınızın 60 illiyi münasibəti ilə səmimi
qəlbdən təbrik edirəm.
Siz daim axtarışda olan yenilikçi alim, təşəbbüskar pedaqoq kimi şərəﬂi ömür yolu keçmisiniz. M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra (1983)
vətənə qayıdaraq əmək fəaliyyətinə başladığınız Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) kafedra müdiri, dekan müavini vəzifəsinədək yüksəlmisiniz. 40 ilə yaxın pedaqoji
fəaliyyət göstərdiyiniz bu qocaman təhsil ocağında yüzlərlə gəncin peşəkar psixoloq kimi
yetişməsində, psixologiya üzrə 37 fəlsəfə doktorunun və 6 elmlər doktorunun hazırlanmasında mühüm rol oynamısınız. Siz 200-dən çox elmi əsərin - monoqraﬁyaların, dərslik
və dərs vəsaitlərinin, proqram və metodiki tövsiyələrin, məqalə və tezislərin müəlliﬁ kimi
Azərbaycan elminə layiqli töhfələr vermisiniz. Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının ümumi
nəzəriyyəsinin hazırlanmasında böyük əməyiniz olub. Siyasi psixologiyanın aktual məsələlərinə həsr olunmuş məqalələriniz beynəlxalq miqyasda tanınır.
Bəxtiyar müəllim, Sizin təşəbbüsünüz və rəhbərliyinizlə ölkəmizdə 1999-cu ildən nəşr
olunan ilk “Psixologiya jurnalı”nın, elə həmin il BDU-nun nəzdində açılan Azərbaycanda ilk “Eksperimental psixologiya” elmi-tədqiqat laboratoriyasının, həmçinin 2018-ci
ildən respublikamızda fəaliyyətə başlayan Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun yaradılması da ömür salnamənizə unudulmaz səhifələr yazıb. Azərbaycanda psixologiya elmi66 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2021
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nin inkişafı sahəsində mühüm addımlar atan bu institut ölkəmizdə dünya standartlarına
uyğun psixoloji elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında, müasir dövrdə ciddi ehtiyac duyulan psixoloq kadrlarının təkmilləşdirilməsində və cəmiyyətə peşəkar psixoloji xidmət
göstərilməsində mühüm quruma çevrilib.
Siz elmi-pedaqoji fəaliyyətinizlə paralel olaraq Ədliyyə Nazirliyi nəzdində Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutunda baş elmi işçi (1988-1996), AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunda Sosial psixologiya
şöbəsinin müdiri (2017-2020) işləyərkən də üzərinizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirmisiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv məsələləri komissiyasının (2001-2020) və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə
Komissiyasının (2004-2020) üzvü olduğunuz dövrdə işinizə məsuliyyətlə yanaşmış, prinsipiallıq nümayiş etdirmisiniz. 2016-cı ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü kimi fəaliyyətiniz
də təqdirəlayiqdir.
Tanınmış alim, gözəl pedaqoq, fəal ictimai xadim, ölkənin ictimai-siyasi həyatında gedən proseslərə prinsipial mövqedən yanaşan vətəndaş-ziyalı kimi xalqın etimadını qazanaraq beş seçki dalbadal – II, III, IV, V və VI çağırış Milli Məclisə seçkilərdə deputat mandatı
qazanmısınız. Uzun illərdir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətində həyata keçirilən islahatların qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində yaxından iştirak edirsiniz. 2001-2005ci illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətimizin üzvü kimi
də mühüm fəaliyyət göstərmisiniz.
Hazırda Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, MDB Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, həmçinin MDB PA-da Elm və təhsil komissiyasının
sədr müavini kimi fəallıq göstərirsiniz. Siz Azərbaycan-İndoneziya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, İrlandiya, İsrail, İsveçrə, Uruqvay və Yunanıstanla analoji qrupların üzvü kimi uğurlu fəaliyyət göstərir, Azərbaycan parlamentinin beynəlxalq
əlaqələrinin genişlənməsinə töhfələr verirsiniz.
Hörmətli Bəxtiyar müəllim!
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür,
möhkəm can sağlığı, elmi axtarışlarınızda və ictimai-siyasi fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyir, növbəti ad günlərinizi doğulub boya-başa çatdığınız diyarda – işğaldan azad
olunmuş doğma Ağdam şəhərində qeyd etmənizi arzulayıram.
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakışəhəri,20mart2021ciil
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MALİKHƏSƏNOV-50
Hörmətli Malik müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi anadan olmağınızın 50 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə uzun
ömür, möhkəm can sağlığı və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
Siz orta məktəbi bitirdikdən sonra M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olmuş, bu təhsil ocağını bitirərək müəllim ixtisasına yiyələnmisiniz.
Əmək fəaliyyətinizə Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində başlamış, uğurla fəaliyyət göstərmisiniz. Sonrakı illərdə iqtisadçı olmaq
həvəsi ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Mühasibat uçotu və audit fakültəsində
təhsil almış, təhsilinizi başa vurduqdan sonra
Nəqliyyat Nazirliyində şöbə müdiri, sektor müdiri vəzifələrində çalışmısınız.
Daha sonra Siz özəl sektorda fəaliyyət göstərərək 2006-2010-cu illərdə iş adamı kimi “Azinko Holdinq” tikinti şirkətinə rəhbərlik etmisiniz.
Siz həm də fəal ictimai xadimsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi qazandığınız
böyük etimad sayəsində 3 çağırış ardıcıl olaraq
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilmisiniz. Bu gün VI çağırış Milli Məclisin Regional məsələlər, İctimai birliklər və dini
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qurumlar komitələrinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı prosesində yaxından iştirak edir, bu sahəyə öz töhfələrinizi verirsiniz.
Bundan başqa, Siz Milli Məclisin Türkiyə, Böyük Britaniya, Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Belarus, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çexiya, Çin,
İsveçrə, Latviya, Monteneqro, Slovakiya və Sloveniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü, Koreya ilə parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun rəhbəri qismində parlament
diplomatiyasının inkişafında yaxından iştirak
edirsiniz. Sizin həm də Milli Məclisin Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin ikitərəﬂi əməkdaşlığı üzrə parlamentlərarası komissiyasının üzvü
və Milli Məclisin MDB Parlamentlərarası Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü kimi
fəaliyyətiniz də təqdirəlayiqdir.
Hörmətli Malik müəllim!
Sizi bir daha 50 illik yubileyiniz münasibəti
ilə ürəkdən təbrik edir, yaşınızın bu kamillik çağında Sizə can sağlığı, ailə səadəti və fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,
SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri
Bakışəhəri,15fevral2021ciil
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RAZİNURULLAYEV–50
Hörmətli Razi müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, Milli Cəbhə
Partiyasının sədrini anadan olmağınızın 50 illiyi
münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz əmək fəaliyyətinə sadə zəhmət adamı kimi
başlamış, hərbi xidmətinizi başa vurduqdan sonra
Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində ali təhsil
alaraq ingilis-fransız dili müəllimi ixtisasına yiyələnmisiniz. Universiteti bitirdikdən sonra Siz bir
neçə il müxtəlif şirkətlərdə tərcüməçi kimi fəaliyyət
göstərmiş, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında elmi işçi olmusunuz. Hüquq elminə olan həvəsiniz sayəsində Cənubi Rusiya Humanitar İnstitutunu da bitirərək hüquqşünas ixtisası almısınız.
Müxtəlif illərdə Demokratik İslahatlar Uğrunda
Cəmiyyətin həmsədri, Böyük Britaniyanın “İnternational Alert” təşkilatının Azərbaycan üzrə konsultantı, Mədən Sənayesində Şəﬀaﬂığın Artırılması
Koalisiyasının Şura üzvü, QHT Əməkdaşlıq Alyansının koordinatoru, “Region” Beynəlxalq Analitik
Mərkəzinin sədri olmusunuz.
Sizin aktiv siyasi fəaliyyətiniz ölkə ictimaiyyətinə
yaxşı məlumdur. Siz ölkəmizdə gedən siyasi proseslərdə yaxından iştirak edirsiniz. Bu fəallığınız sayəsində müstəqil Azərbaycanın VI çağırış Milli Məc-

lisinin deputatı seçilmisiniz. Parlamentin İnsan
hüquqları komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığı işində yaxından iştirak edir, seçicilərinizlə tez-tez
görüşərək onların qayğıları ilə maraqlanırsınız.
Siz həm də Finlandiya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Rusiya, Böyük
Britaniya, Almaniya, Ukrayna, Çexiya, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Özbəkistan, Moldova, Belarus və Fransa ilə işçi qruplarının üzvüsünüz.
Avropa İttifaqı - Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin və Avronest Parlament Assambleyasında Milli Məclisin nümayəndə heyətinin üzvü kimi təqdirəlayiq fəaliyyət göstərir, parlament
diplomatiyasına öz töhfələrinizi verirsiniz.
Hörmətli Razi müəllim!
Sizi 50 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha
ürəkdən təbrik edir, ömrünüzün bu kamillik çağında
Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayır, fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

SAHİBƏQAFAROVA
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri
Bakışəhəri,01aprel2021ciil
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Ömrüm boyu çalışmışam ki,
mənsub olduğum nəslin
xeyirxah əməllərini yaşadım
“Həmsöhbət”rubrikasının budəfəki yubilyar qonağı dördüncü, beşinci və
altıncı çağırış Milli Məclisin deputatı Malik Həsənovdur
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.
- Kənardan çox sakit və mülayim təbiətli insan təsiri
bağışlayırsınız. Ümumiyyətlə,
insanlarda hansı keyfiyyətlər
sizin üçün önəm daşıyır?

- Malik müəllim, insan həyatının müəyyən mərhələsində
bəzi məqamlara bir daha nəzər salır. Bu yaxınlarda qeyd
etdiyiniz yubiley tarixi həyatınızda nələri dəyişdirdi?

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

70 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2021

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

HƏMSÖHBƏT
qoyduğu ən xeyirxah əməllə
ri yaşadım, bu ailə ənənələrini
iş fəaliyyətimlə də uzlaşdırım,
övladlarıma da təlqin edim. Elə
bilirəm ki, insan olaraq mənim ali
təyinatım bundan ibarətdir.
Bu xüsusiyyətləri özündə
yaşadanlar elə əsasən sakit və
mülayim təbiətli insanlar olurlar.
Amma bununla bərabər hər kəsdə
olduğu kimi, mənim də əsəbiləş
diyim, hirsləndiyim vaxtlar olur.
Məncə, bu da təbiidir.
Yuxarıda qeyd etdiyim key
fiyyətlərlə yanaşı, insanlarda əsas
etibarı ilə vətəninə və dövlətinə
sədaqəti, dürüst əqidəni, haqqın
qalibiyyətinə inamı və öz üzərin
də daim çalışmaq xüsusiyyətlərini
yüksək qiymətləndirirəm.
- Artıq bir neçə çağırışdır ki,
Milli Məclisin deputatısınız.
Millət vəkili seçilərkən qarşı

nızda hansı vəzifələr qoymuş
dunuz?

da çox mühüm məsələdir. Bundan
əlavə, təmsil etdiyim dairənin se
- İstər millət vəkili seçilərkən,
çicilərinə və mənə müraciət edən
istərsə də Milli Məclisin deputatı
hər bir insana diqqət və qayğı,
olduğum  bütün zamanlarda qar
onları narahat edən problemlərlə
maraqlanmaq, bu məsə
lələrin həlli ilə bağlı işlər
də xüsusi diqqətimdədir.
İnsanlarda əsas etibarı ilə vətəninə
Xüsusən şəhid ailələrinin
və dövlətinə sədaqəti, dürüst əqidə
və qazilərin, eləcə də pan
ni, haqqın qalibiyyətinə inamı və öz
demiyanın yaratdığı çə
üzərində daim çalışmaq xüsusiyyət
tinliklərdən əziyyət çəkən
şəxslərin yanında olmaq,
lərini yüksək qiymətləndirirəm.
onlara imkan daxilində
maddi və mənəvi dəstək
göstərmək ümdə vəzifələ
şıya qoyduğum vəzifələrin məhək
rimdəndir.
daşı - möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin yürütdüyü
- Azərbaycanın Ali Baş Koman
daxili və xarici siyasətə dəstək, bu
danı, Prezident İlham Əli
istiqamətdə ona yardımçı olmaq
yevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
dır. Daha sonra əsas fəaliyyəti
ordumuz 30 illik işğala son
qanun yaradıcılığı olan Milli Məc
qoyaraq ərazi bütövlüyümüzü
lisdə vəzifə funksiyalarımın icrası
bərpa etdi. Qalib dövlətin de

Seçicilərlə görüşdə
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putatı kimi özünüzü necə hiss
edirsiniz?

- Bilirsiniz, Ali Baş Koman
danımız, möhtərəm Prezidenti
miz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
müzəff ər ordumuz bizə təkcə 30 il
düşmən tapdağı altında olan tor
paqlarımızı deyil, həm də başımı
zın ucalığını, üzümüzün ağlığını,
alnımızın açıqlığını, qamətimizin
məğrurluğunu qaytardı, beynəl
xalq aləmdə sözümüzün kəsərini
birə min artırdı.
Azərbaycanın Vətən Müharibə
sində qazandığı zəfər tariximizin
ən mühüm hadisələrindən biridir.
Müzəffər Ali Baş Komandanımı
zın və ordumuzun hərb elminə
gətirdiyi bu yenilik, bu qəhrəman
lıq dastanı dərsliklərə salınacaq.
Bu qələbə tariximizə qızıl hərflərlə
yazılacaq. Məhz bunun nəticəsi
dir ki, indi hər bir ölkə vətəndaşı
azərbaycanlı olmasının qürurunu

Şəhid ailəsinin üzvləri ilə görüşdə

yaşayır. Bu tarixi qələbənin dəyə
ri onun döyüş meydanında igid  
qardaş  və bacılarımızın  qanı
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bahasına, canı bahasına əldə olun
masıdır. Heç şübhəsiz, Azərbay
can bu qələbəni qazanmaqla öz ta

HƏMSÖHBƏT

rixinin şərəf və ləyaqət səhifəsini
qızıl hərflərlə yazıb.
Bu gün respublikamızın əldə
etdiyi bütün uğurlarda olduğu
kimi, böyük qələbəsində də həlledici amil ölkə Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Dövlət, xalq və ordu o
zaman güclü olur ki, ona güclü
lider rəhbərlik edir. Bu mənada,
bu gün Azərbaycan xalqının bö
yük coşqu ilə qeyd etdiyi zəfə
rin baş qəhrəmanı müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevdir. Biz hərb və diploma
tiya cəbhəsində Prezident İlham
Əliyevin liderliyini, sərkərdəlik
məharətini gördük. Xalqımızın,
dövlətimizin birliyi, ölkə başçısı
na sonsuz inam böyük qələbə ilə
nəticələndi. Bu qələbə Azərbayca
na sülh gətirməklə yanaşı, Cənubi
Qafqazda qarşılıqlı iqtisadi inkişaf
və firavanlıq üçün də etibarlı
zəmin yaratmış oldu. Qazanılan
möhtəşəm zəfər Azərbaycanın
beynəlxalq müstəvidə mövqeləri
ni daha da gücləndirəcək. Bundan
gözəl nə ola bilər?!

- Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvü olaraq partiyada həyata
keçirilən islahatlarla bağlı nə
deyə bilərsiniz?

- Hesab edirəm ki, bu gün döv
lətimizin əldə etdiyi uğurlarda
cəmiyyətimizin aparıcı siyasi qüv
vəsi olan YAP-ın danılmaz payı
vardır. Lakin onu da qeyd etməyi

sübut etdi ki, banisi Ümummilli
liderimiz, Ulu öndərimiz Heydər
Əliyev olan, əməlində və fəaliyyə
tində onun müəyyən etdiyi bəşəri
dəyərləri yaşadan cənab İlham
Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə
böyük sınaqlardan üzüağ çıxan
yenilənmiş partiyamız indiyədək
öz üzərinə düşən vəzifələri layi

Biz hərb və diplomatiya cəbhəsində Prezident İlham Əliyevin liderliyi
ni, sərkərdəlik məharətini gördük. Xalqımızın, dövlətimizin birliyi, ölkə
başçısına sonsuz inam böyük qələbə ilə nəticələndi. Bu qələbə Azərbay
cana sülh gətirməklə yanaşı, Cənubi Qafqazda qarşılıqlı iqtisadi inkişaf
və firavanlıq üçün də etibarlı zəmin yaratmış oldu. Qazanılan möhtəşəm
zəfər Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə mövqelərini daha da güclən
dirəcək. Bundan gözəl nə ola bilər?!

zəruri hesab edirəm ki, son dövr
lər dövlət və cəmiyyətimizin bü
tün sferalarında aparılan islahatlar
Yeni Azərbaycan Partiyasından da
yan keçməyib. Partiyanın bu ya
xınlarda keçirilmiş VII qurultayı,
orada müzakirə edilən məsələlər
və qəbul olunan qərarlar bir daha

qincə yerinə yetirdiyi kimi, bun
dan sonrakı quruculuq dövründə
də qarşıda duran işlərin öhdəsin
dən uğurla gələcək. İnanıram ki,
partiyamızın fəalları bu prosesdə
yaxından iştirak edəcək, daim
quruculuq işlərinə öz töhfələrini
verəcəklər.
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Azərbaycanın qələbəsi
Ermənistanın maskalanmış daxili
problemlərini də üzə çıxardı
2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən 44 günlük Vətən Müharibəsində
Azərbaycan şanlı qələbə qazandı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və qüdrətli ordumuzun gücü ilə böyük zəfərə imza ataraq tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Vətən
Müharibəsi həm işğalçı ölkə ordusunun acınacaqlı məğlubiyyəti ilə başa çatdı, həm də əldə
etdiyimiz qələbə sayəsində bölgədə yeni reallıqlar yarandı.

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

Vüqar İskəndərov
MilliMəclisindeputatı

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

74 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2021

ANALİTİKA
düyü, həmçinin gələcəkdə bu ölkənin
daha ağır sınaqlarla üzləşəcəyi artıq
düşmən ölkənin keçmiş və indiki
rəsmiləri tərəfindən də bəyan olu
nur, o cümlədən erməni mətbuatında
bununla bağlı silsilə məqalələr verilir.
Həmin yazılarda indiki hakimiyyə
tin ötən müddət ərzində ölkəni hansı
vəziyyətə gətirməsi barədə nəticə
lər təqdim edilir və qeyd olunur ki,
Paşinyan hakimiyyətinin fəaliyyəti
nəticəsində ortada məğlub, dağıl
mış və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan
ordu qalıb. Həmçinin qeyd olunur
ki, bu müddət ərzində Ermənistan
da minlərlə ailə qazanc yerini itirib,
iqtisadi tənəzzül dərinləşib, ölkənin
xarici borcu 8 milyard dolları ötüb.
Bir sözlə, 44 günlük müharibə və acı
məğlubiyyət işğalçı ölkədə əsaslı so
sial, iqtisadi böhrana, gərgin mənə
vi-psixoloji duruma səbəb olub, daxili
qarşıdurma pik həddə çatıb.
Ölkəsinin acınacaqlı durumda
olduğunu deyən Ermənistan prezi
denti Armen Sarkisyanın yerli mət
buata müsahibələrində səsləndirdiyi
fikirlər də bunu bir daha təsdiqlədi.
Minlərlə erməni gəncinin ölümünün

Beləliklə, bu müharibə həm də onu
sübut etdi ki, ötən müddət ərzində
Ermənistan sadəcə mifl ərlə idarə olu
nub. Yəni Armen Sarkisyanın açıq
laması da bunu bir daha təsdiq edir
ki, onların xəstə təxəyyülü özlərinin
başında çatladı.
Digər tərəfdən Ermənistanın sabiq
kənd təsərrüfatı naziri Artur Xaçatr
yanın ötən ilin noyabrında KİV-ə
açıqlamasında bəhs etdiyi məqamlar
bu ölkənin işğalçılıq siyasəti barədə
reallıqları aşkara çıxarıb. O deyib ki,
yaxın gələcəkdə Ermənistanda ərzaq
təhlükəsizliyi, ilk növbədə çörəyin
mövcudluğu, həmçinin qiymət artı
mı nöqteyi-nəzərindən ciddi prob
lemlər yaranacaq. Xaçatryan ərzaq
təhlükəsizliyinin həm Qarabağ, həm
də Ermənistan üçün ümumi xarak
ter daşıdığını bildirib. Onun
sözlərindən məlum olur ki,
Bu müharibə həm də onu sübut etdi ki,
ölkədə birinci təhlükə taxılın
ötən müddət ərzində Ermənistan sadəcə
mümkün çatışmazlığıdır. Belə
miflərlə idarə olunub. Yəni Armen Sar
ki, Ermənistan hər il təxminən
kisyanın açıqlaması da bunu bir daha
200 min ton taxıl istehsal edib
ki, bunun 150 min tonu məhz
təsdiq edir ki, onların xəstə təxəyyülü
işğal edilmiş ərazilərin payına
özlərinin başında çatladı.
düşüb. “Biz Ermənistanda

həm cəmiyyət, həm də onların ailə
ləri üçün faciə olduğunu vurğulayan
Sarkisyanın “26 il bundan əvvəl bi
zim güclü ordumuz var idi. Bu dövr
ərzində Azərbaycan bu istiqamətdə
böyük güc sərf etmiş, müasir texno
logiyalar tətbiq etmiş, Ermənistan
isə öz arzusunu reallıq kimi qəbul
etmişdi. Ermənistan deyir, güclü
ordusu var, amma reallıqda isə bu,
yoxdur” - ifadəsi gizli həqiqəti gün
üzünə çıxarmış oldu... Yəni prezi
dent səviyyəsində etiraf edildi ki,
“Ermənistanın güclü, məğlubedil
məz ordusu var”- iddialarının heç
bir əsası olmayıb. Armen Sarkisyan
onu da etiraf edib ki, Ermənistan
dizi üstə çöküb, işğalçı ölkə təkcə
dövlətin deyil, millətin böhranını da
yaşayır.
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istehsal edilən 75 faizdən çox taxıl
itirdik. Ermənistan hər il təxminən
250 min ton taxıl idxal edir. Defisiti
xaricdən idxalla doldurmaq lazım gə
ləcək. Nəzərə alsaq ki, ABŞ dollarının
məzənnəsi artmağa davam edəcək,
onda bizdə çörəyin mövcudluğu və
onun qiyməti ilə bağlı problem yara
nacaq”, - deyən Artur Xaçatryanın bu
sözləri bir tərəfdən məğlubiyyətdən
sonra işğalçı ölkənin ağır fəsadlara
tuş gələcəyi haqqında söylənilənləri
təsdiqləyirsə, digər tərəfdən də Ermə
nistanın parazit xislətindən hələ də əl
çəkmədiyindən xəbər verir. Mən “pa
razit” sözünü təsadüfən işlətmədim.
Kimsəyə sirr deyil ki, Ermənistan 30
ilə yaxın müddət işğal altında saxladı
ğı torpaqlarımızın yeraltı və yerüstü
sərvətlərini də vəhşicəsinə talan edib.
Ermənistanda istehsal edilən taxılın
75 faizdən çoxunun, yəni 150 min
tonunun işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərinin payına düşməsi öz taxıl
tələbatını bizim torpaqların hesabına
təmin etdiyini ortaya çıxarır.
Bu mənfur xislətin qurbanı olan
təkcə taxılımız deyil. Azərbaycanda

meşə zolağının 25 faizi işğal altında
olmuş torpaqların payına düşür, su
ehtiyatlarımızın təxminən yarıya qə
dəri həmin ərazidədir. Eyni zaman
da, həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatı
üçün faydalı torpaq sahələri var. İşğal
olunmuş ərazilər vaxtilə Azərbay
canda istehsal edilən kənd təsərrüfatı
məhsullarının 35-40 faizə qədərini
təmin edirdi. Məsələn, işğaldan əvvəl
kifayət qədər böyük aqrar və səna
ye potensialına malik Füzuli rayonu
1980-ci illərdə üzüm, taxıl, pambıq
istehsalına görə respublikamızda
öndə gedən rayonlardan biri olub.
Eyni tendensiya Cəbrayıl və Zəngilan
rayonlarında da müşahidə edilirdi.
Bu ərazilər, o cümlədən Qubadlı,
Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonları da
məhsuldar torpaqlara malikdir. Bu
ərazilərin təbii sərvətləri kifayət qə
dər boldur.
Bu acı məğlubiyyət Ermənistanda
daxili qüvvələr arasında hesablaşma
ların yeni və ən şiddətli mərhələsinə
qədəm qoymasına da səbəb olub. Öl
kə bütünlüklə xaosa bürünüb. Məğ
lub ölkədə 4 aydan çoxdur davam
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edən siyasi böhran növbədənkənar
parlament seçkilərinin vaxtının elan
edilməsindən sonra daha da qabarıb.
Erməni mediasının yazdığına görə,
hakimiyyətin 20 iyun tarixinə ölkədə
seçki elan etməsi gərginliyi daha da
artırıb. Belə ki, “Vətənin xilası naminə
hərəkat”a daxil olan bir çox partiyalar
hakimiyyətə qarşı mübarizəni küçə
aksiyaları yolu ilə davam etdirirlər.
“Vətənin xilası naminə hərəkat”ın
lideri Vazgen Manukyan deyib ki,
seçkilərin keçirilməsinin qarşısını al
maq üçün bütün vasitələrdən istifadə
etmək lazımdır. Çünki Paşinyan istefa
versə belə, seçki dövründə hakimiy
yətin onun və komandasının əlində
qalması qəbuledilməzdir. Bununla ya
naşı, martın 28-də parlamentin qarşı
sında keçirilən mitinqdə hərəkatın ali
şurasının adından yayılan bəyanatda
qeyd olunur ki, ölkəni fəlakətə aparan
hakimiyyətə qarşı mübarizə müxtəlif
vətəndaş itaətsizliyi aksiyaları və siya
si yollarla davam edəcək.
Bir sözlə, Paşinyan, parlament
müxalifəti və revanşistlər arasında
savaş hər keçən gün daha da şiddət
lənir. Düzdür, parlament müxalifəti
hələlik sakit manevr yolunu seçib və
yeni kabinetdən pay alacağına dair
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dan uzaqlaşdırmaqla, hələ də “vuran
əlinin” olduğunu göstərmək istədi və
hakimiyyətdə olduğu müddətdə 44
günlük müharibə ilə bağlı heç bir is
tintaq komissiyasının yaradılmayaca
ğına, heç bir araşdırmanın aparılma
yacağına dair fikirləri ilə Ermənistan
generalitetinə “bağışlayan ürəyinin”
olduğu mesajını verdi. Ekspertlərin
fikrincə, əslində, bu məsələdə də Pa
şinyan özünəxas hiyləgərlik sərgiləyir.
Yəni o, qiyamçı generallara “sakit da
yansanız və hakimiyyətdə qalsam, sizi
həbs cəzası gözləmir” demək istəyir.
Göründüyü kimi, müharibədə
acınacaqlı məğlubiyyətə tuş gələn Er
mənistan növbədənkənar seçkilərə də
bu məğlubiyyətin yaratdığı gərginlik
və xaos içində gedir. Ölkənin gələcək
taleyini də bu seçkilərin nəticəsi həll
edəcək. Yəni mövcud durum
onu deyir ki, Ermənistan var
Bu acı məğlubiyyət Ermənistanda daxili
olmaq üçün Azərbaycan və
qüvvələr arasında hesablaşmaların yeni və
Türkiyə ilə razılaşmalıdır.
ən şiddətli mərhələsinə qədəm qoyması
Yeri gəlmişkən, Paşınyana
na da səbəb olub. Ölkə bütünlüklə xaosa
yaxın qüvvələr bunda maraqlı
görünürlər. Məsələn, Ermə
bürünüb. Məğlub ölkədə 4 aydan çoxdur
nistan Təhlükəsizlik Şurası
davam edən siyasi böhran növbədənkənar
nın katibi Armen Qriqoryan
parlament seçkilərinin vaxtının elan edil
yerli “İctimai Televiziya”ya
məsindən sonra daha da qabarıb.
müsahibəsində “Türkiyə ar

Paşınyandan vəd gözləyir. Əgər bu
vəd verilərsə, Paşınyanın yanında yer
alaraq seçkilərə qatılacaqlar, əks hal
da isə küçələrə çıxıb, revanşistlərdən
ibarət müxalifətə qoşulacaqlar.
Müharibədəki acınacaqlı məğlu
biyyəti özündən əvvəlki hakimiyyət
lərin (Köçəryan və Sarkisyan) ayağına
yazan Paşınyan isə yayda keçiriləcək
seçkilərdən qalib ayrılmaq üçün bü
tün gücünü səfərbər edir. Bu yolda
hər şeyə hazır olduğunu bəyan edən
Paşinyanın bütün vasitələrə əl atmaq
dan çəkinmədiyini bu ilin əvvəlindən
etibarən cərəyan edən hadisələr də
təsdiqləyir. Paşinyan hakimiyyətini
qorumaq üçün hətta ölkənin hərbi
qüvvələri ilə belə “kəllə-kəlləyə gəl
mək”dən çəkinmir. O, Silahlı Qüvvə
lərin baş qərargah rəisini öz postun

tıq Ermənistan üçün düşmən dövlət
deyil?” sualına cavabında bildirib ki,
“Əgər bölgənin kommunikasiyasını
blokdan çıxarırıqsa, onda yanaşmala
rımızda müəyyən düzəlişlər edilməli
dir. Biz bu istiqamətdə işləyirik”.
Ermənistan işğal niyyətindən, re
vanşist xəyallardan imtina etməlidir.
İmtina edəcəkmi? Erməni cəmiyyəti
buna hazırdırmı? Biz bu sualların
cavabını iyunda keçiriləcək seçkidə
öyrənəcəyik.
Hələlik isə iki məqamı xatırlat
maq yerinə düşər. Birincisi, odur ki,
məlumatlara görə, müharibə zamanı
Ermənistanda 5000 birinci qrup, 6000
ikinci qrup əlil olub. Üçüncü qrupun
statistikası barədə hələ ki, məlumat
verilmir. Ölənlərin sayını da bura
əlavə etsək, həm Ermənistan ordu
sunun darmadağın olduğunu, həm
də bu ölkənin demoqrafik fəlakətlə
baş-başa qaldığını aydın görə bilərik.
Üstəgəl də, əsaslı məlumatlara görə,
hazırda 200 min erməni ölkədən qaç
mağa hazırlaşır.
Bütün bunları nəzərə alsaq və  
seçkilərdə də revanşistlər qalib gəlsə,
o zaman Ermənistan öz ölümünü
gözləyən qocalar ölkəsinə çevrilə
cək…
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Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi
əlaqələri yeni inkişaf mərhələsində

Məşhur Məmmədov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan hər zaman qardaş
Türkiyə ilə siyasi və iqtisadi əlaqə
lərin inkişaf etdirilməsində maraqlı
dır. Bu günədək “bir millət, iki döv
lət” prinsipi əsasında inkişaf edən
münasibətlərimizin yüksək səviyyə
də olduğunu hər iki dövlət başçı
ları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib
Ərdoğan dəfələrlə vurğulayıblar.
İlham Əliyev  bildirib ki, Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında bütün sahələr
də əlaqələr çox uğurla inkişaf edir,
bu münasibətlər dostluq, qardaşlıq
əsasında qurulub və bu iki xalqın
çox zəngin birgə tarixi, ortaq də
yərləri var. Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında əlaqələr bu möhkəm təməl
əsasında qurulub və bütün məsələ
lərdə əməkdaşlığımız yaxşı nəticələr
verir.
Müstəqilliyimizin ilk illərində
Türkiyə iki qardaş ölkə arasında
qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq prin
siplərinə əsaslanaraq dövlət qurucu
luğu yolunda Azərbaycanın  səylə
rini daim dəstəkləməklə, hərtərəfl i
əlaqələrin inkişafına geniş yardım

göstərib. Azərbaycanın dünya bir
liyinə inteqrasiyasında, regional
təhlükəsizliyin qorunmasında, ölkə
mizin siyasi-iqtisadi və elmi-mədəni
maraqlarının reallaşmasında daim
Türkiyə ilə hərtərəfli əməkdaşlığın
genişlənməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilib.
Müasir geosiyasi şəraitdə Azər
baycanın etibarlı strateji tərəfdaşı
olan Türkiyə ilə münasibətlərin
daha da genişləndirilməsi ölkəmi
zin xarici siyasətinin mühüm tərkib
hissəsidir. Hər iki ölkənin dövlət
və hökumət başçılarının, eləcə də
siyasi, iqtisadi, ticarət, elm, təhsil,
mədəniyyət və digər sahələr üzrə
aidiyyəti qurumların rəhbərlərinin
qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli əmək
daşlığın genişlənməsində əhəmiy
yətli rol oynayıb və bütün sahələrdə
əlaqələr uğurla inkişaf etdirilərək
ölkələrimiz arasında strateji tərəf
daşlıq münasibətlərinin yüksəlməsi
nə səbəb olub.
Azərbaycan regionda həyata
keçirilən qlobal iqtisadi layihələrin
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reallaşmasında Türkiyənin yaxından
iştirakına daim xüsusi diqqət yetirir.
1994-cü il sentyabrın 20-də imza
lanmış “Əsrin müqaviləsi”nin xarici
neft şirkətlərinin konsorsiumunda
“Türk petrolları” şirkətinin təm
sil olunması Türkiyə ilə Azərbay
can arasında strateji əməkdaşlığın
inkişafının ilk əsas təzahürü idi.
Avropa ilə Şərq ölkələri arasında
nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələri
nin yaradılması sahəsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edən “Avropa-Qaf
qaz-Asiya beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizi (TRASEKA)” proqramının
dəstəyi ilə 1998-ci il sentyabrın 7-8də 9 ölkənin dövlət başçısının, 32
dövlətin nümayəndə heyətinin  və
13 beynəlxalq təşkilatın iştirakı ilə
tarixi İpək Yolunun bərpasına dair
Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfrans Azərbaycanla Türkiyə arasın
da strateji tərəfdaşlığın genişlən
məsinə yeni stimul verdi. Bu layihə
ilə yanaşı, digər iqtisadi layihələrin
həyata keçirilməsi istiqamətində atı
lan addımlar, xüsusilə Xəzərin enerji
resurslarının dünya bazarlarına nəql
olunması sahəsində davamlı əmək
daşlığın genişləndirilməsi hər iki
dövlətin regionda siyasi-iqtisadi və
strateji maraqlarının təmin edilməsi
nə xidmət göstərir.
Azərbaycanın neft-qaz strategi
yasının həyata keçirilməsi Türkiyə
ilə strateji tərəfdaşlıq münasibət
lərinin daha da dərinləşməsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Xəzər regionunda fəal mövqeyi
ilə seçilən və Azərbaycanın bütün
məsələlər üzrə mütt əfiqi hesab edi
lən Türkiyə dövləti əsas diqqətini
respublikamızın neft ehtiyatlarının
xarici bazarlara marşrutu üzərində
cəmləşdirib. Bu məqsədlə də Tür

AKTUAL

kiyə hökuməti Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac neft boru kəməri marş
rutunun təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı bir sıra təkliflərlə
çıxış edib.
Ümummilli lider Heydər Əli
yevin xarici siyasət kursunu çox
uğurla davam etdirən Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev qardaş Tür
kiyə dövləti ilə münasibətləri yüksə
lən xətt üzrə inkişaf etdirərək strateji
mütt əfiqlik səviyyəsinə yüksəlmə
sində əhəmiyyətli rol oynadı.  Öl
kələrimiz arasında bütün sahələrdə
əlaqələrin dinamik şəkildə inkişa
fının göstəricisi olan qlobal iqtisadi
layihələr – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri
və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layi
hələri regionda sülh və təhlükəsiz
liyin təmin edilməsinə öz töhfəsini
verməklə yanaşı, xalqlarımızın rifah
halının yaxşılaşdırılması baxımın
dan da böyük əhəmiyyətə malikdir.

Hər iki dövlətin irəli
sürdüyü yüksək səviy
Bütün dövrlərdə Türkiyə-Azərbaycan müna
yədə Strateji Əməkdaş
sibətləri həm iki ölkə üçün, həm də region
lıq Şurasının qurulması
üçün çox önəmli rol oynayıb. Bu gün ölkələri
istiqamətində verilən
miz arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri
qərar da Türkiyə ilə
mövcuddur və bütün sahələrdə əlaqələrimiz
Azərbaycan arasında
uğurla inkişaf edir. Bu səbəbdən Azərbaycanın
gələcəyi əhatə edən və
dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan edib ki, böl
ikitərəfli münasibətlər
də atılan ən mühüm
gədə Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı, işbirliyi
addımlardan biridir. Bu
olmadan heç bir təşəbbüs, heç bir layihə hə
baxımdan “Azərbaycan
yata keçirilə bilməz.
Respublikası və Türkiyə
Respublikası arasında
Yüksək Səviyyəli Strate
Bu layihələr hazırda regionun ən
ji Əməkdaşlıq Şurasının qurulması
böyük və mühüm layihələri hesab
haqqında Birgə Bəyannamə”nin
olunur. Hər üç layihənin Bakıdan
imzalanması mühüm əhəmiyyət
başlanması təkcə Azərbaycanın neft
kəsb edir.
və qaz ehtiyatlarına malik olması
Azərbaycanla Türkiyənin ikitə
deyil, eləcə də ölkəmizin regionda
rəfl i iqtisadi əməkdaşlığı və sərma
ən böyük iqtisadi potensiala, gücə
yələrə verdikləri böyük əhəmiyyət
və həmin layihələrin reallaşmasını
də ölkələrimizin inkişafını şərtlən
diktə etmək imkanına sahib olması
dirən amillərdəndir. Azərbaycanın
deməkdir.
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Ankarada Azərbaycan-Turkiyə Hökumətlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının 9-cu iclası

Türkiyə iqtisadiyyatına yatırdığı
sərmayələrin həcmi 20 milyard
dolları keçib, bunun da 15 milyard
dolları Dövlət Neft Şirkətinin payı
na düşür. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmər
ləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
kimi nəhəng layihələr Türkiyə ilə
Azərbaycan əməkdaşlığının gələ
cək inkişafında xüsusi əhəmiyyətə
malikdir.
Vətən Müharibəsində əldə olu
nan tarixi zəfərdən sonra Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında iqtisadi
əlaqələrin bir qədər də genişlənmə
si müşahidə edilir. İşğaldan azad
olunan ərazilərdə əsas podratçı
şirkətlər arasında Türkiyə şirkətləri
də var və ilk müqavilələr türk şir
kətləri ilə bağlanıb. Bütün infrast
ruktur layihələrində türk şirkətləri
ilə əməkdaşlıq mövcuddur. Ötən
ildən inşasına başlanılan Əhməd
bəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu
nun tikintisində böyük təcrübəyə
malik 2 türk şirkəti iştirak edir.
Füzuli rayonunun ərazisində inşa

ediləcək Beynəlxalq Hava Limanı
nın layihələndirilməsinə və tikinti
işlərinin görülməsinə Türkiyə şir
kətləri də cəlb olunub.
Azərbaycan və Türkiyə arasın
da iqtisadi əməkdaşlıq xarici ticarət
əlaqələrində də özünü biruzə verir.
2021-ci ilin yanvarında Azərbayca
nın qeyri-neft mallarının əsas alıcısı  
olan Türkiyə sıralamada Rusiyanı
qabaqlayıb. Gömrük məlumatlarına
əsasən 146 milyon dollarlıq qeyrineft məhsulu satılıb və bunun 52,7
milyonu (36,1 faiz) Türkiyəyə ixrac
edilib. Rusiyaya isə ixrac 43 milyon
dollar olmaqla ümumi ixracın 29
faizini təşkil edib.
Xatlırladaq ki, əvvəlki dövrlərdə
Azərbaycandan qeyri-neft mallarını
ən çox Rusiya alırdı. Türkiyə daim
ikinci yerdə qərarlaşırdı. 2020-ci ilin
yanvarında 141 milyon dollar dəyə
rində qeyri-neft məhsulu satılmışdı
ki, bunun da 48,2 milyon dolları
(34,2 faiz) Rusiyaya, 33,1 milyon
dolları (23,5 faiz) Türkiyəyə ixrac
edilmişdi.
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2021-ci ilin yanvarında Türki
yənin ilk sıraya yüksəlməsi qardaş
ölkəyə ixracın kəskin artması hesa
bına baş verib. Ötən ilin yanvar ayı
ilə müqayisədə bu ilin ilk ayında
Türkiyəyə ixrac 20 milyon dollara
(60 faiz) yaxın artıb.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
ötən il imzalanan “Azərbaycan Res
publikası Hökuməti ilə Türkiyə Res
publikası Hökuməti arasında Prefe
rensial Ticarət Saziş”i bu ilin martın
1-dən tətbiq edilməyə başlanılıb. Bu,
qardaş ölkə ilə xarici ticarətin geniş
lənməsinin davamı deməkdir. Pre
ferensial  “güzəştli” mənasını verir
və o, razılaşmalar əsasında mallara
mövcud gömrük tarifləri ilə müqa
yisədə daha aşağı tarifl ərin tətbiq
edilməsini nəzərdə tutur. Qarşılıqlı
şəkildə tariflərin aşağı salınması iki
ölkə arasında ticarət əlaqələrinin ge
nişlənməsinə kömək edəcək.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan xarici ticarət dövriyyəsi
nin 2023-cü ilin sonuna qədər 15
milyard dollara çatdırılmasını təklif

TƏRƏFDAŞLIQ
edib. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bunun mümkün olduğunu
bildirib və ötən il Preferensial Tica
rət Sazişi imzalanıb.
Xarici ticarət əlaqələrinin geniş
lənməsinə Cənub Qaz Dəhlizinin
tamamlanması böyük töhfə olacaq.
Bu dəhliz vasitəsilə hər il Türkiyə
Azərbaycandan 16 milyard kubmet
rə qədər qaz alacaq.
Bütün dövrlərdə Türkiyə-Azər
baycan münasibətləri həm iki ölkə
üçün, həm də region üçün çox
önəmli rol oynayıb. Bu gün ölkə

strategiyasının müəyyənləşdirilmə
sində aparıcı rol oynayan və iki ölkə
arasındakı münasibətlərin çox vacib
elementlərindən olan neft və qaz kə
mərləri təkcə regionda deyil, bütün
dünyada dövlətlərimizin nüfuzunu
əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bu
layihələr Azərbaycanın, Türkiyənin,
eləcə də digər ölkələrin enerji təhlü
kəsizliyi üçün böyük təminat verir.
Eyni zamanda, iki dövlət arasında
genişlənən əməkdaşlıq və strateji
tərəfdaşlıq regionda sabitliyin göstə
ricisinə çevrilib.

lərimiz arasında strateji tərəfdaşlıq
münasibətləri mövcuddur və bütün
sahələrdə əlaqələrimiz uğurla inki
şaf edir. Bu səbəbdən Azərbaycanın
dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan
edib ki, bölgədə Türkiyə-Azərbay
can əməkdaşlığı, işbirliyi olmadan
heç bir təşəbbüs, heç bir layihə hə
yata keçirilə bilməz. Bununla yanaşı,
Türkiyə və Azərbaycan regional
əməkdaşlıq prosesinin fəal və əsas
söz sahibi olan iştirakçılarıdır. Hər
iki dövlət özünün iqtisadi və enerji
imkanlarından, eləcə də geosiyasi
mövqeyindən ikitərəfl i və regional
əməkdaşlığın genişlənməsi istiqa
mətində səmərəli istifadə edir. Bu
gün bölgənin uzunmüddətli inkişaf

Prezident İlham Əliyev “Azər
baycan Respublikası Hökuməti ilə
Türkiyə Respublikası Hökuməti ara
sında qarşılıqlı olaraq vizadan azad
etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il
tarixində Bakı şəhərində imzalanmış
Sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqın
da Azərbaycan Respublikası Höku
məti ilə Türkiyə Respublikası Hö
kuməti arasında 1 saylı Protokol”un
təsdiq edilməsi barədə Qanunu
imzalayıb. Bu qanunun imzalanma
sı çoxdan gözlənilirdi.
2020-ci il dekabrın 10-da Bakı
şəhərində imzalanmış “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında
qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə

haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixin
də Bakı şəhərində imzalanmış Sazi
şə dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Türkiyə Respublikası Hökumə
ti arasında 1 saylı Protokol” təsdiq
edilib.
Müstəqil Azərbaycan iqtisadi,
sosial, siyasi və mədəni inkişafının
tarixi dönüş mərhələsini yaşamaq
dadır. Bu dövrdə ölkədə həyata
keçirilən məqsədyönlü sosial-iqtisa
di islahatlar milli iqtisadiyyatın güc
lənməsini və müasirləşməsini təmin
etmişdir. Son 17 ildə dinamik inkişaf
əsasında ölkə iqtisadiyyatının həcmi
3 dəfədən çox artmış, güclü sosialiqtisadi infrastruktur yaradılmış,
pozitiv demoqrafik artım şəraitin
də yoxsulluq səviyyəsi əhəmiyyətli
azalmışdır. Mövcud maliyyə imkan
ları maksimuma çatdırılıb və ölkə
yuxarı orta gəlirli dövlətlər qrupun
da möhkəmlənmişdir.
Vizadan azad etmə Azərbaycan
və qardaş Türkiyə arasında yeni
iqtisadi əlaqələrin inkişafına dəstək
olacaq.
Artan iqtisadi güc Azərbaycana
Cənubi Qafqazın və ətraf regionla
rın iqtisadiyyatlarını dəyişdirməyə
qadir böyük layihələrin təşəbbüs
karı olmaq imkanı vermişdir. Ölkə
regional iqtisadiyyatın lokomotivi
olaraq dünyanın enerji təhlükəsizli
yinin etibarlı tərəfdaşlarından birinə
çevrilmişdir. Bütün bunlar Azər
baycanın regionda iqtisadi rolunu
yüksəltmiş, xarici təsirlərə davamlı
olmasına və müstəqil dövlət kimi
suverenliyinin bərpasına möhkəm
zəmin yaratmışdır.
Əvvəlki illərdə həyata keçirilmiş
islahatlar hesabına ölkənin sosialiqtisadi potensialı artmış, iqtisadiy
yatın xarici təsirlərə dözümlülüyü
yaxşılaşmışdır.
Müstəqil və suveren Azərbaycan
dövləti qardaş Türkiyə ilə bərabər
postpandemiya və postkonfl ikt
dövründə keyfiyyətcə yeni olan və
2021-2030-cu illəri əhatə edən strateji
mərhələyə daxil olur.
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Strateji hədəfləri reallığa çevirən Prezident
Hər bir ölkənin dünyada tanınması və nüfuz qazanması həmin dövlətin başçısının diplomatik sə
riştəsindən, gücündən və liderlik qabiliyyətindən asılıdır. Ən yüksək liderlik keyfiyyətlərini özündə
birləşdirərək Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 17 il ərzində ölkəmizin nüfuzunu zirvələrdən zirvələrə
yüksəldən, vaxtında qəbul etdiyi qərarlar və diplomatik taktiki gedişləri ilə dünya liderləri arasın
da yüksək nüfuza malik olan Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev siyasi məktəbini keçdiyini,
Ulu öndərin dövlət idarəçilik praktikasına yiyələnmiş peşəkar siyasətçi olduğunu sübut etdi.

Jalə Əhmədova
Milli Məclisin deputatı

Möhtərəm Prezidentin son 17 ildə
həyata keçirdiyi uzaqgörən inkişaf
strategiyası nəticəsində Azərbaycan
dayanıqlı və davamlı iqtisadi tərəqqiyə
nail oldu. Bu gün respublikamızı dünya
ölkələri arasında söz və nüfuz sahibi
edən cənab İlham Əliyev ordu qurucu
luğunu daim diqqət mərkəzində saxladı
və ən yüksək standartlara cavab verən,
qarşıya qoyulan tapşırıqları peşəkarlıqla
yerinə yetirə bilən qüdrətli bir Azərbay
can Ordusu yaratdı. Hər  zaman “Azər
baycan heç vaxt öz ərazi bütövlüyünün
pozulması ilə barışmayacaq, torpaqla
rında ikinci erməni dövlətinin yaran
masına yol verməyəcəkdir. Ölkəmizin
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ərazi bütövlüyü tam bərpa edilməli,
azərbaycanlılar əzəli yurdlarına qayıt
malıdırlar” - deyən İlham Əliyev bütün
fəaliyyəti boyunca bu prinsipin gerçək
ləşməsi üçün çalışdı, “Qarabağ Azərbay
candır!” ifadəsinin bir həqiqət olduğunu
bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Azərbaycan öz liderinin yüksək dip
lomatik səriştəsi, qətiyyətli və sarsılmaz
iradəsi, ordunun gücü, xalqın sarsılmaz
birliyi sayəsində zəfər çaldı, torpaqları
mız erməni işğalından azad olundu və
Azərbaycan bütün dünyada qalib ölkə
kimi tanındı.
Vətən Müharibəsində hər bir Azər
baycan vətəndaşı cənab Ali Baş Ko

LİDER
mandanın və Azərbaycan Ordusunun
yanında olduğunu öz əməli ilə sübut
etdi. Döyüş meydanından reportajlar
hazırlayaraq həm ölkə, həm də dünya
ictimaiyyətini məlumatlandıran jurna
listlərimiz ekstremal vəziyyətlərdə lentə
aldıqları foto və video materialları peşə
karlıqla işıqlandırdılar. Yeri gəlmişkən,
İkinci Qarabağ müharibəsində dünya
ictimaiyyətini fasiləsiz  informasi
yalarla təmin etmiş bizim əziz qar
daşlarımızın - türkiyəli jurnalistlərin
əməyini xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
İstər Azərbaycan, istər Türkiyənin
media nümayəndələri, istərsə də sosial
şəbəkələrdə informasiya manipulyasi
yası aparan ermənilərə qarşı “savaş”
meydanı açan vətəndaşlarımız respub
likamızın qələbəsi naminə düşmənin
informasiya cəbhəsinə ciddi zərbə
vuraraq onların yalanlarını ifşa etmiş
oldu. Milli birlik və həmrəyliyin hökm
sürdüyü Azərbaycan dünya erməni
lobbisinin və diasporunun son 100 ildə
yaratdığı informasiya təbliğat maşınını
darmadağın etdi.
Beləliklə, ölkəmiz həm hərb mey
danında, həm də informasiya mühari
bəsində qalib gəldi. Çünki 44 günlük
müharibə döyüş meydanı ilə yanaşı,
həm də informasiya məkanında apa
rılırdı. Döyüşlərə komandanlıq edən
ölkə başçımız cənab  İlham Əliyev, eyni
zamanda, mükəmməl bilik və peşə
karlıq nümayiş etdirərək dünyanın
ən nüfuzlu “Euronews”, “Əl-Cəzirə”,
“Sky News”, “Fiqaro”, “France-24”,
Rusiyanın “RBK”, ABŞ-ın “Fox News”,
Almaniyanın “ARD” televiziya kanal
larına və digər aparıcı mətbuat orqan
larına müsahibələr verir, Azərbayca
nın haqlı mövqeyini bütün dünyaya
təkzibedilməz arqumentlərlə çatdırırdı.
Həmin müsahibələrdə cənab Prezident
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin əsl
təcavüzkar mahiyyətini ifşa etdi.  
Biz Ali Baş Komandanın erməni lob
bisinə xidmət edən bəzi jurnalistlərin
bütün anti-Azərbaycan tezislərini səbir
və təmkinlə dinləməsinin, təxribatçı
sualları tutarlı faktlarla cavablandırma
sının şahidi olduq və bununla qürur
duyduq. Bir neçə xarici dili mükəm

məl bilən cənab Prezident istər Rusiya,
istərsə də digər xarici kanallara verdiyi
müsahibələr zamanı özünün yüksək
nitq mədəniyyəti, mükəmməl təhsili ilə
hər kəsi valeh etdi.
Azərbaycan Prezidentinin fevralın
26-da dünya media nümayəndələ
ri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı
bunun daha bir bariz nümunəsidir. Bu
mətbuat konfransının Xocalı soyqırımı

Mətbuat konfransı həm də işğaldan
azad edilmiş şəhər, rayon və kənd
lərimizdə ermənilərin törətdikləri
vandalizmin media vasitəsilə dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımın
dan da mühüm əhəmiyyətə malik idi.
30 illik işğaldan azad edilmiş ərazilə
rimizdə mənfur düşmənin törətdikləri
vəhşiliklər və dağıntılar barədə məlu
matlandırılan jurnalistlər 44 günlük

Prezident İlham Əliyev “Əl-Cəzirə” kanalına müsahibə verir

nın 29-cu ildönümü günündə - fevralın
26-da keçirilməsini isə xüsusi qeyd et
mək istəyirəm. Cənab Prezident bunun
la bütün dünya ölkələrinə mesaj vermiş
oldu və xarici KİV-lərin diqqətini
növbəti dəfə Ermənistanın Azərbayca
na qarşı soyqırım siyasətinə yönəldərək
ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı
soyqırımının heç vaxt unudulmayacağı
nı diqqətə çatdırdı. Vəhşicəsinə həyata
keçirilmiş Xocalı qətliamının gerçəkliyi
ni bir daha bütün dünyaya bəyan etdi.
Dövlətimizin başçısı 24 televiziya
kanalı tərəfindən canlı yayımlanan,
100-ə yaxın yerli və xarici jurnalistin
qatıldığı mətbuat konfransında 4 saat  
ərzində jurnalistlərin suallarını fasiləsiz
olaraq cavablandırdı. Türkiyə, Rusiya,
İran, Amerika, Böyük Britaniya, İspani
ya və digər ölkələrin aparıcı jurnalist
lərinin suallarına 4 dildə - Azərbaycan,
türk, rus və ingilis dillərində tutarlı
cavablar verdi. Dünyanın heç bir dövlət
başçısı bu günə kimi 4 saatdan çox da
vam edən mətbuat konfransı keçirmə
yib və heç bir ölkənin lideri jurnalistlə
rin suallarını 4 dildə cavablandırmayıb.

Vətən Müharibəsindən və 10 noyabr
tarixli Bəyanatdan sonra Qarabağdakı
mövcud durum, azad edilmiş ərazilə
rimizdə həyata keçirilən layihələr, bər
pa-quruculuq işləri, qarşıda qoyulan
vəzifələr haqqında da ətrafl ı məlumat
aldılar.  
Cənab Prezidentin keçirdiyi mət
buat konfransında iştirak edən media
nümayəndələri daha sonra öz təəssürat
larını bölüşüb, İlham Əliyevin sualları
yüksək diplomatik səriştə və natiqlik
nümayiş etdirərək, dəqiq, təfərrüatlı və
tam əsaslandırılmış şəkildə, ən əsası isə
4 dildə cavablandırmasına heyrətlərini
gizlədə bilmədilər.  
Dünyanın nüfuzlu kütləvi informa
siya vasitələri tərəfindən geniş şəkildə
işıqlandırılmış mətbuat konfransı bir
daha təsdiq etdi ki, dövlətimizin başçısı
nə qədər uzaqgörən, müdrik və güclü
siyasi liderdir.
Hesab edirəm ki, cənab Prezident
İlham Əliyevin  fevralın 26-da keçirdi
yi bu mətbuat konfransı Azərbaycanın
beynəlxalq informasiya məkanındakı
mühüm qələbəsidir.

MART-APREL, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 83

QANUN

Əmək Məcəlləsində nəzərdə
tutulan dəyişikliklər işçilərin
hüquqlarının müdafiəsinə xidmət edir

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının sədri

Son illər Azərbaycanda həyata
keçirilən uğurlu sosial siyasət məş
ğulluq probleminin həllinə böyük
töhfələr verməkdədir. Ölkədə gedən
sürətli iqtisadi inkişaf, ardıcıl və
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində
əmək hüququnun qorunması, mə
vacibin ödənişinin təşkilinə nəzarət
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi  
və əmək ehtiyatlarının keyfiyyətcə
yaxşılaşdırılması kimi zəruri proses
lər həyata keçirilir. Əmək Məcəllə
sində işçilərin att estasiyasına, əmək
müqavilələrinin bağlanmasına,
şərtlərin  dəyişdirilməsi və xitamın
sənədləşdirilməsinə, iş vaxtının  
növləri və tənzimlənməsinə, məzu
niyyət hüquqları və istirahət vaxtı  
ilə bağlı hüquqi normalara riayət
olunmasına nəzarət artırılmışdır.
Bu yaxınlarda Milli Məclisdə
Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər edil
məsi barədə qanun layihəsi müzakirə
olundu və işçilərin sosial müdafiəsi

və digər problemlərinin həlli ilə bağlı
tələblərin yerinə yetirilməsinə diqqə
tin artırılması bir daha vurğulandı.
Heç kimə sirr deyil ki, Azərbay
can Prezidenti cənab İlham Əliyev
ölkə əhalisinin məşğulluğunun
təmin edilməsi istiqamətində zəruri
sənədlərin qəbul olunmasının təşəb
büskarı kimi, bu qərarların icrasının
təmin edilməsinə də xüsusi diqqət
və qayğı ilə yanaşır. Bu baxımdan
Prezidentin 17 mart 2017-ci il tarixli
“Əmək münasibətlərinin tənzimlən
məsinin təkmilləşdirilməsi və koor
dinasiya komissiyasının yaradılması
haqqında” Sərəncamı və sənəddə
komissiyanın konkret vəzifələri
nin müəyyən edilməsi ilə bağlı irəli
sürdüyü fikirlər böyük əhəmiyyətə
malikdir. Təsadüfi deyil ki, həmin
dövrdən  indiyədək  qeyri-rəsmi
strukturlarda işləyən insanlarla 386
min 575 əmək müqaviləsi bağlanıb
və qeydiyyatdan keçirilib.
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XXI əsrə  qədəm qoyduğumuz
andan Azərbaycanın dinamik inkişa
fı hamı tərəfindən qəbul olunan real
lıqdır. Son 17 ildə  milyonlarla yeni
iş yerinin açılması, əmək haqlarının
və pensiyaların bir neçə dəfə artırıl
ması, sosial müdafiə tədbirlərinin
daha da gücləndirilməsi insanların
həyat şəraitini əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdırıb. Ölkədə işsizlik və yox
sulluq səviyyəsinin həddi 5-6 faizə
düşüb. Azərbaycanda bu  sahədə
mövcud  olan göstəricilər dünyanın
ən  inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayi
sə oluna bilər.
Əmək münasibətlərinin rəsmi
ləşdirilməsi sosial-iqtisadi xarakterli
ciddi bir məsələdir.  Bu münasibət
lərin  əsaslı surətdə tənzimlənməsi
ölkədə mövcud əmək resursları və
əmək bazarı barəsində aydın məlu
matlar əldə etməyə imkan verir və
iqtisadi proqnozların hazırlanmasına,
əmək resurslarından səmərəli istifa
dəyə şərait  yaradır. Eyni zamanda,
qeyri-rəsmi sektorda çalışan işçilər də
sosial-iqtisadi müdafiə sisteminə daxil
olurlar. Əks halda onların öz hüquq
larından tam şəkildə istifadə etməsinə
imkan yaranmır. Bu isə işçilərin əmək
şəraitinin, mühafizəsinin, sağlamlığı
nın, gigiyenasının təmin olunmaması
və əmək haqlarının qeyri-müntəzəm
liyi ilə səciyyələnir. Belə olduğu halda,
bir qayda olaraq işçilərin çoxu böyük
risklərə məruz qalır,  əmək hüquqları
mütəmadi olaraq işəgötürənlər tərə
findən  pozulduğundan ehtiyacları ar
tır, sosial müdafiə təminatları zəifl əyir.
Qeyri-formal məşğulluq iqtisadiy
yata, dövlət büdcəsinə, Dövlət Sosial
Müdafiə Fonduna (DSMF) da böyük
zərbə vurur. Yəni bu sahədə çalışan

QANUN
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

MüdafiəsiNazirliyivəAzərbaycan
RespublikasıSahibkarlar(İşəgötü
rənlər)TəşkilatlarıMilliKonfedera
siyasıadındanişəgötürənlərəbildiriş
göndərilmişdir.Dövlətbaşçısının
digərbirgöstərişiiləisəictimaiiş
yerlərinədairtələbatauyğunola
raq“DOST”mərkəzlərininxətiilə
regionlardamüvəqqətiişyerlərinin
yaradılmasıvəişçiqüvvəsiilətəmin
olunmasınəticəsindəxeyliinsanişlə
təminedilmişvəəməkmüqavilələri
bağlanmışdır.
Həmkarlaritifaqları
Həmkarlar ittifaqları işçilərin əmək hüquqlaAzərbaycanRespublika
rının qorunmasında maraqlı tərəf kimi sosialsınınƏməkMəcəlləsinə
iqtisadi məsələlərlə bağlı Əmək Məcəlləsində
uyğunolaraqişçilərlə
nəzərdə tutulan tələblərə riayət olunması üçün əməkmüqavilələrinin
bağlanmasınıntəmin
bütün imkanlardan istifadə etməyə qərarlıdır.
edilməsi,onlarıniş
vaxtındanartıqişlədil
mə
s

i
n

inqar
şısınınalınması,işəgö
işçilərinqeyriqanuniişləməsinin
türənlərləkollektivmüqavilələrin
qarşısıalınar,həmdəəlavəolaraq
imzalanması,layiqliişyerlərinin
450500minyeniişyerininaçılma
yaradılması,qeyrirəsmiməşğullu
sınaşəraityaranar.Təbiiki,Əmək
ğunaradanqaldırılmasısahəsində
vəƏhalininSosialMüdafiəsiNa
BeynəlxalqƏməkTəşkilatı(BƏT)
zirliyininmüvafiqqurumuƏmək
iləəməkdaşlıqçərçivəsindəbirsıra
MüfətişliyiXidmətibuməsələnin
tədbirlərhəyatakeçirir.Sonillərdə
həllinəyardımgöstərəbilər.İşçi
buqurumundəstəyiiləməşğulluq
lərinəməkhüquqları,sosialprob
problemləriiləbağlıBakıdavəbəzi
lemlərininhəlliiləəlaqədarolan
bölgələrdəonlarlakonfransvəse
buməsələlərənəzarətAzərbaycan
minarlartəşkilolunmuşdur.Həmin
RespublikasıNazirlərKabineti,
tədbirlərdəhəmkarlaritifaqıfəalları
AHİKvəAzərbaycanRespublikası
iləyanaşı,beynəlxalqtəşkilatların
Sahibkarlar(İşəgötürənlər)Təşki
nümayəndələri,BƏTinrəhbərişçi
latlarıMilliKonfederasiyasıarasın
lərivəekspertlərdəiştiraketmişlər.
dabağlananBaşKollektivSazişdə
Həmkarlaritifaqlarıişçilərin
dənəzərdətutulur.Eynizamanda,
əməkhüquqlarınınqorunmasında
SosialvəİqtisadiMəsələlərüzrəÜç
maraqlıtərəfkimisosialiqtisadi
tərəfiKomissiyanıniclaslarındabu
məsələlərləbağlıƏməkMəcəlləsin
məsələvaxtaşırımüzakirəolunur.
dənəzərdətutulantələblərəriayət
Bütünbunlarişçilərinmənafeyinə
olunmasıüçünbütünimkanlardan
xidmətedir.
istifadəetməyəqərarlıdır.Hesab
Ölkədəkoronavirusinfeksiyası
edirəmki,müvafiqdövlətorqanları
nınyayılmasıiləbağlıAzərbaycan
iləbirlikdəsosialiqtisadiməsələlər
RespublikasınınPrezidentiİlham
ləəlaqədarmonitorinqaparmaqla,
Əliyevingöstərişiiləişəgötürənlər
buyollaişəgötürənləriözbiznesləri
tərəfindənişçilərinsayınınəsassız
ninleqallaşdırılmasınatəşviqetmək
azaldılmasının,işdənçıxarılması
ləbirsırasosialiqtisadiməsələlərin
nınqarşısınınalınmasıməqsədiilə
həllinənailolabilərik.
AHİKdədaxilolmaqlaİqtisadiyyat
Nazirliyi,ƏməkvəƏhalininSosial
qaldırılmasınadaehtiyacvar.Belə
ki,bəzixidmətsahələrindəişçilərlə
əməkmüqaviləsibağlanmadığından
onlar1416saatişləməkməcburiy
yətindəqalırlar.Ölkəninbirsıra
restoranvəmağazalarındaişvaxtı
səhərtezdənbaşlayaraqgecəsaat
larınaqədərdavamedir.Əgərbu
sahəyənəzarətedəndövlətorqanları
xidmətobyektlərinin(kafe,restoran,
mağazavəs.)ikinövbəliişsistemin
dəişləməsinənailolarlarsa,həm
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Azərbaycan pandemiya ilə mübarizənin bütün
istiqamətlərində müsbət nəticələr əldə edib

Kamaləddin Qafarov
Milli Məclisin deputatı

Qlobal təhlükə
hələ sovuşmayıb
Bu gün dünya üzrə koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına yolu
xanların və pandemiya səbəbindən
həyatını itirənlərin sayı artmaqda
davam edir. Artıq bir çox ölkələrdə
koronavirusla  mübarizə məqsədi
ilə insanların vaksinasiya prosesi
nə başlanılsa da, hələlik bu müba
rizədə ən doğru yol məhz preven
tiv tədbirlərin görülməsi hesab
edilir. Hələ ötən ilin fevral ayının
əvvəllərindən Azərbaycan dövləti
bu sahədə davamlı şəkildə ciddi
xəbərdarlıqlar etdi, lakin təəssüf
lər olsun ki, insanlar bəlkə də bu
və ya bu kimi fəlakətlərlə yaxın
və uzaq keçmişdə rastlaşmadıqla
rından təklif olunan, irəli sürülən
tələb və tövsiyələrə ciddi əhəmiy
yət vermədilər. Rəsmi qurumların
və mütəxəssislərin rəyinə görə,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
koronavirusa qarşı mübarizədə
ölkəmizin taktika və strategiya

sını təqdir etsə də, müxtəlif əhali
qruplarının dövlətin və hökumətin
qabaqlayıcı təbirlərinə adekvat,
çevik reaksiya verməməsi səbə
bindən ölkə daxilində də xəstəli
yə yoluxma halları qeydə alındı.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin daimi
nəzarəti altında fəaliyyət göstərən
Nazirlər Kabineti yanında Opera
tiv Qərargahın ciddi səyləri nəticə
sində pandemiyanı nəzarət altında
saxlamaq mümkün oldu.
Lakin təhlükə hələ də sovuş
mayıb. Vəziyyətin daim nəzarətdə
saxlanılması üçün əhalinin döv
lətə daha fəal dəstəyi lazımdır.
Buna görə insanların total şəkildə
nizam-intizama əməl etməsinin
dayanıqlığı ilə yanaşı, hazırda
ambulator və stasionar müalicə
mərhələsində olan xəstələrə də
ciddi nəzarət olunmalıdır. Bu tip
xəstələr koronavirusun qurbanı və
ya daşıyıcısı olmaq baxımından ən
potensial təhlükə qruplarıdır.
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Onkoloji xəstələrə
xüsusi xəbərdarlıq
Fikrimizcə, potensial yoluxma
ocaqlarından biri kimi, müxtə
lif xəstəliklərdən əziyyət çəkən,
ambulator və stasionar şəraitdə
müalicə alan xəstələr, o cümlədən
onkoloji xəstələr ola bilər. Azərbay
can Milli Onkologiya Mərkəzində
2020-ci il martın 14-dən etibarən
ölkədə aparılan preventiv tədbir
lərin görülməsi ilə bağlı geniş plan
hazırlanıb və bu plan dəqiqliklə
həyata keçirilir. Bu gün də Mil
li Onkologiya Mərkəzi karantin
tədbirlərinin sərt tətbiqi rejimində
fəaliyyət göstərir. Müəssisədə on
koloji xəstələrin yaranmış şəraitdə
koronavirusa yoluxmaması üçün
maksimum ehtiyat tədbirləri görü
lür. Bu arada bir məqamı da qeyd
etmək istərdim ki, dövrü mətbuat
da bir müddət öncə Azərbaycan
Milli Onkologiya Mərkəzinin baş
direktoru akademik Cəmil Əliye
vin (X.Qasımlı ilə birlikdə) onkoloji
xəstələrin koronavirus təhlükəsin
dən qorunması ilə bağlı tövsiyələri
təkcə xəstələr deyil, tibbi heyət
tərəfindən də böyük maraq və
razılıqla qarşılanıb. Həmin məqalə
də göstərilir ki, bir çox beynəlxalq
onkoloji cəmiyyətlər elmə məlum
olan digər respirator viruslar üzə
rində olan təcrübələrə əsaslanaraq,
xüsusən immun sistemi zəif olan
xəstələri risk qrupuna aid edirlər.
Bu kateqoriyaya aşağıdakı xəs
təliklər və risk amilləri aiddir: 65
yaşdan yuxarı yaş qrupu; paralel
mövcud olan xroniki ürək-damar,
ağciyər və metabolik xəstəliklər
(arterial hipertoniya, şəkərli diabet,
ağciyərlərin xroniki obstruktiv
xəstəliyi və s.); leykositopeniya
(qanda leykositlərin azlığı); qanda

SƏHİYYƏ
aşağı immunqlobulin göstəriciləri;
uzunmüddətli immun suppressiv
dərmanların qəbulu (steriod və
antitellərin qəbulu); hematoloji xər
çənglər (leykemiya, limfoma və s.);
allogen kök hüceyrə transplanta
siyası zamanı neytropeniya fazası;
anadangəlmə immun qüsuru.
Akademik Cəmil Əliyevin
məqaləsində sadalanan bu risk
amillərini daşıyan onkoloji xəstə
lərin xüsusilə virusdan qorunma

yətlərin hazırlanmış müvafiq
alqoritmlərindən, onların təcrübə
lərindən geniş istifadə edilir. Atom
Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik
tərəfindən 2020-ci il aprelin 3-də
“COVID-19 və radioterapiya şö
bələrinin hazırlığı: yaxşı təcrübəyə
doğru həmrəylik” mövzusunda
Azərbaycan Respublikası Milli On
kologiya Mərkəzinin Şüa müalicəsi
şöbəsinin həkimləri və tibbi fiziklə
rinin də iştirak etdiyi beynəlxalq

çox mütəxəssisin iştirak etdiyi
vebinarın aparılmasında əsas
məqsəd COVID-19 pandemiyası
zamanı radioterapiya xidmətləri
ilə bağlı mütəxəssislərin öz təcrü
bələrini bölüşmək və fikir müba
diləsi aparmaq olub. Akademik
Cəmil Əliyevin də xüsusi olaraq
vurğuladığı kimi, virusa yoluxmaq
və digər xəstələri yoluxdurmaq
riskini minimuma endirmək üçün
bu xəstələrə radioterapiya hök

Milli Onkologiya Mərkəzi, MDB və Avrasiya onkoloq və radioloqlarının onlayn keçirilən XI qurultayı

tədbirlərinə daha diqqətlə əməl
etməsi tövsiyə olunur.
Koronavirus pandemiyası şə
raitində Milli Onkologiya Mər
kəzinin əməkdaşları bədxassəli
şiş diaqnozu qoyulmuş xəstələrə
radioterapiya aparılması pro
sesinə bir anlıq da olsun fasilə
verməyiblər. Xəstələrin və tibbi
heyətin virusa yoluxma, başqala
rını yoluxdurma riskinin minimu
ma endirilməsi nəzərə alınmaqla
aparılan şüa müalicəsinin həyata
keçirilməsində dünyanın qabaqcıl
klinikalarının, beynəlxalq cəmiy

mən xəstəxanada stasionar
şəraitdə həyata keçirilmə
Dünyanın bütün qitələrindən
lidir.
1200-dən çox mütəxəssisin işti
Bu gün də Milli Onkolo
rak etdiyi vebinarın aparılmasında
giya Mərkəzinin kollektivi
akademik Cəmil Əliyevin
əsas məqsəd COVID-19 pandemi
rəhbərliyi ilə onkoloji xəs
yası zamanı radioterapiya xid
tələrin koronavirus pan
mətləri ilə bağlı mütəxəssislərin
demiyası kimi bir bəladan
öz təcrübələrini bölüşmək və fikir
kənarda qalması, ondan
mübadiləsi aparmaq olub.
etibarlı şəkildə qorun
ması üçün əlindən gələni
əsirgəmir, dövlətimizin bu
sahədə səylərini öz əməli fəaliyyəti
onlayn konfrans keçirilib. Dünya
ilə daim dəstəkləyir.
nın bütün qitələrindən 1200-dən
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Vaksinasiya şəffaflıq və
ədalət prinsipləri
əsasında həyata keçirilir
Çox təəssüfl ər olsun ki, hələ
də özlərini dünyanı idarə etmək
istəklərinin əsirliyindən qurta
ra bilməyən bəzi qüvvələr bütün
insanlıq üçün qlobal təhlükə olan
koronavirus infeksiyası ilə bağ
lı yaranmış vəziyyətdən də dərs
ala bilmədilər. Əksinə, baş verən
prosesləri izləməklə bu qənaətə
gəlmək olur ki, bəzi dünya güc
ləri yaranmış vəziyyəti özlərinin
müstəmləkəçi ambisiyalarını təmin
edə bilmək üçün bir şans olaraq
dəyərləndirirlər. Heç təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti cənab İlham Əliyev
bu il fevralın 1-də Abşeron Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasının yeni inşa
edilən binasının açılış mərasimin
dən sonra Azərbaycan televiziya
sına verdiyi müsahibəsində də bu
məsələyə toxunaraq vaksinasiya

addımların atıldığını müşahidə
edirik. Həmçinin Kanada dövləti
də ölkə əhalisinə tələb olunandan
4 dəfə artıq vaksin sifariş etməklə
öz müttəfiqinin cəhdlərinə dəstək
verməkdədir. Yaranmış vəziyyətdə
dünyada çoxluq təşkil
edən yoxsul dövlətlə
“Pandemiya ilə mübarizənin maliyyələş
rin əhalisinin həmin
dirilməsi xarici maliyyə yardımı olmadan,
vaksinlərlə təmin
olunmaları məsələsi
yalnız daxili mənbələr hesabına həyata
böyük bir sual altına
keçirilir. Bundan əlavə, Azərbaycan
düşür. Möhtərəm Pre
COVID-19 ilə bağlı 30-dan çox ölkəyə
zidentimiz də proble
humanitar və maliyyə yardımı göstərib.
min məhz bu tərəfini
Pandemiyadan sonrakı dövrdə bizim əsas
əsas götürərək dünya
prioritetlərimiz iqtisadi inkişafı, iqtisadi və dövlətlərinin liderləri
maliyyə sabitliyini təmin etmək, sağlam
nə açıq və net şəkildə
vaksinlərin bölüşdü
və rəqabətqabiliyyətli insan kapitalını
daha da inkişaf etdirmək, dayanıqlı iş yer rülməsi məsələsində
ədalət prinsiplərinin
ləri yaratmaq və iqtisadi fəaliyyətin yeni
gözlənilməsinə dair
sahələrini inkişaf etdirməkdən ibarətdir”.
çağırış mesajı vermiş
İlham Əliyev dir. İlham Əliyev Qo
şulmama Hərəkatına

ilə bağlı dünyada gedən proseslə
rin ciddi narahatlığa əsas verdiyi
ni söyləmişdir. Həqiqətən də, bu
gün biz, məsələn, Böyük Britaniya
tərəfindən dünyada vaksin defisiti
yaradılması məqsədi ilə konkret
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sədrliyi öz üzərinə götürərkən de
mişdir ki, Azərbaycan beynəlxalq
hüququ və ədaləti müdafiə edəcək,
bütün üzv ölkələrin maraqlarını
müdafiə edəcək.
Bu gün biz yenə də Azərbay
can Prezidentinin öz prinsiplərinə
sadiq qaldığını və Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan bütün ölkələ
rin liderlərini də insanlıq və ədalət

Dövlət qayğısı öz nəticəsini
pandemiya ilə mübarizədə
də göstərdi
Birmənalı olaraq deməliyik ki,
Azərbaycan dövləti tərəfindən
vaxtında görülən çevik, təxirə
salınmaz qabaqlayıcı tədbirlər
COVID-19 pademiyasının geniş
şəkildə yayılmasının qarşısını
aldı. Müstəqil siyasət yürüdən

qabaqcıl səhiyyə sisteminə malik
olan ölkələr çətin durumda qaldı,
tibbi ləvazimat, xəstəxanalarda
yer çatışmazlığı, xəstələr arasında
çoxsaylı ölüm halları fəlakət həd
dinə çatdı. Prezident İlham Əliye
vin sərəncamı ilə Azərbaycanda
koronavirusla mübarizə məqsədi
ilə bir çox modul tipli xəstəxanalar
inşa edildi ki, onların da istifadəyə

naminə daha mübariz olmağa
çağırdığını görürük. Mən xüsusi
olaraq bir məqama da nəzər ye
tirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
Prezidentinin bu mövqeyi qətiy
yən ölkəmizin vaksinasiya ilə bağlı
qarşılaşdığı hər hansı bir problem
lə əlaqəli deyil. Çünki Azərbaycan
dövləti bu məsələ ilə bağlı bütün
lazım olan addımları vaxtında atıb.
Azərbaycan COVAKS təşəbbüsü
nün üzvüdür və COVAKS xətti
ilə müxtəlif vaksinlər ölkəmizə
gətirilir. Dövlət tərəfindən artıq 4
milyon doz vaksin sifariş edilib və
onların Azərbaycana gətirilməsi
də təmin olunub. Məhz bu tədbir
lər sayəsində Azərbaycan Cənubi
Qafqazda ilk olaraq vaksinasiya
işlərinə start verib.

Azərbaycanın inkişaf modeli
və təkmil islahatları hər zaman
diqqət mərkəzində olduğu kimi,
dünyada koronavirus pandemi
yasının tüğyan etdiyi ilk gündən
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
bu virusun geniş şəkildə insanlar
arasında yayılmasının qarşısının
alınması üçün vaxtında həyata ke
çirilən zəruri qabaqlayıcı tədbirlər
bu sahədə də Azərbaycan mode
lini nümunə kimi bir daha ortaya
qoymuş oldu. Ölkədə vaxtında
xüsusi karantin rejiminin yaradıl
ması, eləcə də qabaqlayıcı tədbir
lərin görülməsi dünya ölkələrində
olan faciəvi sonluqların respubli
kamızda yaşanmasının qarşısını
aldı. Pandemiyaya qədər dünyada

verilməsi ölkə üzrə ümumilikdə
xəstəxanalarda çarpayı ehtiyatını
artırmağa əhəmiyyətli kömək ol
du. Ən müasir avadanlıqlarla təc
hiz edilmiş xəstəxanalar qısa bir
zamanda peşəkar həkim personalı
ilə koronavirusla mübarizə üçün
hazır vəziyyətə gətirildi.
Bu gün respublikamızda 
COVID-19 xəstələri üçün 46 xəs
təxana fəaliyyət göstərir ki, həmin
xəstəxanaların da 41-i məhz son
17 il ərzində inşa edilib. Bu isə bir
daha Azərbaycanda səhiyyənin
inkişafına dair bütün məsələlərin
şəxsən ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən xüsusi diqqət
mərkəzində saxlandığından və bu
sahəyə göstərilən yüksək dövlət
qayğısından xəbər verir.
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BMT – Azərbaycan münasibətləri dayanıqlı
inkişaf prinsiplərindən bəhrələnir
BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi cənab Qulam
İshaqzai suallarımızı cavablandıraraq qurumun ölkəmizdəki
fəaliyyətindən və gələcək planlarından danışdı

 Gələn il Azərbaycanın BMT
yə üzvlüyünün 30 ili tamam
olur. BMT nadir təşkilatlardan
biridir ki, Azərbaycan müstə
qilliyini elan etdikdən sonra
ölkədə böyük miqyaslı layi
hələr həyata keçirib. Siz bu
əməkdaşlığı necə qiymətlən
dirirsiniz?
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

90 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2021

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)

ƏMƏKDAŞLIQ
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.
 Ermənistan Azərbaycanın 20
faiz torpaqlarını 30 ilə yaxın
işğal altında saxladı. BMT
Təhlükəsizlik Şurası Azərbay
can torpaqlarının qeydşərtsiz
işğaldan azad olunması ilə
bağlı 4 qətnamə qəbul et
sə də, Ermənistan onları icra

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

etmədi. Nəticədə ötən ilin pa
yızında 44 günlük müharibə
nin şahidi olduq. Azərbaycan
işğal altında olan torpaqlarını
geri qaytardı. Lakin mühari
bənin humanitar fəsadları da
oldu. Onları aradan qaldırmaq
üçün BMT hansı işləri görür?
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
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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

əməkdaşlığıdavametdirir.CERFdən
ayrılan2milyonABŞdollarından700
miniməhzbuəməkdaşlıqüçünistifa
dəolunur.
Buradabirməsələnivurğulamaq
istərdim.Bütünköçkünlərintəh
lükəsizvələyaqətliqayıdışıüçün
şəraitinyaradılmasıhəmtəşkilatı
mızın,həmdəhökumətinprioriteti
olaraqqalır.Bizbunanailolmaq
məqsədiiləDünyaBankıvəAvropa
BirliyiiləbirgəAzərbaycanHöku
mətiiləmünaqişədənzərərçəkmiş
ərazilərdəBərpavəSülhünQurul
masınadairQiymətləndirməni
(RPBA)həyatakeçirməküçüntərəf
daşlığıdavametdiririk.

quqlarınaəsaslananyanaşma.Başqa
sözlə,BMTninAzərbaycandakı
bütünfəaliyyəti,ilknövbədəənhəs
sasəhaliqrupunuhədəfalan,bütün
BMTqurumlarınıntəcrübəsindən
vəmənbələrindənistifadəolunaraq
Azərbaycanınbeynəlxalqinsanhü
quqlarıöhdəliklərinəcavabverəcək
şəkildəhəyatakeçiriləcək.
Bu,20162020ciilləriəhatəedən
yardımçərçivəsindənfərqlidir.O
zamanBMTdəstəyiniagentliklər
vəsektorlarüzrətəşkiledirdi.Yeni
ƏməkdaşlıqÇərçivəsiAzərbaycanın
VətənMüharibəsindənsonraişğal
danazadolunmuşərazilərdəbərpa
quruculuqişlərindədahayaxından

BMT-nin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təsisatlarının rəhbərləri Tərtər rayonunda məcburi köçkünlərlə görüşür

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

 Qeyd etdiyiniz kimi, bu gün
lərdə BMTnin ölkə üzrə
idarə heyəti və Azərbaycan
Hökuməti arasında 2021
2025ci illər üçün BMTnin
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əmək
daşlığa dair Çərçivə (UNSD
CF) sənədi imzalandı. Sənə
din ölkəmiz üçün əhəmiyyəti
nədən ibarətdir?
BusənədyaxınbeşildəAzər
baycaniləBirləşmişMillətlərTəşki
latıarasındakıtərəfdaşlığaümumi
istiqamətverərək,üçəsasprinsip
əsasındatərtibolunub:heçkimikə
nardaqoymamaq,vahidBMTkimi
çıxışetməkvəinkişafainsanhü
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əməkdaşlıqvəCOVID19pandemi
yasıiləmübarizəyədəstəkməqsədi
iləhazırlanıb.Buçərçivənihökumət,
vətəndaşcəmiyyətivəözəlsektorda
kımüxtəliftərəfdaşlarla18aydavam
edənməsləhətləşmələrdənsonrata
mamladığımızüçünfəxredirik.
Buprosesdəmüşahidələrgöstərdi
ki,Azərbaycanlatərəfdaşlıqhəmöl
kəninDayanıqlıİnkişafMəqsədlərinə
nailolmasınısürətləndirməyə,həm
dəcəmiyyətdəkiənzəifzümrəniqo
rumağaköməkedəbiləcəktransfor
masiyanəticələrinədahaçoxhədəf
lənməlidir.Azərbaycanlılarölkəüçün
buvacibməqamdaciddidayanıqlıq
nümayişetdirsələrbelə,müxtəlif
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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.
 Bildiyiniz kimi, Azərbaycan
Prezidenti, Qoşulmama Hə
rəkatının sədri İlham Əliye
vin təşəbbüsü ilə BMT Baş
Assambleyasının COVID19
ilə mübarizəyə həsr edilmiş
xüsusi iclası keçirildi. Lakin
bu, Azərbaycanın pandemiya
ilə qlobal mübarizəyə verdi
yi yeganə töhfə olmadı. Siz
BMT nümayəndəsi olaraq,
Azərbaycanın COVID19 ilə
mübarizəsini və bu sahə
də BMTnin ixtisaslaşmış
qurumları ilə əməkdaşlığını
necə qiymətləndirirsiniz?
AzərbaycanınCOVID19acavab
olaraqBMTBaşAssambleyasının
xüsusiiclasınınçağırılmasınadair

BMT-nin Bakıdakı nümayəndəliyinin ADA Universiteti ilə birlikdə dünyanın gələcəyinə dair ən böyük
qlobal müzakirə olan BMT-75 təşəbbüsünün Azərbaycanda başlanılmasına həsr olunmuş tədbiri

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.
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Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin uğurlu
icrasında Milli Məclisin rolu

Məzahir Əfəndiyev
MilliMəclisindeputatı

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
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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
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sahəsində Gündəlik”də BMT-nin
Baş Assambleyasının üzvü olan 193
dövlətdən biri olmuşdur.
Bu gündəlikdən irəli gələn 17
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 2016-cı
ilin yanvarında qüvvəyə minmişdir.
Dünya Birliyinin qəbul etdiyi bu
günkü və gələcək nəsillərin inkişafı
baxımından fundamental əhəmiyyət
kəsb edən, 17 qlobal məqsəd və 169
hədəfdən ibarət olan  bu sənəd cə
miyyətin yeni inkişaf mərhələsinin

Milli Əlaqələndirmə Şurası yaradıl
mış, bu məqsədlərə nail olunmasına
dair monitorinq və hesabatlılıq me
xanizmi müəyyən edilmiş, aidiyyə
ti dövlət qurumlarının qarşısında
konkret vəzifələr qoyulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqə
ləndirmə Şurasının yaradılmasında
əsas məqsəd respublikada əhalinin
sosial-iqtisadi rifahını daha da yax
şılaşdırmaq, bugünədək görülmüş

institutlarının iştirakını nəzərdə
tutur və ölkə üzrə təxirəsalınmaz
tədbirlərin həyata keçirilməsində
bütün cəmiyyətin iştirakını vacib
hesab edir; milli parlamentlərin qa
nunvericilik sahəsində qəbul olunan
qanunların effektiv icrasında, habelə
maliyyə hesabatlılığına nəzarətdə,
qlobal məqsədlərə nail olunmasında
rolu və əhəmiyyəti yüksəkdir. Çün
ki parlament üzvlərinin Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədlərinin uğurla yerinə

başlanğıcıdır. “Heç kimin kənarda
qalmaması” prinsipinə əsaslanan
bu gündəliyin icrası Azərbaycanda
kompleks islahatların həyata keçiril
məsinə zəmin yaratmışdır.  
BMT-nin bu universal sənəddən
irəli gələn öhdəlikləri lokallaşdır
maq məqsədi ilə, habelə onun res
publikamızda milli səviyyədə yerinə
yetirilməsi üçün dövlət orqanlarının
üzərinə düşən vəzifələrin icrasının
əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Azər
baycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 6 oktyabr tarixli Fərmanı
ilə ölkəmizdə Dayanıqlı İnkişaf üzrə

və əldə olunmuş nəticələrin davam
lılığını qorumaq, habelə yeni çağırış
lara uyğun məqsədlərə nail olmaq
üçün qlobal əməkdaşlıq etməkdir.
BMT-nin digər üzv dövlətləri kimi
respublikamızın da özünəməxsus
inkişaf yolu, demoqrafik böyümə
tempi, sosial, iqtisadi və ekoloji
sahədə təcrübəsi vardır. Bunlara uy
ğun olaraq Azərbaycanda məqsəd
lərin hər biri prioritetləşdirilməsə
belə, ölkədə hər il 17 məqsədin hər
birini əhatə edən işlər görülür.
“2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf
sahəsində Gündəlik” dövlətin bütün

yetirilməsini dəstəkləmək və moni
torinq aparmaq üçün konstitusiyaya
əsaslanan məsuliyyətləri və imkan
ları vardır.
Parlament üzvləri xalqla dövlət
qurumları arasında unikal bir əlaqə
yə sahib olaraq “heç kimin kənarda
qalmaması” prinsipini təmin etmək
məqsədi ilə insanların ehtiyaclarına
və tələblərinə uyğun olaraq qanun
vericiliyin təkmilləşdirilməsi vəzi
fəsini yerinə yetirir. Millət vəkilləri
DİM-lərin 17 məqsədi çərçivəsində
hər birinin icrasına dəstək verməli
və “2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf
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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

BMT və Azərbaycan arasında 2021-2025-ci illər üçün yeni Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədinin imzalanması

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.
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Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin
16-cı məqsədi birbaşa olaraq milli
parlamentlər üçün xüsusi əhəmiyyə
tə malikdir. Belə ki, “Sülh, ədalət və
səmərəli institutlar” adlı 16-cı məq
səd sülhsevər və açıq cəmiyyətlərin
təşviqi, hamı üçün ədalətli məh
kəməyə çıxış imkanının və dövlət
institutlarının bütün səviyyələrdə
səmərəliliyinin və hesabatlılığının
təmin olunmasını ehtiva edir.

daha çox nəşr edilməsi, şəff aflığın
təmin olunması, qanunvericilik
baxımından təbliğat və  təşviqatın
artırılması, qadınların, həssas və
marjinal qruplardan olan üzvlərin
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
xüsusi strategiyaların həyata keçiril
məsi bu konteksdə aparılacaq işlərin
daha da effektli əlaqələndirməsini
təmin edir.  
Milli Məclisin vətəndaş cəmiyyə

“Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: qadınlar və inkişaf” mövzusunda konfrans

Bəyannaməyə əsasən millət və
killəri növbəti 15 il ərzində gözlə
nilən nəticələrdə, bu məqsədin hər
tərəfl i inkişafında aparıcı rola sahib
olacaqlar. Bu, qanun qəbul etmək,
icra hakimiyyətinə nəzarət etmək
və insanların mənafelərini təmsil
etmək, habelə hesabatlılığı təmin
etmək imkanlarıdır. Parlamentlər bu
sahədə xüsusi məsuliyyət daşıyan
qurumlardan biri olaraq bu vəzifələ
ri səlahiyyətləri çərçivəsində həyata
keçirəcəkdir.
DİM-in 16-cı məqsədinin hə
dəfl əri olan  “bütün səviyyələrdə
eff ektiv, hesabatlı və şəffaf qurumla
rın yaradılması” və “həssas, əhatəli,
iştirakçı və təmsilçi kimi qərar qəbul
etmək”  parlamentlərin iş prinsipləri
ilə birbaşa əlaqəlidir. Parlament ko
mitələrinin ictimaiyyətə açıq olması,
parlament haqqında məlumatların

tinə, özəl sektorun mütəxəssislərinə,
gənclərə, müxtəlif kateqoriyadan
olan könüllülərə hər zaman açıq
olması “2030-cu ilədək dayanıqlı
inkişaf sahəsində Gündəliy”in daha
effektiv icrasını labüd edir.          
Azərbaycan Respublikası Pre
zidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə
yaradılmış Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Milli Əlaqələndirmə Şurası tərəfin
dən hazırlanan milli inkişaf pla
nı, strateji yol xəritələri, illik milli
könüllülük hesabatları 17 Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədini və dövlət maraq
larını nəzərdən keçirməsi məqsədi
ilə parlamentin iştirakını zəruri edir.
Belə ki, dövlət tərəfindən hazır
lanmış bütün milli inkişaf sənəd
ləri parlamentin komitələrində və
plenar iclaslarında bundan sonra
da müzakirə olunmalı və sənədin
tətbiqinin əhəmiyyəti dəyərləndiril

məlidir. Həmçinin Dayanıqlı İnkişaf
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası
tərəfindən BMT-nin “Yüksək Sə
viyyəli Siyasi Forumu”nda təqdim
olunması nəzərdə tutulan “Könüllü
Milli Hesabat”ın da parlamentdə
müzakirəsi öz eff ektivliyi ilə nəticə
lənə bilər.   
Bir daha qeyd etmək istərdik ki,
Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinə nail olmaq istiqa
mətində böyük işlər görülür. Həm
beynəlxalq, həm də yerli tərəfdaşlıq
nəticəsində Azərbaycan dayanıqlı
inkişafın iqtisadi, sosial və ekoloji
aspektlərini əhatə edən 17 DİM-i,
88 hədəfi və 119 göstəricini priori
tetləşdirmiş və uğurla icra etmişdir.
Dayanıqlı inkişafın qurulması istiqa
mətində konkret addımların atılma
sı üçün qanunların hazırlanması və
proqramlaşdırılması mühüm amil
dir. Bu işin sürətləndirilməsində isə
ölkədə qanunvericilik orqanı olan
Milli Məclisin və dayanıqlı inkişaf
məqsədlərinin vacib komponenti
olan ölkə vətəndaşlarının əsas təm
silçisi olan deputatların rolu əvəz
olunmazdır.  Beləliklə, parlament
üzvlərinin yuxarıda qeyd olunan
konseptual sənədlərdə hazırlanan
hesabatlardan xəbərdar olması, bu
barədə seçicilərini məlumatlandır
ması  prosesi asanlaşdırar və birbaşa  
ünsiyyəti formalaşdırar. Ümumiy
yətlə, Milli Məclisin Dayanıqlı İnki
şaf Məqsədlərinin icrasında iştirakı
parlamentlərarası əlaqələrdə, bey
nəlxalq təşkilatlarla birgə əməkdaş
lıqda, dövlətlərarası münasibətlərdə
daha etibarlı vasitə olacaqdır.  
Şübhəsiz ki, 2020-ci ilin ortala
rında Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri  
üzrə əldə etdiyi nəticələrə əsasən
təqdim olunan “Cənubi Qafqazda
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin
göstəriciləri” adlı hesabatda qlobal
göstərici siyahısında 54-cü, Cənubi
Qafqaz regionunda isə ilk sırada yer
alan ölkəmiz Milli Məclisin aktiv
iştirakçılığı ilə 2030-cu ilədək qarşı
ya qoyulan məqsədlərə tam çataraq
dünyaya nümunə olacaqdır.
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Corc Dik:

“Bakı küçələrində yəhudi geyimində
gəzmək Avropa şəhərlərinin
əksəriyyətindən daha təhlükəsizdir”
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 səfiri cənab Corc Dikə suallarımızı ünvanladıq.

 Cənab səfir, İsrail Azərbayca
nın dövlət müstəqilliyini tanı
yan ilk dövlətlərdəndir. Ölkə
lərimiz arasında 1992ci ildən
diplomatik əlaqələr möv
cuddur. Münasibətlərimizin

gələcək inkişaf perspektivləri
barədə nə düşünürsünüz?
Məndostluğumuzungələcəyiilə
bağlıçoxnikbinəm.Ölkələrimizara
sındakımünasibətlərkökləridərində
olansağlambirağacabənzəyir.Bu
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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.
 Azərbaycanda yəhudilərin
20yə yaxın ictimaimədəni və
xeyriyyə təşkilatı fəaliyyət göstə

SƏFİR

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova İsrailin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Corc Dik ilə görüşür

rir. Hazırda ölkələrimiz arasında
mədəni, humanitar və iqtisadi
münasibətlərin səviyyəsi sizi qa
ne edirmi?
- Biz heç vaxt əldə etdiyimiz
nailiyyətlərlə kifayətlənmirik, daim
var gücümüzlə daha çox uğurlar
qazanmağa, münasibətlərimizi daha
irəliyə aparmağa  çalışırıq. Ancaq
xalqlarımız arasında mədəni mübadi
lə çərçivəsində əldə etdiklərimizdən
daha çox məmnunluq  duyuram.
Ötən il dünyada  baş verən  
COVID-19 pandemiyasının Azərbay
cana  da  ayaq  açması və  ölkənizin
İkinci Vətən müharibəsi  günlərində
yaranan  problemlərinə daha çox  
diqqət  ayırdıq.  İsrail Dövləti pande
miyanın  və müharibənin fəsadlarının  
aradan  qaldırılması  üçün  Azərbay
candan tibbi  və humanitar yardımla
rını əsirgəmədi.
“YAŞAT” Fondu ilə birlikdə
müharibədə yaralanan döyüşçüləri
müalicə etmək üçün İsraildən səkkiz
nəfərdən (altı həkim və iki texniki
heyət) ibarət həkim heyətini Bakıya
dəvət etdik. Könüllü oftalmoloqlar və
okuloplastik cərrahlar bir həftə ərzin
də müharibədə yaralanan hərbçilərin

İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Corc Dik Soyqırım Memorial
Kompleksinə ziyarəti zamanı Xatirə kitabına qeydlərini edir. 29 mart 2020-ci il

müalicəsində iştirak etdilər. Vətən  
Müharibəsi  qazilərinin   görmə qabi
liyyətini və deformasiyaya uğrayan
üz quruluşlarını bərpa etmək, onları  

normal həyata qaytarmaq üçün əl
lərindən  gələni əsirgəmədilər. Tibbi  
heyətin səyləri qürurverici idi və bun
lar bizi həyəcanlandırırdı...
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Corc Dik Ermənistan tərəfindən Gəncəyə atılan raketlər nəticəsində dağılan ərazilərə baş çəkərkən

Qazilərimizin müayinəsi üçün İsraildən gələn həkim heyəti iş başında

Ötən ilin oktyabr ayından etiba
rən biz fasiləsiz olaraq TƏBİB-i və
Səhiyyə Nazirliyini xəstə və yaralıla
rı müalicə etmək üçün müasir tibbi
avadanlıqlarla təchiz edirik.
Müharibə zamanı bombardman
nəticəsində evsiz qalan Gəncə sakin
lərinə yardım məqsədi ilə dəfələrlə  
müxtəlif  məişət  avadanlıqları və qi
da məhsulları göndərdik. Həmçinin
məişət zorakılığından əziyyət çəkən,
sığınacaqlarda məskunlaşan qadın
lara və uşaqlara baş çəkdik, onlara
geyim və hədiyyələr payladıq. Eləcə
də Autizm Müalicə Mərkəzində ol
duq və onlarla əməkdaşlıq barədə
razılığa gəldik.

Təbii ki, bunlar edə biləcəkləri
mizin  çox az bir  qismidir. Bacara
cağımız çox şeylər var. Ümid edirik
ki, pandemiya tezliklə başa çatacaq.
Biz ölkələrimiz  arasında  turizm
və ticarət münasibətlərini  inkişaf  
etdirəcəyik, gediş-gəliş bərpa olu
nacaq.
- Ulu öndər Heydər Əliyev hər
zaman çıxışlarında yəhudilə
rin əsrlər boyu Azərbaycanda
yerli əhali ilə dost və mehri
ban şəkildə yaşadığını vurğu
layırdı. Sizin Azərbaycandakı
tolerantlığa münasibətiniz
necədir?

100 | MİLLİ MƏCLİS MART-APREL, 2021

- Azərbaycan müxtəlif dinlərə və
millətlərə hörmət və tolerantlığı ilə
tanınır. Siz bu mənada tarixiniz ilə
fəxr edə bilərsiniz. Bakı küçələrində
yəhudi geyimində gəzmək Avropa
şəhərlərinin əksəriyyətindən daha
təhlükəsizdir.
Azərbaycanın yəhudi icması
demək olar ki, “vətənpərvər azərbay
canlı”dırlar və bu ölkəyə mənsubiy
yətlərini daim səmimi  şəkildə hiss
edirlər, bunu etiraf  da edirlər. Əsrlər
boyu Azərbaycanda yaşayan  yəhu
dilər heç vaxt hər  hansı bir  təqibə,
təzyiqə,  zorakılığa, düşmənçiliyə və
əzablara məruz qalmayıblar. Əksinə,
onlar ümumi işin xeyrinə bir çox sa
hələrdə çalışıblar, fərqləniblər. Fizika
üzrə Nobel mükafatı alan Lev Lan
dau, dünyaca  məşhur riyaziyyatçı  
alim Lütfi Zadə kimi  çox adlar çəkə
bilərik... Bu insanlar  hər  zaman tarixi
kimliklərini və köklərini dünyaya ay
dın şəkildə    göstərə bildikləri kimi,
Azərbaycana  bağlılıqlarını da  eyni
ilə ifadə  ediblər. Bunlar millətlərimizi
bir-birinə bağlayan  vacib bağlardır.
- İsrail və Azərbaycan dövlət
ləri arasında siyasi və müda
fiə sahəsində əməkdaşlığın
gücləndirilməsi istiqamətində
Ermənistanda antisemitizmin
artdığı vurğulanır. Ermənilər
artıq etnik və dini zəmində
yəhudilərə qarşı siyasi tənqi
di, konkret hücumları ar
tırıblar. Bu barədə nə deyə
bilərsiniz?
- Böyük Britaniyadan Malayziya
ya qədər dünyanın bir çox yerlərin
də antisemitizm əhval-ruhiyyəsinin
yüksəldiyini görürük. Bu tendensiya,
həqiqətən də, narahatlıq doğurur və
biz bu prosesləri diqqətlə izləyirik.
Hesab edirik ki, antisemitizm yalnız
yəhudilərin deyil, ümumbəşəri bir
problemdir. Buna görə də bütün dün
yadan - Amerikadan başlayaraq Uzaq
Şərqə qədər Cənubi Qafqaz da daxil
olmaqla -   insanlıq naminə nifrət və
dözümsüzlüyə qarşı mübarizə üçün
səylərimizi birləşdirməliyik.

QANUNVERİCİLİK

Parlament üzvlərinin
korrupsiya ilə mübarizədə rolu
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

Kamal Cəfərov
MilliMəclisindeputatı

qanunlarqəbuledilir,eləcədəon
larınicrasınanəzarətolunur.
Hazırdaölkəmizdəhəyatake
çiriləntədbirlərnəticəsindəAzər
baycandamövcudantikorrupsiya
qanunvericiliyibeynəlxalqsənədlə
rintələblərinətamuyğunlaşdırılmış
vəbuprosesbeynəlxalqtəşkilatlar
tərəfindənmüsbətqiymətləndiril
mişdir.Korrupsiyacinayətlərinin
qarşısınınalınmasıməqsədiiləcina
yəttörətmişşəxslərinməsuliyyətə
cəlbolunması,korrupsi
yahüquqpozmalarınıdo
Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə
ğuransəbəbvəşəraitin
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri
müəyyənedilərəkara
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsidir ki, bu
danqaldırılmasısahəsin
istiqamətdə parlamentlərin mühüm rolu var. dəislahatlaraparılır.
Azərbaycanınbu
Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Milli
nunlabağlıilkəsas
Məclisi də sistemli iş aparır. Parlamentdə
qanunvericiliksənədi
korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı
2004cüildəqəbuledil
əhəmiyyətli qanunlar qəbul edilir, eləcə də
miş“Korrupsiyayaqarşı
onların icrasına nəzarət olunur.
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
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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
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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
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fəaliyyətiniPrezident,MilliMəc
lisvəKonstitusiyaMəhkəməsiilə
qarşılıqlıəlaqədəqururvəkorrup
siyayaqarşımübarizəninvəziyyəti
barədəmütəmadiolaraqonları
məlumatlandırır.
Komissiyanınvəzifələrinəkor
rupsiyayaqarşımübarizəsahəsin
dədövlətsiyasətininformalaşdırıl
masındaiştiraketmək,busahədə
dövlətorqanlarınınvədigərqu
rumlarınfəaliyyətiniəlaqələndir
mək,korrupsiyayaqarşımübari
zəninvəziyyətinivəsəmərəliliyini
təhliletmək,“Korrupsi
yayaqarşımübarizəüz
Müasir dövrdə korrupsiya ilə mübarizə
rəDövlətProqramı”nın
sahəsində beynəlxalq parlament
icrasınanəzarətihəyata
keçirmək,“Korrupsi
əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb
yayaqarşımübarizə
edir. BMT-nin Korrupsiya ilə Mübarizə
haqqında“Azərbaycan
üzrə Konvensiyası (UNCAC) və KorRespublikasıQanunu
rupsiya Əleyhinə Parlamentarilərin
nun5.1cimaddəsində
Qlobal Təşkilatı (GOPAC) beynəlxalq
nəzərdətutulanmaliyyə
əməkdaşlığın əsas platformalarındandır.
xarakterliməlumatları
Bu platformalar çərçivəsində korrupsiyaya
qəbuletməkvəonların
təqdimedilməsinənə
qarşı mübarizə üzrə təcrübə və məlumat
zarətihəyatakeçirmək,
mübadiləsi, birgə araşdırmalar aparılır.
korrupsiyailəəlaqədar
hüquqpozmalarlabağlı
məlumatlarıtoplamaq,təhlilet
Parlamentlərsəlahiyyətləri
mək,ümumiləşdirməkvəmüvafiq
çərçivəsindəkorrupsiyailəmü
dövlətorqanlarınatəklifərver
barizəplatformalarındaiştirakvə
mək,busahədədövlətorqanları
təmsilçilikfunksiyasınıicraedir
vədigərqurumlarlaəməkdaşlığı
lər.“Korrupsiyayaqarşımübarizə
həyatakeçirməkdaxildir.Parla
haqqında”AzərbaycanRespub
mentüzvlərihəmdəqeyrihöku
likasıQanununun4.2cimaddə
məttəşkilatlarıiləəməkdaşlıqçər
sinəuyğunolaraqkorrupsiyanın
çivəsindəkorrupsiyailəmübarizə
qarşısınınalınmasıməqsədiilə
funksiyalarınıicraedirlər.
ixtisaslaşmışorqanAzərbaycan
Müasirdövrdəkorrupsiyailə
RespublikasınınKorrupsiyaya
mübarizəsahəsindəbeynəlxalq
qarşımübarizəüzrəkomissiyası
parlamentəməkdaşlığımühüm
yaradılmışdır.KomissiyaAzərbay
əhəmiyyətkəsbedir.BMTnin
canRespublikasınınPrezidentitə
KorrupsiyailəMübarizəüzrəKon
rəfindən5,MilliMəclistərəfindən
vensiyası(UNCAC)vəKorrupsiya
5,KonstitusiyaMəhkəməsitərəfin
ƏleyhinəParlamentarilərinQlo
dən5üzvmüəyyənedilməklə15
balTəşkilatı(GOPAC)beynəlxalq
nəfərdənibarəttərkibdəfəaliyyət
əməkdaşlığınəsasplatformaların
göstərir.Komissiyanınsəlahiyyət
dandır.Buplatformalarçərçivə
ləriAzərbaycanRespublikasının
sindəkorrupsiyayaqarşımübarizə
2005ciil3maytarixliQanunu
üzrətəcrübəvəməlumatmübadilə
ilətəsdiqedilmişƏsasnaməilə
si,birgəaraşdırmalaraparılır.
müəyyənolunur.Komissiyaöz
dövlətqurumlarındamaliyyəhesa
batlılığınıtəminetməkdəparla
mentinkorrupsiyailəmübarizədə
əsasfunskiyalarındanbiridir.Hər
ildövlətbüdcəsininqəbuluzamanı
parlamentüzvlərininsəsverməsi
tələbolunur.MilliMəclisbüdcəla
yihəsinimüzakirəyəçıxarırvəhö
kumətüzvləriiləbirgəmüzakirələr
aparır.Onlarlayihəyədəyişikliklər
edəvəyaqəbulundanimtinada
edəbilərlər.Bununladaparlament
üzvlərikorrupsiyailəmübarizəişi
nədəstəkvermişolurlar.

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.
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Milli Məclisin QDİƏT PA ilə
əməkdaşlığı yüksək səviyyədədir
Müsahibimiz Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının baş katibi Asəf Hacıyevdir

- Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 1992-ci ildə
qurulub, sonra isə Parlament
Assambleyası yaradılıb. Keçən 30 ilə yaxın müddətdə
təşkilat və assambleya qarşıya qoyulan məqsədlərə nə
dərəcədə nail olub?

GenişləndirilmişQaradəniz
bölgəsideyəndəbuanlayışasadəcə
Qaradənizdeyil,Xəzər,Aralıq,
Egey,Mərmərədənizləridəda
xildir.TəşkilatımızaQaradənizə
çıxışıolmayanölkələrdə(Albaniya,
Azərbaycan,Yunanıstan,Serbiya
vəs.)daxildir.TarixənQaradəniz
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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

TƏRƏFDAŞLIQ
di. Bu isə Parlament Assambleyası
nın əsas vəzifələrindən biridir.
1993-cü ildə təşkilata 9 ölkə - Al
baniya, Azərbaycan, Ermənistan,
Gürcüstan, Moldova, Rumıniya,
Rusiya, Türkiyə və Ukrayna, bir
neçə il sonra  isə Bolqarıstan, Yuna
nıstan və Serbiya daxil oldu. 2020-ci
ildə Şimali Makedoniya qurum
üzvlüyünə qəbul edildi. Bu ilin
iyun ayında isə Şimali Makedoni
ya parlamenti QDİƏT PA-ya daxil
olacaq və beləliklə, təşkilatda 13
ölkədən olan 81 millət vəkili təmsil
olunacaq. Qeyd edilənlərdən də gö
ründüyü kimi, QDİƏT Parlament
haqqında” Anlaşma Memorandu
munun imzalanmasını da əlavə
etsək, Azərbaycanın təşkilatda əsas
simalardan biri olduğunu görərik.
- Rəhbərlik etdiyiniz qurumun
Parlament Assambleyasının
digər beynəlxalq təşkilatlar
və parlament assambleyaları
ilə işgüzar münasibətləri ne
cə qurulub?
- Qeyd etdiyim kimi, təşkilata
dünya siyasətində xüsusi maraq
var. Məsələn, ABŞ, Almaniya,
Assambleyası müxtəlif nüfuzlu öl
kələri təmsil edən bur qurumdur.  
Təşkilatımızın əsas məqsədi Qa
ra dəniz bölgəsində həyata keçiri
lən böyük layihələrin qanunverici
lik bazasının yaradılmasına yardım  
etməkdir. Belə layihələrdən BakıTbilisi-Ceyhan neft boru kəməri,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru
kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yo
lu, Cənub Qaz Dəhlizini təşkil edən
TANAP və TAP qaz kəmərləri və
“Türk axını” layihələrini qeyd et
mək olar. Sadaladığım layihələrdən
görünür ki, Azərbaycan təşkilatda
və ümumiyyətlə, bölgədə xüsusi
nüfuza malikdir. Bu isə o deməkdir
ki, böyük layihələrin həyata keçiril
məsi birbaşa Azərbaycanla bağlı
dır. Bura Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkmənistan Hö

küməti  arasında “Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidro
gen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi

Fransa, Yaponiya, İsrail, Misir və
dünyanın digər ölkələri təşkila
tın işində müşahidəçi qismində
iştirak edirlər. Avropanın aparıcı
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parlament qurumları olan Avro
pa Parlamenti, AŞPA, ATƏT PA,
MDB PA, Fransa Senatı, Almaniya
Bundestaqı  QDİƏT PA-da mü
şahidəçi statusuna malikdirlər.
Digər tərəfdən, QDİƏT Parlament
Assambleyası ATƏT və Aralıq Də
nizi Ölkələri Parlament Assamble
yası ilə birlikdə Parlamentlərarası
İttifaqla müşahidəçi qismində və
digər statuslarda əməkdaşlıq edir.
Təşkilatımız İstanbulda bir neçə
dəfə Avropanın aparıcı parlament
assambleyalarının baş katibləri
nin toplantısını təşkil etmişdir.
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki,
bu toplantılarda yuxarıda qeyd
etdiyim parlament assambleyala
rının baş katibləri yaxından iştirak
etmişlər. Bu isə təşkilatın yüksək
nüfuzunu təsdiq edir. Bu günlərdə
Aralıq Dənizi Ölkələri Parlament
Assambleyasının TürkPA ilə bir
gə iclası planlaşdırılır. Toplantı
nın açılışına əsas məruzəçi kimi
QDİƏT PA-nın baş katibi kimi
mən də dəvət olunmuşam.

- Asəf müəllim, dövlətimizin
uzun illər Ermənistan-Azər
baycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi istiqamətində
tutduğu sülh yolu ilə həll
mövqeyi bir nəticə vermə
di. Azərbaycan Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi və mü
zəffər ordumuzun gücü ilə
beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində torpaqlarımızı
işğaldan azad etdik. Bununla
bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Bizim təşkilatımız bir qayda
olaraq münaqişələrlə bağlı qərar
lar qəbul etmir, çünki təşkilatın
əsas məqsədi iqtisadi məsələlərdir.
Amma buna baxmayaraq, təşkilata
üzv olan 12 dövlətdən bir neçə
sində münaqişələr olduğundan
iclaslarımızda bu münaqişələrə,
təbii ki, toxunulur, hətta qızğın
mübahisələr də olur. Bir neçə dəfə
QDİƏT PA-nın əsas sənədləri olan
deklarasiyalarda dövlətlərin ərazi
bütövlüyü xüsusi qeyd edilmişdir.
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2018-ci ildə təşkilatımızın 25 illi
yinə həsr olunan toplantıda işğal
altındakı torpaqların qeyd-şərtsiz
azad edilməsi deklarasiyada xüsu
si vurğulanmışdı. Bu fakt Ermənis
tan tərəfindən tənqidə məruz qalsa
da, assambleyada iştirak edən
bütün dövlətlərin nümayəndələri
sənədi dəstəkləyib qəbul etmişdi
lər.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
Müharibəsində qalib gəlməsi və
torpaqlarımızın işğaldan azad edil
məsi nəinki Azərbaycanda, böl
gədə sülhün bərqərar olunmasına
və iqtisadiyyatın inkişafına böyük
dəstəkdir. Azərbaycan Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
bu gün dünyada yeganə liderdir
ki, ölkəsinin işğal altında olan tor
paqlarını azad etdi. Bunun kö
kündə uzun illər respublikamızda
güclü ordu  quruculuğunun  for
malaşdırılması və müasir standart
lara cavab verməsi, iqtisadiyyatın
inkişafı, düşünülmüş və uzaqgö
rən siyasət, geopolitik maraqların

TƏRƏFDAŞLIQ
hesablanması, dərin diplomatiya
və ən əsası vətənə, xalqına olan
məhəbbət durur. Prezident İlham
Əliyevin Birinci vitse-prezident
xanım Mehriban Əliyeva ilə son
günlər işğaldan azad olunan böl
gələrə səfəri bir daha göstərdi ki,
Azərbaycanın hər bir qarış torpağı  
hər bir  vətəndaşımız  üçün əziz
və doğmadır. Bu, gənc nəslə gözəl
mesajdır ki, insan öz torpağına və
milli dəyərlərinə necə bağlı olma
lıdır.
- Əslində Ermənistan-Azər
baycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi terrorizmin bir
forması idi. Ermənistan hətta
müharibə davam edərkən
belə bir neçə dəfə bütün an
laşmaları pozaraq təxribat
lara əl atdı. Həm Azərbay
canın, həm də Ermənistanın
bərabərhüquqlu üzv olduğu
QDİƏT-də digər üzv dövlət
lərin bu məsələyə münasi
bətləri necədir?
- Yuxarıda qeyd etdiyim kimi,
təşkilata üzv olan 12 dövlət arasın
da bir neçə münaqişə mövcuddur.
Osetiya və Abxaziya problemləri,
Ukrayna və Kosovodakı vəziyyət,
Dnestryanı münaqişə və s. Azər
baycan nümayəndə heyəti bütün
toplantılarda çıxışları zamanı Dağ
lıq Qarabağ probleminə toxunur,
beynəlxalq nümayəndələrə lazımi
məlumatları çatdırırdı. Ölkələ
rin ərazi bütövlüyü hər zaman
iştirakçılar tərəfindən qəbul edilir
di. Təşkilatın bunu təsdiq edən bir
neçə əsas sənədi də mövcuddur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
başlanan gündən Azərbaycanda
öncə Ümummilli lider Heydər Əli
yevin, sonra isə Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkə
nin  davamlı inkişafı və müasir
standartlara cavab verə bilən ordu
quruculuğu siyasəti həyata keçiril
di. Ermənistan isə təmsil olunduğu
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda
yalnız provokasiyalarla məşğul idi.

Bu, 44 günlük müharibədə özünü
bariz şəkildə göstərdi.
Azərbaycanda nəinki güc
lü ordu qurulub, hətt a ölkəmiz
regionda aparıcı dövlətə çevrilib.
Ölkəmiz   dünya əhəmiyyətli layi
hələr həyata keçirir. Son illər başa
çatmış Cənub Qaz Dəhlizini buna
misal göstərmək olar. Bu siyasət
Azərbaycanı dünyada qurucu və
sülhsevər ölkə kimi tanıtdı. Azər
baycan kiçik ölkə olsa da, inkişa
fına və tərəqqisinə  görə  kosmik
ölkələr sırasına daxil olmuşdur.
Dünyada belə ölkələr azdır.
Azərbaycanın  hakim Yeni
Azərbaycan Partiyası bu gün bey
nəlxalq aləmdə formalaşmış müa
sir siyasi partiya kimi tanınır. YAP
dünyanın aparıcı siyasi partiyaları
ilə uğurlu münasibətlər qurub,
müxtəlif əməkdaşlıq memoran
dumları imzalayıb. Bir misal gəti
rəcəm: Asiya Siyasi Partiyalarının
Beynəlxalq Konfransı adlanan bir
qurum var. Bu quruma 350-yə ya
xın tanınmış (iqtidar və müxalifət)

can əhalisinin sayı 10 milyonu keç
di. QDİƏT PA-nın Nizamnaməsinə
uyğun olaraq əhalisi 10-20 milyon
arasında olan ölkələrin nümayən
də heyəti 6 millət vəkilindən ibarət
olur. Ancaq Azərbaycan nümayən
də heyətinin 6-cı nümayəndəsi
nin mandatı təsdiq olunan zaman
Ermənistan nümayəndə heyəti heç
bir səbəb göstərmədən buna qarşı
çıxdı, hətta digər ölkələrin nüma
yəndə heyətlərini də öz tərəfl ərinə
çəkməyə çalışdılar. Bu, çox gülünc
idi. Çünki ermənilər təşkilatın Ni
zamnaməsinə qarşı çıxmağa cəhd
edirdilər. Təbii ki, ölkəmizin 6-cı
nümayəndəsinin mandatı təsdiq
edildi. Bu fakt bir daha Ermənistan
nümayəndə heyətinin qeyri-konst
ruktiv olmasını sübuta yetirdi.

- QDİƏT PA-nın Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi ilə
əməkdaşlıq münasibətləri
nin hazırkı səviyyəsi barədə
fikirlərinizi bilmək maraqlı
olardı.
- Bu gün QDİƏT PAda Milli Məclisin nüma
Təşkilata üzv olan 12 dövlət arasında bir neçə
yəndə heyəti ən yüksək
münaqişə mövcuddur. Osetiya və Abxaziya
səviyyədə fəaliyyət
problemləri, Ukrayna və Kosovodakı vəziyyət,
göstərir. Nümayəndə
Dnestryanı münaqişə və s. Azərbaycan nü
heyətinin rəhbəri Eldar
mayəndə heyəti bütün toplantılarda çıxışları
Quliyev təşkilatın vitsezamanı Dağlıq Qarabağ probleminə toxunur,
prezidentidir. Heyətin
beynəlxalq nümayəndələrə lazımi məlumat
üzvü Musa Quliyev
ları çatdırırdı. Ölkələrin ərazi bütövlüyü hər
bu günlərdə təşkilatın
zaman iştirakçılar tərəfindən qəbul edilirdi.
Mədəniyyət və sosial
Təşkilatın bunu təsdiq edən bir neçə əsas sə
məsələlər üzrə komi
nədi də mövcuddur.
təsinə sədr seçiləcək.
Digər üzvlər təşkilatın
toplantılarında yaxın
dan iştrak edir, Azərbaycanda baş
siyasi partiya daxildir. Quruma
ve
rən həqiqətləri dünyaya çatdırır
22 partiyadan ibarət olan Daimi
lar. Onu da qeyd edim ki, QDİƏT
Komitə rəhbərlik edir. Yeni Azər
PA üzvlərinin fikirlərinə uyğun
baycan Partiyası bu 22 partiyadan
olaraq təşkilatın Azərbaycanda keçi
biridir. Bu faktlar Azərbaycanda
rilən toplantıları ən yüksək səviyyə
siyasi, iqtisadi və mənəvi inkişafın
də təşkil olunur. Fürsətdən istifadə
yüksələn xətlə  tərəqqisinin göstə
edib Milli Məclisin rəhbərliyinə
ricisidir.  
QDİƏT PA-ya göstərdiyi diqqətə
Bir maraqlı faktı da nəzərinizə
görə təşkilatımız adından dərin tə
çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki,
şəkkürümü bildirirəm.
bir neçə il bundan öncə Azərbay
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Əcdad və vətən axtarışında olan
ermənı̇ lərı̇ n Qafqaz Albanı̇ yası “tədqı̇ qatları”
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.
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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.

HƏQİQƏT
Qafqaz Albaniyası
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
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(Alazan) çaylarının yuxarı axarına,
şimali-şərqdə isə müasir Dərbən
din şimalına qədər gedib çatıb,
cənub sərhədləri isə Araz çayı bo
yunca uzanıb.
Albaniyanın paytaxtı uzun
müddət indiki Qəbələ (Kabalaka)
şəhəri olmuş, V əsrdə isə paytaxt
Kürün sağ sahilinə - Bərdə şəhəri
nə köçürülmüşdü. Dövlətin 30-dan
artıq şəhəri mövcud idi. Ptoleme
yin antik dövr Albaniyası ərazisinə
dair  verdiyi məlumatlarda da  bu,
tam aydın yazılıb. Azərbaycan və
Dağıstan ərazilərində son dövr
lərdə aparılan arxeoloji qazıntılar
nəticəsində Albaniyanın antik
dövrdə mövcud olmuş bir sıra şə
hər tipli yaşayış məskənləri aşkar

edilib. Qəbələ (Çuxur-Qəbələ, Çaq
qallı, Seyidtala, Uzuntala), İsma
yıllı (Mollaishaqlı, Şıxdərə Kəlləsi,
Qalagah), Ağsu (Nüydü düzü),
Qax (Torpaqqala), Qazax (Sarıtə
pə), Şamaxı, Beyləqan (Təzəkənd,
Qaratəpə) rayonlarında, Mingəçe
vir zonasında, Dağıstanda (Tor
paqqala, Urseki, Tarki, Dərbənd)
və başqa yerlərdəki qazıntılar
nəticəsində aşkar olunmuş yaşayış
məskənləri  tarixi mənbələrdə  de
yilənləri  tamlığı ilə əks  etdirir.  
Albanlardan sonra Azərbaycan
da geniş ərazilərdə məskunlaşmış
əsas tayfalardan biri qarqarlar
olub. Bu etnosun Şimali Qafqaz
dan Albaniya ərazisinə nə vaxt en
diklərini söyləmək çətindir. Amma  

Musa Kalankatlı qarqarların Make
doniyalı İskəndər dövründən Al
baniyada yaşadığı barədə məlumat
verir. Eləcə də, Homerin “İliada”
əsərində qarqarlar barədə  deyi
lir və əsərdə İdi dağında Qarqar
zirvəsinin və Dardanel boğazından
azca aralıda olan Qarqar şəhərinin
adları çəkilir. Azərbaycan və İran
ərazisində yerləşən Qarqar çayı,
Qarqar, Karkar, Herher yaşayış
məntəqələrinin olması bu ərazilər
də əzəldən bəri türk mənşəli tayfa
ların yaşadığını və ərazinin  məhz
onlara aid olduğunu sübut edir.
Göründüyü  kimi, Şimali Azər
baycanın tarixi keçmişinin böyük
bir dövrü Albaniyanın adı ilə bağ
lıdır.
Erməni iddiaları

Culfa Alban məzarlığında yerləşən Cuğa tipli alban xaç daşlarından biri
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…Kifayət  qədər  faktlar  möv
cud olsa da, Qafqaz Albaniyası
ərazisinə tarixən mənfur qonşuları
mız -  ermənilər tərəfindən müxtəlif
iddialar irəli sürülüb və bu, hazıra
qədər də davam edir. Müxtəlif tarixi
dövrlərdə ermənilər  süni surətdə
“tarixi faktlar kəşf edərək”  dünya
ictimaiyyətini Qafqaz Albaniyasının
ermənilərə məxsus olmasına inan
dırmağa çalışıblar.
Ermənistan EA-nın professoru
Q.Svazyan deyir: “Albaniya Ermə
nistanın şərq əyalətidir, Albaniyanın
öz dövlətçiliyi heç zaman olmayıb”.
Akademik Yaqub Mahmudov “Real
tarix və “Böyük Ermənistan” uy
durması” adlı əsərində isə buna  ca
vab olaraq yazır:  “Albaniyanı qon
darma Böyük Ermənistanın “Şərq
vilayəti” kimi təqdim edən erməni
ideoloqları özlərini bu qədim döv
lətin siyasi varisləri hesab etməklə,
Albaniyanı Azərbaycan xalqının ta
rixindən silməyə çalışırlar. Əslində,
Cənubi Qafqazın Albaniya dövləti
nə qətiyyən aidiyyəti olmayan xalqı
varsa, o da ermənilərdir. Fəratın
yuxarı vadilərində, iranmənşəli
sülalələr tərəfindən idarə olunan
Armina/Armeniya çarlığında məs

HƏQİQƏT
kunlaşan ermənilər bir etnos kimi
formalaşmağa başlayarkən dağınıq
alban tayfalarının vahid siyasi qu
rum halında birləşməsi prosesi başa
çatmışdı…”
I minilliyin ortalarına qədər
Ermənistan adlanan coğrafiyada
qeyri Hind-Avropa dil ailələrinə,
əsasən də semit dil ailəsinə mənsub
olan müxtəlif tayfalar yaşamışlar.
“Erməni” və ya “armen” adı yaşa
dıqları ərazinin adına uyğun olaraq
sonradan bu tayfalara verilən adlar
olub.  Başqa sözlə, e.ə. I minilliyin
ortalarına qədər Ermənistan adlı
ərazidə yaşamış “erməni” və ya “ar
men” tayfalarının müasir erməni
lərin əcdadları olan haylarla heç bir
əlaqəsi yoxdur. Haylar sonradan bu
əraziyə gəlmiş və Urartunun süqu
tu nəticəsində zəif düşən yerli əhali
ilə toqquşmuş, onlara üstün gələrək
burada məskunlaşa bilmişlər.
Ermənilərin  hər zamankı  yalan
çı iddialarını əslində 2 yerə bölmək
olar: birinci iddiaya görə, Albaniya
ərazisinin müəyyən hissəsi, yəni
Kür çayı ilə Araz çayı arasındakı
torpaqlar köklü erməni əraziləri
olub. İkinci iddiaya görə isə Alba
niyanın bütün ərazisi ermənilərə
məxsus imiş, Albaniya ərazisi guya
Şərqi Ermənistan imiş.
Ermənilərin ikinci iddiası XX əs
rin son rübündə çəkilmiş S.Yerem
yanın xəritəsində də bariz şəkildə
nəzərə çarpır. Müəllifin iddiasına
görə, guya ərəblərin Cənubi Qaf
qaza yiyələnmələri və Qafqaz
Albaniyasının süqut etməsi nəticə
sində onun əraziləri Ərminiyə ərəb
inzibati bölgüsünə qatılaraq ermə
ni torpağına çevrilmişdir. Əslində
Ərminiyə ərəb inzibati bölgüsündə
olan ərazilər heç vaxt Ermənistan
torpaqları olmayıb.
Hər  zaman  saxtalaşdırmaq
da  mahir olan qonşularımız  tarixi
gerçəkliklərin əksinə gedərək, er
məniləri və hayları eyniləşdirməyə
çalışıb və heç vaxt bir-birinə zidd
olan, bir-birini təkzib edən  fikirlər
irəli sürməkdən utanmayıblar. Mə

sələn, erməni xalqının formalaşması
prosesinin e.ə. XII əsrdə başlandı
ğını iddia edən K.Patkanyan adlı
“alim” armen və hay tayfalarının
hər ikisini erməni tayfası kimi qəbul
edir: “Erməni dövlətinin nüvəsi
Araz ətrafında, erməni tayfalarının
məskunlaşdığı Ermənistanın özün
də formalaşmışdır. Ermənilər Arazı
keçərək öz sərhədlərini genişlən
dirərək Cənubi Ermənistanda hay
tayfaları ilə toqquşdular. Güman
olunur ki, ermənilər haylar tərəfin
dən məğlub edilmiş, onların xalq
adı birdən hər iki tayfa üçün ümu
mi olmuşdur...”
Tarixi  faktlar isə aydın göstərir
ki, haylar Van gölü sahillərinə gələ
rək, zaman keçdikcə yerli əhalinin
mədəniyyətinə yiyələnmiş və yeni
məskunlaşdıqları ərazinin adına
uyğun olaraq, başqaları tərəfindən
“erməni” və ya “armen” adlandırıl

mağa başlamışlar. Bu yolla özlərini
hay adlandıranlar başqaları üçün
erməni olub. Haylara gəldikdə isə
onların Van gölü ətrafı rayonlara
miqrasiya prosesləri nəticəsində fri
qiyalılarla birlikdə gəlmələri faktı öz
təsdiqini tapır.
Erməni uydurmaları və saxta
karlıqları üzərində aparılan təhlillər
göstərir ki, bu yalanlar nə qədər
yenidirsə, bir o qədər də köhnə və
ənənəvidir. Bunlar xüsusi erməni
çilik məntiqinə əsaslanır. Uydur
maların mahiyyəti Orta Asiyada,
Qafqazda, xüsusən də Azərbaycan
da hər şeyin bu və ya digər for
mada ermənilərə aid olmasından
ibarətdir. Bu hal həm torpaq, həm
maddi və qeyri-maddi mədəni irs,
hətta tarixi-coğrafi yerləşmələrdə
də müşahidə edilir. Onların yalan,
saxtakarlıq, riyakarlıq, plagiatlıq
üzərində qurulmuş  işi işıq üzü
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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

Alban-udin xaçı

Erməni xaçı

Oğurluqda mahir usta sayılan ermənilərin uydurmalarından biri alban
xaçları ilə bağlıdır, yəni heç bir əsas olmadan alban xaçlarının erməni
xaçları olması iddiası... Həqiqətən, bu xaçlar arasında müəyyən oxşarlıq
var. Çünki alban xaçlarının ucları üçyarpaqlıdır və “gül-yarpaq” xaçlar
növünə aid edilir. Bunlara müəyyən ədəbiyyatda “liliyafüor” xaçı deyirlər və bu xaçların uclarındakı üçlü ləcək elementi albanların qədim
inanclarını (Günəş, Ay və Od) təsbit edir. Üstəgəl, alban xaçı dörd tərəfi
bir-birinə bərabər olan xaçdır. Bu xaç qədim türklərin dünyanın dörd
bir tərəfini dərketmə fəlsəfəsi olaraq yorumlanır.
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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

HƏQİQƏT

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)

aydın görünən,  qırmızı xaç oyma
lı daşların basdırılmasına qədər...
Ağdərə rayonundakı Müqəddəs
Yelisey məbəd kompleksi, həmin
rayondakı Gəncəsər (Qandzasar)
monastrı da  belə  barbarlığa  mə
ruz  qalmış tarixi  məbədlərimiz
dəndir.
Alban  tarixinə dair  qiymət
li əsərlərin  “lazımsız  sənədlərin
məhvi”  adı  altında    it-bata salın
ması isə  ermənilərə  yalançı “qədim
tarix”  düzəltmək  istəyən sovet  
hökuməti  rəhbərliyinin zamanın
dan  başlamışdı. Bu hadisə alimlər  
tərəfindən Qafqaz Albaniyası  tarixi
nə vurulan ən böyük  zərbə kimi də  
dəyərləndirilir.
Ermənilər 30 il ərzində işğal
etdikləri  digər ərazilərdəki alban
məbədlərinə də qriqorian  inancları
na  məxsusluğu iddia  edən “bə
zəklər” vurmaqdan, IX əsrdən bu
yana Azərbaycan türklərinin zəngin
tarixi-mədəni irslərinin, insanlıq
mirasının bir parçası olaraq görüb
göz bəbəyi kimi qoruyaraq günü
müzə gətirdiklərini  dağıtmaqdan,  
kilsələri donuz  tövləsi, silah deposu
kimi istifadə etməkdən, insanlığa
və mənəviyyata sığmayan vandallıq
etməkdən heç bir  dönəmdə çəkin
məyiblər.

edən Azərbaycanda akkreditasi
ya olunmuş xarici ölkə səfirləri,
beynəlxalq təşkilatların təmsilçilə
ri, hərbi attaşelər də yerlə-yeksan
edilmiş şəhər mənzərəsi qarşısında
heyrətlərini gizlədə bilməyiblər.
İşğalçılar tərəfindən dağıdılan, talan
edilən bütün o şəhərlər, kitabxana
lar, muzeylər Azərbaycan torpaq
larındadır. Möhtərəm Prezident
İlham  Əliyev  işğaldan  azad  olu
nan Ağdam rayonuna səfəri zamanı  
Ağdam məscidində  ermənilərin
törətdikləri vandallıqlara etirazını:
“sanki buralardan vəhşi bir qəbilə
keçib” - deməklə bəyan etdi.
Tarixin obyektiv tədqiqi göstə
rir ki, 1918-ci ilə qədər ermənilərin
heç vaxt dövləti olmayıb. Onlar ilk
dövlətlərini 1918-ci ildə Azərbaycan
torpaqları olan indiki Ermənistan
ərazisində yaradıblar. Bu dövlət in
diki Ermənistandır. Bu torpaqlarda
1828-ci ilə qədər bir dənə də erməni
qəbri, erməni dilinə məxsus topo
nim aşkarlanmayıb. Çünki erməni
lər bu torpaqlara 1828-ci ildən sonra
kütləvi şəkildə köçürülüblər.
Amma bu günə qədər də bu
mənfur millətin  - ermənilərin  əksər  
tarix tədqiqatçıları  əcdad və vətən
axtarışındadır. Axtarsınlar...
Qərənfil Mansurova

Azərbaycanın
tarixi zəfəri
Çox  sevindirici haldır ki,
böyük zəfərdən sonra artıq bu
abidələrimiz öz əlimizdədir. Azər
baycan  Mədəniyyət Nazirliyi  
erməni yalan makinasının  ruhu
nu  bu  tarixi  nümunələrimizdən  
qoparmaqla, Azərbaycan türk
mədəniyyət ənənələrinin  bərpa
sına  başlamaqla  əlaqədar  bir çox  
proqramlara  start  verib. Nəhayət,
Azərbaycan dövlətinin önündə
o məkanları şovinist ermənilərin
mərkəzləri olmaqdan çıxararaq   
bütün insanlığa açıq etnoturizm,
multukultural dəyərlər məkanı
halına gətirmək imkanı yaranmış,
ermənilərin  yalanlarını  qlobal
səviyyədə ifşa etmək üçün bizlərə
fürsət verilmişdir.  
Üçtərəfli Bəyanatdan sonra
Azərbaycana geri qaytarılan 200
min əhalisi olan  Ağdamı 28 il sonra
yenidən ziyarət edən dünyaca məh
şur “National Geografic” jurnalının
fotoreportyoru  Reza Deqati gör
düyü mənzərədən dəhşətə gələrək
şəhəri atom bombası nəticəsində
məhv edilmiş Yaponiyanın Hiro
sima şəhərinə bənzədib. İşğaldan
azad edilmiş Füzuli şəhərini ziyarət
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