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VI ça ğı rış Mil li Məc lis ta ri xə dü sə cək da ha bir ili ni 
ge ri də qoy du. Pan de mi ya döv rü nün diq tə et di yi təc
rid lər, məh du diy yət lər par la men tin işi nə nəin ki tə sir 
gös tər di, tam ək si nə, ol duq ca fəal, gün dəm ba xı mın dan 
ope ra tiv və zən gin qa nun ve ri ci lik ba za sı ilə yad da qa la
caq il ol du. Ələl xü sus ic las la rın ida rə olun ma sı na Mil li 
Məc li sin Səd ri Sa hi bə Qa fa ro va nın müasir ya naş ma sı və 
bü tün müm kün tex no lo ji ye ni lik lər dən is ti fa də edil mə si 
diq qət çək di. Ko mi tə ic las la rı nın və bey nəl xalq səp ki li 
təd bir lə rin on layn for mat da ke çi ril mə si təc rü bə si ol duq
ca uğur lu idi. 

Mil li Məc lis, ey ni za man da, iki cəb hə də  həm ko ro
na vi rus, həm də Ali Baş Ko man da nı mız İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə haqq sa va şı mız olan Və tən mü ha ri bə si 
şə raitin də fəaliy yət gös tər sə də, ol duq ca iş gü zar və ey ni 
za man da, di na mik qra fik tət biq olun du. 

Təq di rə la yiq hal lar dan bi ri də par la ment rəh bər li
yi sə viy yə sin də de pu tatse çi ci tə mas la rı nın art ma sı na 
yö nə lən ça ğı rış lar idi və bu, qı sa za man da öz bəh rə si ni 
ver di. Bu əs na da döv rün tə lə bi nə uy ğun ola raq, se çi ci
lər lə ün siy yət for ma sı ki mi, həm də informasiya, komu
nikasiya resurslarının se çil mə si və və tən daş lar tə rə fin
dən fay da lı tək lif ə rin art ma sı ic las lar da qa nun ve ri ci lik 
sa hə sin də irə li sü rü lən tə şəb büs lər üçün əla plat for ma 
ol du. 

Ye ni tex no lo gi ya la rın tət bi qi, ma raq lı tə şəb büs lər, 
sü rət lə ar tan bey nəl xalq əla qə lər, par la mentxalq dialo
qu… Bir söz lə, Mil li Məc li sin ta ri xi nə nə zər sa lar kən, 
məhz 20202021ci fəaliy yət ili nin ef ek tiv li yin dən çox 
da nı şı la ca ğı şək siz dir. 

Ülviyyə Abdullayeva
Baş redaktor
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AKTUAL

Dost  luq, qar  şı  lıq  lı eti  mad, sə 
mi  mi mü  na  si  bət  lər, yük  sək sə  viy 
yə  li əmək  daş  lıq əsa  sın  da qu  ru  lan 
Azər  bay  canTür  ki  yə əla  qə  lə  ri 
daim möh  kəm  lən  mək  də  dir. Xalq 

la  rı  mı  zın ey  ni soy  kö  kü  nə, di  lə, 
di  nə, mə  də  niy  yə  tə və bir çox di  gər 
or  taq də  yər  lə  rə ma  lik ol  ma  sı bu 
iki öl  kə  ni hə  mi  şə birbi  ri  nə doğ  ma 
edib, bö  yük ön  dər Mus  ta  fa Ka  mal 

Ata  tür  kün de  di  yi ki  mi, se  vin  ci  miz 
də, kə  də  ri  miz də bir olub. Ey  ni za 
man  da, Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin əbə  diy  yə  tə qə  dər ya  şa 
ya  caq “biz bir mil  lət, iki döv  lə  tik” 

ŞuŞA BƏYAnnAMƏSİ
Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun 

və qardaşlığının zirvəsi
AzərbaycanvəTürkiyənitarixi,milli,dinivəmədəniköklərbir-birinə
bağlayır.Busəbəbdəndəmünasibətlərimizdostluq,qardaşlıqprin-
siplərinəvəstratejimüttəfiqliyəəsaslanır.Tarixiköklərə,qardaşlığa
bağlıolanəlaqələrimizbütünsahələrdə,ocümlədənsiyasi,iqtisadi-
ticarət,humanitar,hərbivədigərsahələrdəuğurlainkişafedir.Hər
ikiölkəbeynəlxalqmüstəvidəbir-birinibirmənalıolaraqdəstəkləyir.
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kə  la  mı bir qar  daş  lıq şüarı ola  raq 
dil  lər  də do  la  şır. 

Azər  bay  can və Tür  ki  yə ara  sın 
da əla  qə  lə  rin bu sə  viy  yə  də yük  sək 
in  ki  şa  fı tək  cə bu döv  lət  lə  rin yox, 
həm də re  gionun ümu  mi tə  rəq 
qi  si  nə, sa  bit  li  yin bər  qə  rar ol  ma  sı 
na mü  hüm töh  fə  lər ve  rir. Döv  lət 
rəh  bər  lə  ri İl  ham Əli  yev və Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğa  nın şəx  si mü  na  si 
bət  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də ol  ma 
sı da iki öl  kə ara  sın  da əlaqələrin 
yük  sə  lən xət  lə in  ki  şa  fın  da baş  lı  ca 
amil  lər  dən bi  ri  dir.

44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
za  ma  nı dost və qar  daş Tür  ki  yə 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin xal  qı  mı  za si  ya  si 
və mə  nə  vi dəs  tə  yi Azər  bay  ca  nın 
iş  ğal  çı Er  mə  nis  tan üzə  rin  də qə  lə 
bə  sin  də əhə  miy  yət  li rol oy  na  dı. 
Ümu  miy  yət  lə, İkin  ci Qa  ra  bağ mü 
ha  ri  bə  si Azər  bay  canTür  ki  yə qar 

daş  lı  ğı  nın sar  sıl  maz ol  du  ğu  nu və 
möh  kəm tə  məl  lə  rə əsas  lan  dı  ğı  nı 
bir da  ha bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş 
et  dir  di. Bu iki öl  kə, sö  zün əsl mə 
na  sın  da, ye  ni bir qar  daş  lıq das  ta  nı 

yaz  dı, ta  ri  xi sal  na  mə ya  rat  dı. Döv 
lət baş  çı  mı  zın vur  ğu  la  dı  ğı ki  mi: 
“Tür  ki  yəAzər  bay  can dost  lu  ğu, 
qar  daş  lı  ğı bu gün ən yük  sək zir  və 
də  dir və bü  tün mə  sə  lə  lər  də biz hər 
za  man birbi  ri  mi  zin ya  nın  da  yıq. 

İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si bu  nu 
bü  tün dün  ya  ya bir da  ha gös  tər  di 
ki, Tür  ki  yəAzər  bay  can bir yer  də 
dir  lər. Əziz qar  da  şı  mın, hör  mət  li 
Pre  zi  dent Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 

dəs  tə  yi ilk saat  lar  dan bi  zi 
ruh  lan  dır  dı. Çün  ki mü 
ha  ri  bə  nin ilk saat  la  rın  dan 
baş  la  ya  raq Tür  ki  yə və 
onun Cüm  hur  baş  qa  nı 
bi  zə mə  nə  vi və si  ya 
si dəs  tək ver  miş  dir. Bu 
mə  nə  vi və si  ya  si dəs  tək 
mü  ha  ri  bə  nin son gü  nü  nə 
qə  dər gös  tə  ril  di”. Əl  bət  ə, 
post  mü  ha  ri  bə döv  rün  də 

ya  ran  mış ye  ni real  lıq  la  rın fo  nun  da 
Azər  bay  canTür  ki  yə dost  lu  ğu və 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lı  ğı re  gion  da da 
ya  nıq  lı sül  hün, eti  bar  lı təh  lü  kə  siz 
li  yin və çox  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rin 
tə  min olun  ma  sı ba  xı  mın  dan st  ra  te 

“Bu gün buradan - qədim şəhərimiz 
olan Şuşadan verilən açıqlamalar bütün 
dünyaya səs salacaq, bunun böyük 
əks-sədası olacaqdır. Bu səfərin tarixi 
əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər 
ərzində dillərdə olacaqdır”.

İlham Əliyev
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ji önəm kəsb edir. Baş  qa söz  lə, iki 
qar  daş öl  kə  nin sıx əmək  daş  lı  ğı və 
bir  gə tə  şəb  büs  lə  ri re  gion  da çox  şa 
xə  li, qar  şı  lıq  lıfay  da  lı iş  bir  li  yi  nin 
də  rin  ləş  mə  sin  də, st  ra  te  ji in  teq  ra  si 
ya  nın da  ha in  ten  siv xa  rak  ter al  ma 
sın  da va  cib ro  la ma  lik  dir.

İki qar  daş öl  kə ara  sın  da mü  na 
si  bət  lə  rin zir  və  si Tür  ki  yə Cüm  hu 
riy  yə  ti  nin Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğa  nın iyu  nun 15də Azər 
bay  ca  na sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də qə  dim 
şə  hə  ri  miz olan Şu  şa  da müt  ə  fiq  lik 
haq  qın  da bə  yan  na  mə  nin im  za  lan 
ma  sı ol  du. İl  ham Əli  yev və Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan tə  rə  fin  dən im  za 
lan  mış “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
ilə Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri haq 
qın  da” Şu  şa Bə  yan  na  mə  si əs  lin  də 
“bir mil  lət, iki döv  lət” fəl  sə  fə  si  nin 
hü  qu  qi müs  tə  vi  yə kö  çü  rül  mə  si 
ha  di  sə  si, mü  hüm bir ta  ri  xi olay idi. 

Çün  ki bu sə  nəd iki döv  lət ara  sın  da 
st  ra  te  ji müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri  nə 
təh  lü  kə  siz  lik və iş  bir  li  yi kon  teks 
tin  də ye  ni key  fiy  yət qa  zan  dı  rır. 
Be  lə  lik  lə, bir döv  lə  tin təh  lü  kə  siz  li 

yi  nin, əra  zi bü  töv  lü  yü  nün təh  did 
edil  mə  si, di  gə  ri üçün də təh  did 
ki  mi qə  bul edi  lir və la  zı  mi təd  bir 
lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si öh  də  çi  li  yi 
ni ya  ra  dır. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin Şu  şa Bə  yan  na  mə  si 
im  za  la  nar  kən ta  ri  xi Qars Mü  qa  vi 
lə  si  nə is  ti  nad et  mə  si də bu  nun  la 
əla  qə  dar idi. Çün  ki Qars Mü  qa 
vi  lə  si  nə əsa  sən onun təh  lü  kə  siz  li 

yi  nin tə  mi  nat  çı  sı həm də Tür  ki  yə 
Cüm  hu  riy  yə  ti he  sab edi  lir.

İkin  ci mü  hüm bir mə  sə  lə isə 
odur ki, Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin 
təh  lü  kə  siz  lik  lə bağ  lı olan his  sə  si 

BMT Ni  zam  na  mə  si  nə is 
ti  nad edi  lə  rək ha  zır  la  nıb, 
bu mü  qa  vi  lə  nin hü  qu  qi 
əsas  la  rı bey  nəl  xalq hü  qu 
qa söy  kə  nir, bey  nəl  xalq 
ictimaiyyət tə  rə  fin  dən 
dəs  tək  lə  nir. Yə  ni Azər 
bay  can ilə Tür  ki  yə st  ra  te 

ji müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri  ni da  ha 
da də  rin  ləş  di  rər  kən bu  nu üçün  cü 
tə  rə  fə qar  şı de  yil, sa  də  cə öz təh 
lü  kə  siz  lik  lə  ri ba  xı  mın  dan zə  ru  ri 
he  sab edə  rək qə  rar  laş  dı  rır  lar.

İki qar  daş öl  kə mü  qa  vi  lə  dən 
irə  li gə  lən öh  də  çi  li  yi və öz təh  lü  kə 
siz  lik  lə  ri  ni tə  min et  mək üçün hər  bi 
ins  ti  tu  sional qu  rum  la  rın möv  cud 
ol  ma  sı real  lı  ğın  dan və zə  ru  rə  tin 

dən çı  xış edə  rək bu is  ti  qa  mət  də də 
müş  tə  rək ad  dım  lar at  maq  la bağ  lı 
qə  rar qə  bul edir  lər. Yə  ni Şu  şa Bə 
yan  na  mə  sin  də si  lah  lı qüv  və  lə  ri  mi 
zin ye  ni ça  ğı  rış  la  ra uy  ğun ola  raq 
ye  ni  dən for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, mo 
dern  ləş  di  ril  mə  si, mü  da  fiə qa  bi  liy 
yət  lə  ri  nin və hər  bi təh  lü  kə  siz  li  yin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə yö  nə  lən 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, iki 
qar  daş öl  kə  nin si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
fəaliy  yət qa  bi  liy  yət  lə  ri  nin bir  lik  də 
ar  tı  rıl  ma  sı, müasir tex  no  lo  gi  ya  la  ra 
əsas  la  nan si  lah və sur  sat  la  rın ida  rə 
olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də sıx əmək 
daş  lı  ğı da nə  zər  də tu  tu  lur. Ey  ni 
za  man  da, bu məq  səd  lə sə  la  hiy  yət  li 
st  ruk  tur və qu  rum  la  rın qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  li fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil 
mə  si də vur  ğu  la  nır. Bu isə əs  lin  də 
mü  da  fiə güc  lə  ri  mi  zi bir  ləş  dir  mək 
de  mək  dir.

Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən son 
ra Azər  bay  can Pre  zi  den  ti mil  li 
or  du  muz haq  qın  da da  nı  şar  kən 
Azər  bay  can  da Tür  ki  yə or  du  su  nun 
ki  çik mo  de  li  ni ya  rat  maq ba  rə  də öz 
fi  kir  lə  ri  ni səs  lən  dir  miş  di. Tür  ki 
yə or  du  su isə dün  ya  nın ən güc  lü 
dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nə ma  lik, mo  dern 
or  du  la  r  dan bi  ri  dir. İm  za  la  nan Şu 
şa Bə  yan  na  mə  si həm də bu is  ti  qa 
mət  də real ad  dım  la  rın atıl  ma  sı  nı 
tə  min edə  cək. 

Baş  qa bir mü  hüm mə  qam isə 
re  gional in  teq  ra  si  ya ilə bağ  lı  dır. 
Bu, Cə  nu  bi Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin 
açıl  ma  sı ilə əla  qə  dar ola  raq mü 
va  fiq təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Bə  yan  na  mə  də bir 
çox önəm  li mə  sə  lə  lər öz ək  si  ni 
ta  pır. Bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də bir  gə 
əmək  daş  lı  ğı  mız, fəaliy  yə  ti  miz, 
si  ya  si əla  qə  lər, iq  ti  sa  diti  ca  rət əla 
qə  lə  ri, mə  də  niy  yət, təh  sil, id  man, 
gənc  lər si  ya  sə  ti, de  mək olar ki, 
bü  tün sa  hə  lər əha  tə olu  nur. Ener 
ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin, Cə  nub Qaz 
Dəh  li  zi  nin önə  mi Tür  ki  yə, Azər 
bay  can və Av  ro  pa üçün gös  tə  ri  lir 
və hər bir mə  sə  lə çox bö  yük önəm 

da  şı  yır. Mən on  la  rın ara  sın  da iki 
mə  sə  lə  ni xü  su  si  lə qeyd et  mək is 
tər  dim. Bi  rin  ci  si, mü  da  fiə sa  hə  sin 
də əmək  daş  lıq, iş bir  li  yi mə  sə  lə  si. 
Mü  da  fiə sə  na  ye  si sa  hə  sin  də və 
qar  şı  lıq  lı hər  bi yar  dım mə  sə  lə  lə  ri 
bu Bə  yan  na  mə  də öz ək  si  ni ta 
pır. Bu, ta  ri  xi nailiy  yət  dir. Biz bir 
da  ha gös  tə  ri  rik ki, bun  dan son  ra 
da hər za  man bir yer  də ola  ca  ğıq. 
Bun  dan son  ra da birbi  ri  mi  zin 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min edə  cə  yik, 
ne  cə ki, bu gü  nə qə  dər Tür  ki  yə və 
Azər  bay  can bü  tün mə  sə  lə  lər  də 
bir yer  də  dir, bun  dan son  ra da bu, 
be  lə ola  caq”.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan da im  za mə  ra  si 
min  dən son  ra önəm  li bə  ya  nat  lar 
səs  lən  dir  di. Cə  nab Ər  do  ğan bə  yan 
et  di: “Tür  ki  yə ola  raq, azad  lıq mü 
ba  ri  zə  sin  də ol  du  ğu ki  mi, bər  pa 
iş  lə  rin  də də qar  daş  la  rı  mı  za hər 

cür dəs  tə  yi ve  ri  rik, ver  mək  də də 
da  vam edə  cə  yik. Ən qı  sa müd  dət 
də ev  lə  ri  nə qa  yıt  ma  la  rı  nı göz  lə  di 
yi  miz azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mız 
üçün də hər cür səy gös  tə  rə  cə  yik. 
Tə  bii ki, bu mə  sə  lə  də hör  mət  li 
qar  da  şı  mın xü  su  si fəaliy  yə  ti var. 
Ye  tər ki, bu  ra  nın əsl sa  hib  lə  ri ev  lə 
ri  nə, məs  kən  lə  ri  nə qa  yıt  sın. On  la  ra 
is  tər ma  liy  yə kö  mə  yi, is  tər  sə də 
iş im  ka  nı ilə bağ  lı hər cür dəs  tə  yi 
ver  mək  lə azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı 
mı  zın öz ev  lə  ri  nə, öz mə  kan  la  rı  na 
ge  ri qa  yıt  ma  la  rı bu  ra  la  rı cid  di mə 
na  da zən  gin  ləş  di  rə  cək.

Tə  bii ki, bir tə  rəf  dən da  ğın  tı  la 
rın fə  sad  la  rı  nı ara  dan qal  dı  rar  kən, 
di  gər tə  rəf  dən də Qa  ra  ba  ğın və 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın bir da  ha 
be  lə bir fə  la  kət ya  şa  ma  ma  sı üçün 
la  zı  mi təd  bir  lə  ri bir  lik  də gö  rə  cə 
yik. Bi  zim də bu sa  hə  də, İn  şal  lah, 
Mən  zil İn  şaat İda  rə  miz  lə bir  lik  də 

“Bölgədə təsiri olan hər kəsi həqiqətləri 
görməyə, Azərbaycan xalqının Zəfərini 
qəbul etməyə və gələcəyə baxmağa 
dəvət edirik”.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
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ji önəm kəsb edir. Baş  qa söz  lə, iki 
qar  daş öl  kə  nin sıx əmək  daş  lı  ğı və 
bir  gə tə  şəb  büs  lə  ri re  gion  da çox  şa 
xə  li, qar  şı  lıq  lıfay  da  lı iş  bir  li  yi  nin 
də  rin  ləş  mə  sin  də, st  ra  te  ji in  teq  ra  si 
ya  nın da  ha in  ten  siv xa  rak  ter al  ma 
sın  da va  cib ro  la ma  lik  dir.

İki qar  daş öl  kə ara  sın  da mü  na 
si  bət  lə  rin zir  və  si Tür  ki  yə Cüm  hu 
riy  yə  ti  nin Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğa  nın iyu  nun 15də Azər 
bay  ca  na sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də qə  dim 
şə  hə  ri  miz olan Şu  şa  da müt  ə  fiq  lik 
haq  qın  da bə  yan  na  mə  nin im  za  lan 
ma  sı ol  du. İl  ham Əli  yev və Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan tə  rə  fin  dən im  za 
lan  mış “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
ilə Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri haq 
qın  da” Şu  şa Bə  yan  na  mə  si əs  lin  də 
“bir mil  lət, iki döv  lət” fəl  sə  fə  si  nin 
hü  qu  qi müs  tə  vi  yə kö  çü  rül  mə  si 
ha  di  sə  si, mü  hüm bir ta  ri  xi olay idi. 

Çün  ki bu sə  nəd iki döv  lət ara  sın  da 
st  ra  te  ji müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri  nə 
təh  lü  kə  siz  lik və iş  bir  li  yi kon  teks 
tin  də ye  ni key  fiy  yət qa  zan  dı  rır. 
Be  lə  lik  lə, bir döv  lə  tin təh  lü  kə  siz  li 

yi  nin, əra  zi bü  töv  lü  yü  nün təh  did 
edil  mə  si, di  gə  ri üçün də təh  did 
ki  mi qə  bul edi  lir və la  zı  mi təd  bir 
lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si öh  də  çi  li  yi 
ni ya  ra  dır. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin Şu  şa Bə  yan  na  mə  si 
im  za  la  nar  kən ta  ri  xi Qars Mü  qa  vi 
lə  si  nə is  ti  nad et  mə  si də bu  nun  la 
əla  qə  dar idi. Çün  ki Qars Mü  qa 
vi  lə  si  nə əsa  sən onun təh  lü  kə  siz  li 

yi  nin tə  mi  nat  çı  sı həm də Tür  ki  yə 
Cüm  hu  riy  yə  ti he  sab edi  lir.

İkin  ci mü  hüm bir mə  sə  lə isə 
odur ki, Şu  şa Bə  yan  na  mə  si  nin 
təh  lü  kə  siz  lik  lə bağ  lı olan his  sə  si 

BMT Ni  zam  na  mə  si  nə is 
ti  nad edi  lə  rək ha  zır  la  nıb, 
bu mü  qa  vi  lə  nin hü  qu  qi 
əsas  la  rı bey  nəl  xalq hü  qu 
qa söy  kə  nir, bey  nəl  xalq 
ictimaiyyət tə  rə  fin  dən 
dəs  tək  lə  nir. Yə  ni Azər 
bay  can ilə Tür  ki  yə st  ra  te 

ji müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri  ni da  ha 
da də  rin  ləş  di  rər  kən bu  nu üçün  cü 
tə  rə  fə qar  şı de  yil, sa  də  cə öz təh 
lü  kə  siz  lik  lə  ri ba  xı  mın  dan zə  ru  ri 
he  sab edə  rək qə  rar  laş  dı  rır  lar.

İki qar  daş öl  kə mü  qa  vi  lə  dən 
irə  li gə  lən öh  də  çi  li  yi və öz təh  lü  kə 
siz  lik  lə  ri  ni tə  min et  mək üçün hər  bi 
ins  ti  tu  sional qu  rum  la  rın möv  cud 
ol  ma  sı real  lı  ğın  dan və zə  ru  rə  tin 

dən çı  xış edə  rək bu is  ti  qa  mət  də də 
müş  tə  rək ad  dım  lar at  maq  la bağ  lı 
qə  rar qə  bul edir  lər. Yə  ni Şu  şa Bə 
yan  na  mə  sin  də si  lah  lı qüv  və  lə  ri  mi 
zin ye  ni ça  ğı  rış  la  ra uy  ğun ola  raq 
ye  ni  dən for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, mo 
dern  ləş  di  ril  mə  si, mü  da  fiə qa  bi  liy 
yət  lə  ri  nin və hər  bi təh  lü  kə  siz  li  yin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə yö  nə  lən 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, iki 
qar  daş öl  kə  nin si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
fəaliy  yət qa  bi  liy  yət  lə  ri  nin bir  lik  də 
ar  tı  rıl  ma  sı, müasir tex  no  lo  gi  ya  la  ra 
əsas  la  nan si  lah və sur  sat  la  rın ida  rə 
olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də sıx əmək 
daş  lı  ğı da nə  zər  də tu  tu  lur. Ey  ni 
za  man  da, bu məq  səd  lə sə  la  hiy  yət  li 
st  ruk  tur və qu  rum  la  rın qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  li fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil 
mə  si də vur  ğu  la  nır. Bu isə əs  lin  də 
mü  da  fiə güc  lə  ri  mi  zi bir  ləş  dir  mək 
de  mək  dir.

Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən son 
ra Azər  bay  can Pre  zi  den  ti mil  li 
or  du  muz haq  qın  da da  nı  şar  kən 
Azər  bay  can  da Tür  ki  yə or  du  su  nun 
ki  çik mo  de  li  ni ya  rat  maq ba  rə  də öz 
fi  kir  lə  ri  ni səs  lən  dir  miş  di. Tür  ki 
yə or  du  su isə dün  ya  nın ən güc  lü 
dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nə ma  lik, mo  dern 
or  du  la  r  dan bi  ri  dir. İm  za  la  nan Şu 
şa Bə  yan  na  mə  si həm də bu is  ti  qa 
mət  də real ad  dım  la  rın atıl  ma  sı  nı 
tə  min edə  cək. 

Baş  qa bir mü  hüm mə  qam isə 
re  gional in  teq  ra  si  ya ilə bağ  lı  dır. 
Bu, Cə  nu  bi Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin 
açıl  ma  sı ilə əla  qə  dar ola  raq mü 
va  fiq təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Bə  yan  na  mə  də bir 
çox önəm  li mə  sə  lə  lər öz ək  si  ni 
ta  pır. Bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də bir  gə 
əmək  daş  lı  ğı  mız, fəaliy  yə  ti  miz, 
si  ya  si əla  qə  lər, iq  ti  sa  diti  ca  rət əla 
qə  lə  ri, mə  də  niy  yət, təh  sil, id  man, 
gənc  lər si  ya  sə  ti, de  mək olar ki, 
bü  tün sa  hə  lər əha  tə olu  nur. Ener 
ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin, Cə  nub Qaz 
Dəh  li  zi  nin önə  mi Tür  ki  yə, Azər 
bay  can və Av  ro  pa üçün gös  tə  ri  lir 
və hər bir mə  sə  lə çox bö  yük önəm 

da  şı  yır. Mən on  la  rın ara  sın  da iki 
mə  sə  lə  ni xü  su  si  lə qeyd et  mək is 
tər  dim. Bi  rin  ci  si, mü  da  fiə sa  hə  sin 
də əmək  daş  lıq, iş bir  li  yi mə  sə  lə  si. 
Mü  da  fiə sə  na  ye  si sa  hə  sin  də və 
qar  şı  lıq  lı hər  bi yar  dım mə  sə  lə  lə  ri 
bu Bə  yan  na  mə  də öz ək  si  ni ta 
pır. Bu, ta  ri  xi nailiy  yət  dir. Biz bir 
da  ha gös  tə  ri  rik ki, bun  dan son  ra 
da hər za  man bir yer  də ola  ca  ğıq. 
Bun  dan son  ra da birbi  ri  mi  zin 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min edə  cə  yik, 
ne  cə ki, bu gü  nə qə  dər Tür  ki  yə və 
Azər  bay  can bü  tün mə  sə  lə  lər  də 
bir yer  də  dir, bun  dan son  ra da bu, 
be  lə ola  caq”.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan da im  za mə  ra  si 
min  dən son  ra önəm  li bə  ya  nat  lar 
səs  lən  dir  di. Cə  nab Ər  do  ğan bə  yan 
et  di: “Tür  ki  yə ola  raq, azad  lıq mü 
ba  ri  zə  sin  də ol  du  ğu ki  mi, bər  pa 
iş  lə  rin  də də qar  daş  la  rı  mı  za hər 

cür dəs  tə  yi ve  ri  rik, ver  mək  də də 
da  vam edə  cə  yik. Ən qı  sa müd  dət 
də ev  lə  ri  nə qa  yıt  ma  la  rı  nı göz  lə  di 
yi  miz azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mız 
üçün də hər cür səy gös  tə  rə  cə  yik. 
Tə  bii ki, bu mə  sə  lə  də hör  mət  li 
qar  da  şı  mın xü  su  si fəaliy  yə  ti var. 
Ye  tər ki, bu  ra  nın əsl sa  hib  lə  ri ev  lə 
ri  nə, məs  kən  lə  ri  nə qa  yıt  sın. On  la  ra 
is  tər ma  liy  yə kö  mə  yi, is  tər  sə də 
iş im  ka  nı ilə bağ  lı hər cür dəs  tə  yi 
ver  mək  lə azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı 
mı  zın öz ev  lə  ri  nə, öz mə  kan  la  rı  na 
ge  ri qa  yıt  ma  la  rı bu  ra  la  rı cid  di mə 
na  da zən  gin  ləş  di  rə  cək.

Tə  bii ki, bir tə  rəf  dən da  ğın  tı  la 
rın fə  sad  la  rı  nı ara  dan qal  dı  rar  kən, 
di  gər tə  rəf  dən də Qa  ra  ba  ğın və 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın bir da  ha 
be  lə bir fə  la  kət ya  şa  ma  ma  sı üçün 
la  zı  mi təd  bir  lə  ri bir  lik  də gö  rə  cə 
yik. Bi  zim də bu sa  hə  də, İn  şal  lah, 
Mən  zil İn  şaat İda  rə  miz  lə bir  lik  də 

“Bölgədə təsiri olan hər kəsi həqiqətləri 
görməyə, Azərbaycan xalqının Zəfərini 
qəbul etməyə və gələcəyə baxmağa 
dəvət edirik”.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
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bu  ra  da bü  tün böl  gə  də plan  laş 
dır  dı  ğı  mız ad  dım  lar var. Mən  zil 
İn  şaat İda  rə  miz  lə bu  ra  da  kı aidiy 
yə  ti qu  rum  la bir  lik  də ça  lı  şa  raq bu 
ad  dım  la  rı ata  ca  ğıq.

Böl  gə  də tə  si  ri olan hər kə  si 
hə  qi  qət  lə  ri gör  mə  yə, Azər  bay  can 
xal  qı  nın Zə  fə  ri  ni qə  bul et  mə  yə və 
gə  lə  cə  yə bax  ma  ğa də  vət edi  rik. 
Atəş  kəs ra  zı  laş  ma  sın  dan son  ra 
ar  tıq böl  gə  də bü  tün tə  rəf  ər üçün 
ye  ni əmək  daş  lıq im  kan  la  rı ya  ra 
nıb. Azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mın 
bu mə  sə  lə  də son də  rə  cə is  tək  li ol 
ma  la  rı  nın ən ya  xın şa  hi  di  yik”.

Be  lə  lik  lə, Şu  şa Bə  yan  na  mə  sin  də 
mü  hüm müd  dəalar ək  si  ni ta  pır. 
Bə  yan  na  mə  də həm  çi  nin me  dia, 
dias  por, xa  ri  ci si  ya  sət  də bir  gə 
hə  rə  kə  tet  mə, təh  sil, iq  ti  sa  diy  yat, 
müasir tex  no  lo  gi  ya  lar, bir  gə in 
ves  ti  si  ya plan  la  rı və s. sa  hə  lər  də 
də əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin 
ləş  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tulur ki, bu 
da iki qar  daş öl  kə ara  sın  da tə  rəf 

daş  lı  ğın in  ki  şa  fı üçün ye  ni üfüq  lər 
aç  maq  la bə  ra  bər re  gional əmək 
daş  lı  ğı və qar  şı  lıq  lı in  teq  ra  si  ya  nı  
da təş  viq edir.

Ye  ri gəl  miş  kən, Tür  ki  yə Pre 
zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Məc  li  sin  də par  laq nit  qi xü  su  si 

vur  ğu  lan  ma  lı  dır. Be  lə ki, qar  daş 
Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti  nin Pre  zi 
den  ti cə  nab Rə  cəb Tay  yib Ər  do 
ğa  nın Azər  bay  can par  la  men  tin  də 
nitqi ta  ri  xi bir çı  xış idi. Hər şey 
dən ön  cə, bu, iki qar  daş öl  kə  nin 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin bun  dan son  ra  kı 
in  ki  şa  fı kon  teks  tin  də mü  hüm əhə 
miy  yət kəsb edir  di. İkin  ci  si, biz 
xalq  la  rı  mı  zın keç  mi  şin  dən, or  taq 
mə  də  niy  yə  tin  dən, et  nikdi  ni kök 
lə  rin  dən gə  lən bir  lik və həm  rəy  li 
yin bun  dan son  ra  kı mü  na  si  bət  lə 
ri  miz üçün də əsas  lar ya  rat  dı  ğı  na 
söy  kə  nən bir çı  xış din  lə  dik.

Qar  daş öl  kə  nin Pre  zi  den  ti 
Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni  nin 
müəl  li  fi Əh  məd Ca  va  dın Os  man  lı 
əs  gər  lə  ri ilə bə  ra  bər Bal  kan  lar  da 
sa  vaş  dı  ğı  nı qeyd et  di, Ça  naq  qa  la 
sa  va  şın  da Azər  bay  can  dan ge  dən 
dö  yüş  çü  lə  rin or  taq və  tən, or  taq 
də  yər  lər, or  taq mə  də  niy  yət üçün 
sa  va  şa  raq öz can  la  rı  nı qur  ban 
ver  dik  lə  ri  ni söy  lə  di. Həm  çi  nin 

Nu  ru Pa  şa  nın Qaf  qa  za gə  li  şi ilə 
Ba  kı  nın iş  ğal  dan azad olun  du  ğu 
nu xa  tır  lat  dı. Bü  tün bun  lar əs  lin  də 
Tür  ki  yəAzər  bay  can mü  na  si  bət 
lə  ri  nin bu  gün  kü sə  viy  yə  si  ni və  
key  fiy  yə  ti  ni tə  yin edən ha  di  sə  lər 
dir. Bun  la  rın ha  mı  sı “bir mil  lət, iki 
döv  lət” fəl  sə  fə  si kon  teks  tin  də baş 
ve  rən ha  di  sə  lər  dir. Am  ma Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan bu  nun  la bə  ra  bər 
mə  nə  vi, ideolo  ji sa  hə  də də mü 
na  si  bət  lə  ri  mi  zə to  xun  du və qeyd 
et  di ki, Əh  məd bəy Ağaoğ  lu  nun 
dü  şün  cə  lə  ri və fi  kir  lə  ri, ideolo  ji 
te  zis  lə  ri tək  cə Azər  bay  can üçün 
de  yil, bü  tün Türk dün  ya  sı üçün bu 
gün də ak  tual  dır.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti çı  xı  şın  da 
or  taq kim  li  yi  mi  zi, or  taq mə  də  niy 
yə  ti  mi  zi for  ma  laş  dı  ran poezi  ya 
nü  mu  nə  lə  ri  nə də to  xun  du. Şu  şa 
mə  də  ni və ədə  bi mü  hi  ti  nin ye 
tiş  dir  di  yi Mol  la Pə  nah Va  qi  fin, 
Xur  şid  ba  nu Na  tə  va  nın və di  gər 
fi  kir, dü  şün  cə adam  la  rı  nın ad  la 

rı  nı çək  di. Elə  cə də qeyd et  di ki, 
tək  cə Şu  şa və ya Qa  ra  bağ de  yil, 
Azər  bay  ca  nın və Türk dün  ya  sı  nın 
hər ye  ri bö  yük şair  lər ye  tiş  di  rib 
və bu  na nü  mu  nə ola  raq Ni  za  mi 
Gən  cə  vi  nin adı  nı çək  di. Həm  çi  nin 
Ni  za  mi Gən  cə  vi  yə it  ha  fən Os  man 
lı sul  ta  nı Fa  teh Sul  tan Meh  met 
xa  nın yazdığı bir şeiri səs  lən  dir  di. 
Bü  tün bun  lar onun gös  tə  ri  ci  si  dir 
ki, Tür  ki  yəAzər  bay  can mü  na 
si  bət  lə  ri xalq  la  rı  mı  zın ta  rix  dən 
gə  lən ənə  nə  lə  ri üzə  rin  də bər  qə  rar 
olub və bu, bir  li  yi  mi  zi, qar  daş  lı  ğı 
mı  zı gə  lə  cə  yə da  şı  ma  ğa im  kan ya 
ra  dan bir  lik  dir. Ən əsa  sı odur ki, 
iki qar  daş öl  kə  nin pre  zi  dent  lə  ri  nin 
dost  lu  ğu və qar  daş  lı  ğı Tür  ki  yə
Azər  bay  can qar  daş  lı  ğı  nın, mə  də 
ni, mə  nə  vi bir  li  yi  nin sim  vo  lu  na 
çev  ri  lib. Bu amil əs  lin  də Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti  nin aşa  ğı  da  kı fi  kir  lə  ri ilə 
ta  mam  lan  dı. Cə  nab Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğan qeyd et  di ki, “mü  qəd 
dəs Və  tən mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də 

Tür  ki  yə həm döv  lət, həm də mil  lət 
ola  raq bü  tün qəl  bi ilə Azər  bay  ca 
nın ya  nın  da yer al  mış  dı. Bu gün 
də bü  tün im  kan  la  rı  mız  la Azər  bay 
ca  nın ya  nın  da  yıq, bü  tün dün  ya 
bil  sin ki, İn  şal  lah, sa  bah da ya  nın 
da ola  ca  ğıq. Dü  şü  nü  rəm ki, bu, 
bü  tün dün  ya  ya ve  ri  lən me  saj idi.

Cə  nab Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan 
onu da de  di ki, “Azər  bay  ca  nın ay 
dın  lı  ğı ay  dın  lı  ğı  mız, se  vin  ci se  vin 
ci  miz, azad  lı  ğı azad  lı  ğı  mız, ta  le  yi 
ta  le  yi  miz, kə  də  ri kə  də  ri  miz  dir”. 

He  sab edi  rəm ki, Tür  ki  yə Pre 
zi  den  ti  nin bu fi  kir  lə  ri iki qar  daş 
öl  kə  nin mü  na  si  bət  lə  ri  nin ha  zır  kı 
yük  sək sə  viy  yə  si  nin tən  tə  nə  si  nin 
ifa  də  si  dir. Bu gün Azər  bay  can
Tür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri ən yük  sək 
zir  və  də  dir.

Hikmət Məmmədov
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik 

və  korrupsiya ilə mübarizə 
komitəsi sədrinin müavini

“Bu gün əziz qardaşımın da 
dediyi kimi, xüsusilə “bir 
millət, iki dövlət” təməli 
üzərində yüksəltdiyimiz 
əlaqələrimizi daha da inkişaf 
etdirəcək yeni bir tarixi 
addımı atdıq. Bu addım 
çox önəmlidir. Bunu bun-
dan sonrakı prosesdə daha 
da gücləndirəcəyik və 
gücləndirərək yolumuza da 
davam edəcəyik”.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
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bu  ra  da bü  tün böl  gə  də plan  laş 
dır  dı  ğı  mız ad  dım  lar var. Mən  zil 
İn  şaat İda  rə  miz  lə bu  ra  da  kı aidiy 
yə  ti qu  rum  la bir  lik  də ça  lı  şa  raq bu 
ad  dım  la  rı ata  ca  ğıq.

Böl  gə  də tə  si  ri olan hər kə  si 
hə  qi  qət  lə  ri gör  mə  yə, Azər  bay  can 
xal  qı  nın Zə  fə  ri  ni qə  bul et  mə  yə və 
gə  lə  cə  yə bax  ma  ğa də  vət edi  rik. 
Atəş  kəs ra  zı  laş  ma  sın  dan son  ra 
ar  tıq böl  gə  də bü  tün tə  rəf  ər üçün 
ye  ni əmək  daş  lıq im  kan  la  rı ya  ra 
nıb. Azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mın 
bu mə  sə  lə  də son də  rə  cə is  tək  li ol 
ma  la  rı  nın ən ya  xın şa  hi  di  yik”.

Be  lə  lik  lə, Şu  şa Bə  yan  na  mə  sin  də 
mü  hüm müd  dəalar ək  si  ni ta  pır. 
Bə  yan  na  mə  də həm  çi  nin me  dia, 
dias  por, xa  ri  ci si  ya  sət  də bir  gə 
hə  rə  kə  tet  mə, təh  sil, iq  ti  sa  diy  yat, 
müasir tex  no  lo  gi  ya  lar, bir  gə in 
ves  ti  si  ya plan  la  rı və s. sa  hə  lər  də 
də əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin 
ləş  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tulur ki, bu 
da iki qar  daş öl  kə ara  sın  da tə  rəf 

daş  lı  ğın in  ki  şa  fı üçün ye  ni üfüq  lər 
aç  maq  la bə  ra  bər re  gional əmək 
daş  lı  ğı və qar  şı  lıq  lı in  teq  ra  si  ya  nı  
da təş  viq edir.

Ye  ri gəl  miş  kən, Tür  ki  yə Pre 
zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Məc  li  sin  də par  laq nit  qi xü  su  si 

vur  ğu  lan  ma  lı  dır. Be  lə ki, qar  daş 
Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti  nin Pre  zi 
den  ti cə  nab Rə  cəb Tay  yib Ər  do 
ğa  nın Azər  bay  can par  la  men  tin  də 
nitqi ta  ri  xi bir çı  xış idi. Hər şey 
dən ön  cə, bu, iki qar  daş öl  kə  nin 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin bun  dan son  ra  kı 
in  ki  şa  fı kon  teks  tin  də mü  hüm əhə 
miy  yət kəsb edir  di. İkin  ci  si, biz 
xalq  la  rı  mı  zın keç  mi  şin  dən, or  taq 
mə  də  niy  yə  tin  dən, et  nikdi  ni kök 
lə  rin  dən gə  lən bir  lik və həm  rəy  li 
yin bun  dan son  ra  kı mü  na  si  bət  lə 
ri  miz üçün də əsas  lar ya  rat  dı  ğı  na 
söy  kə  nən bir çı  xış din  lə  dik.

Qar  daş öl  kə  nin Pre  zi  den  ti 
Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni  nin 
müəl  li  fi Əh  məd Ca  va  dın Os  man  lı 
əs  gər  lə  ri ilə bə  ra  bər Bal  kan  lar  da 
sa  vaş  dı  ğı  nı qeyd et  di, Ça  naq  qa  la 
sa  va  şın  da Azər  bay  can  dan ge  dən 
dö  yüş  çü  lə  rin or  taq və  tən, or  taq 
də  yər  lər, or  taq mə  də  niy  yət üçün 
sa  va  şa  raq öz can  la  rı  nı qur  ban 
ver  dik  lə  ri  ni söy  lə  di. Həm  çi  nin 

Nu  ru Pa  şa  nın Qaf  qa  za gə  li  şi ilə 
Ba  kı  nın iş  ğal  dan azad olun  du  ğu 
nu xa  tır  lat  dı. Bü  tün bun  lar əs  lin  də 
Tür  ki  yəAzər  bay  can mü  na  si  bət 
lə  ri  nin bu  gün  kü sə  viy  yə  si  ni və  
key  fiy  yə  ti  ni tə  yin edən ha  di  sə  lər 
dir. Bun  la  rın ha  mı  sı “bir mil  lət, iki 
döv  lət” fəl  sə  fə  si kon  teks  tin  də baş 
ve  rən ha  di  sə  lər  dir. Am  ma Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan bu  nun  la bə  ra  bər 
mə  nə  vi, ideolo  ji sa  hə  də də mü 
na  si  bət  lə  ri  mi  zə to  xun  du və qeyd 
et  di ki, Əh  məd bəy Ağaoğ  lu  nun 
dü  şün  cə  lə  ri və fi  kir  lə  ri, ideolo  ji 
te  zis  lə  ri tək  cə Azər  bay  can üçün 
de  yil, bü  tün Türk dün  ya  sı üçün bu 
gün də ak  tual  dır.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti çı  xı  şın  da 
or  taq kim  li  yi  mi  zi, or  taq mə  də  niy 
yə  ti  mi  zi for  ma  laş  dı  ran poezi  ya 
nü  mu  nə  lə  ri  nə də to  xun  du. Şu  şa 
mə  də  ni və ədə  bi mü  hi  ti  nin ye 
tiş  dir  di  yi Mol  la Pə  nah Va  qi  fin, 
Xur  şid  ba  nu Na  tə  va  nın və di  gər 
fi  kir, dü  şün  cə adam  la  rı  nın ad  la 

rı  nı çək  di. Elə  cə də qeyd et  di ki, 
tək  cə Şu  şa və ya Qa  ra  bağ de  yil, 
Azər  bay  ca  nın və Türk dün  ya  sı  nın 
hər ye  ri bö  yük şair  lər ye  tiş  di  rib 
və bu  na nü  mu  nə ola  raq Ni  za  mi 
Gən  cə  vi  nin adı  nı çək  di. Həm  çi  nin 
Ni  za  mi Gən  cə  vi  yə it  ha  fən Os  man 
lı sul  ta  nı Fa  teh Sul  tan Meh  met 
xa  nın yazdığı bir şeiri səs  lən  dir  di. 
Bü  tün bun  lar onun gös  tə  ri  ci  si  dir 
ki, Tür  ki  yəAzər  bay  can mü  na 
si  bət  lə  ri xalq  la  rı  mı  zın ta  rix  dən 
gə  lən ənə  nə  lə  ri üzə  rin  də bər  qə  rar 
olub və bu, bir  li  yi  mi  zi, qar  daş  lı  ğı 
mı  zı gə  lə  cə  yə da  şı  ma  ğa im  kan ya 
ra  dan bir  lik  dir. Ən əsa  sı odur ki, 
iki qar  daş öl  kə  nin pre  zi  dent  lə  ri  nin 
dost  lu  ğu və qar  daş  lı  ğı Tür  ki  yə
Azər  bay  can qar  daş  lı  ğı  nın, mə  də 
ni, mə  nə  vi bir  li  yi  nin sim  vo  lu  na 
çev  ri  lib. Bu amil əs  lin  də Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti  nin aşa  ğı  da  kı fi  kir  lə  ri ilə 
ta  mam  lan  dı. Cə  nab Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğan qeyd et  di ki, “mü  qəd 
dəs Və  tən mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də 

Tür  ki  yə həm döv  lət, həm də mil  lət 
ola  raq bü  tün qəl  bi ilə Azər  bay  ca 
nın ya  nın  da yer al  mış  dı. Bu gün 
də bü  tün im  kan  la  rı  mız  la Azər  bay 
ca  nın ya  nın  da  yıq, bü  tün dün  ya 
bil  sin ki, İn  şal  lah, sa  bah da ya  nın 
da ola  ca  ğıq. Dü  şü  nü  rəm ki, bu, 
bü  tün dün  ya  ya ve  ri  lən me  saj idi.

Cə  nab Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan 
onu da de  di ki, “Azər  bay  ca  nın ay 
dın  lı  ğı ay  dın  lı  ğı  mız, se  vin  ci se  vin 
ci  miz, azad  lı  ğı azad  lı  ğı  mız, ta  le  yi 
ta  le  yi  miz, kə  də  ri kə  də  ri  miz  dir”. 

He  sab edi  rəm ki, Tür  ki  yə Pre 
zi  den  ti  nin bu fi  kir  lə  ri iki qar  daş 
öl  kə  nin mü  na  si  bət  lə  ri  nin ha  zır  kı 
yük  sək sə  viy  yə  si  nin tən  tə  nə  si  nin 
ifa  də  si  dir. Bu gün Azər  bay  can
Tür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri ən yük  sək 
zir  və  də  dir.

Hikmət Məmmədov
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik 

və  korrupsiya ilə mübarizə 
komitəsi sədrinin müavini

“Bu gün əziz qardaşımın da 
dediyi kimi, xüsusilə “bir 
millət, iki dövlət” təməli 
üzərində yüksəltdiyimiz 
əlaqələrimizi daha da inkişaf 
etdirəcək yeni bir tarixi 
addımı atdıq. Bu addım 
çox önəmlidir. Bunu bun-
dan sonrakı prosesdə daha 
da gücləndirəcəyik və 
gücləndirərək yolumuza da 
davam edəcəyik”.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
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Pre  zi  dent Rə  cəb Tay  yib  
Ər  do  ğa  nın çı  xı  şı

 Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin hör 
mət  li Səd  ri!

Əziz mil  lət və  kil  lə  ri, xa  nım  lar və 
cə  nab  lar!

Siz  lə  ri – mü  zəf  ər öl  kə  nin par  la 
men  ti  nin bü  tün üzv  lə  ri  ni Tür  ki  yə 
də  ki 84 mil  yon qar  da  şı  nı  zın adın  dan 
“bir mil  lət, iki döv  lət” an  la  yı  şı ilə 

sev  gi və bəx  ti  yar  lıq  la sa  lam  la  yı  ram. 
Xoş  bəx  təm, çün  ki Can Azər  bay  can 
da  yam. Xoş  bəx  təm, çün  ki Qa  ra  ba  ğı 
azad et  miş qar  daş Azər  bay  ca  nın 
Mil  li Məc  li  sin  də siz  lər  lə bir  lik  də  yəm. 
Xoş  bəx  təm, çün  ki müs  tə  qil  li  yi  nin 
otu  zun  cu ili  nə ça  tan Azər  bay  can  da 
yam. Qa  ra  ba  ğın azad edil  mə  si Azər 
bay  ca  nın müs  tə  qil ke  çən otuz ili  nin 
ən önəm  li ha  di  sə  si  dir.

Bu Zə  fər  lə Qaf  qaz  da qa  na  yan bir 
ya  ra qa  pan  mış, böl  gə  də da  vam  lı sülh 
və sa  bit  lik üçün bö  yük für  sət ya  ran 
mış  dır. Qaf  qaz  da  kı sülh və sa  bit  lik  dən 
tək  cə Azər  bay  can de  yil, Er  mə  nis  tan 
da da  xil ol  maq  la, bü  tün böl  gə öl  kə  lə  ri, 
hət  a bü  tün dün  ya qa  za  na  caq. Biz də 
azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mız  la böl  gə  nin 
ta  ma  mi  lə in  ki  şa  fı, ri  fa  hın yük  səl  mə  si, 
sa  bit  li  yin möh  kəm  lən  mə  si üçün üzə 

ri  mi  zə dü  şə  ni ye  ri  nə ye  tir  mə  yə bü  tün 
sə  mi  miy  yə  ti  miz  lə ha  zı  rıq.

Ge  ri  də qoy  du  ğu  muz otuz il  də  
Qa  ra  bağ  da ya  şa  nan böh  ran  lı dövr  də 
kim  lə  rin əli  nə nə keç  di  yi, kim  lə  rin 
bu iş  dən qa  zanc  lı çıx  dı  ğı, kim  lə  rin də 
itir  di  yi çox yax  şı bi  li  nir. Ca  nı ya  nan  lar, 
qa  nı tö  kü  lən  lər, acı çə  kən  lər, mad  di və 
mə  nə  vi ola  raq iti  rən  lər an  caq Qa  ra 
bağ  da ya  şa  yan in  san  lar  dır. Asan de  yil, 
otuz il. Mə  nim azər  bay  can  lı qar  daş 
la  rım öz məs  kən  lə  rin  dən, təəs  süf ki, 
otuz il  dir köç  kün dü  şüb  lər. O tor  paq 
lar iş  ğal al  tın  da idi. İş  ğal al  tın  da  kı hə 
min tor  paq  lar otuz il son  ra, çox şü  kür, 
ye  ni  dən sa  hib  lə  ri  nə qo  vuş  du.

Qa  ra  bağ  da otuz il  dir da  vam edən 
mü  na  qi  şə  nin həll olun  ma  ma  sı  na 
mü  şa  hi  də  çi qa  lan  lar, da  ha doğ  ru  su, 
mü  na  qi  şə  nin da  vam et  mə  si üçün səy 
gös  tə  rən  lər daim qa  za  na  nın tə  rə  fin  də 
olub  lar. Da  vam  lı sül  hə ge  dən yo  lun 
böl  gə  də  ki bü  tün xalq  la  rın və döv  lət 
lə  rin qar  şı  lıq  lı eti  ma  da əsas  la  na  raq 
in  ki  şaf et  di  rə  cək  lə  ri əmək  daş  lıq  dan 
keç  di  yi  nə ina  nı  rıq.

Bö  yük bir li  der  lik gös  tə  rə  rək bu 
Zə  fə  ri və sül  hü Azər  bay  ca  na qa  zan 

dı  ran Azər  bay  can or  du  su  nun Ali Baş 
Ko  man  da  nı və Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
hör  mət  li qar  da  şım İl  ham Əli  ye  vi bir 
da  ha təb  rik edi  rəm. Li  der  lə  ri  nin ar  xa  sı 
ilə Qa  ra  bağ  da Zə  fər qa  zan  maq üçün 
tək yum  ruq, tək ürək olan, mil  li bir  lik 
və bə  ra  bər  lik hiss  lə  ri  ni ən yük  sək sə 
viy  yə  də nü  ma  yiş et  di  rən Azər  bay  can 
xal  qı  nı təb  rik edi  rəm. Göz  lə  ri  ni qırp 
ma  dan Və  tən üçün, Qa  ra  bağ üçün, 
Qa  ra  ba  ğın azad  lı  ğı üçün qəh  rə  man 
ca  sı  na mü  ba  ri  zə apa  ran Azər  bay  can 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  ni təb  rik edi  rəm. 
Şə  hid  lə  ri  mi  zin hər bi  ri  nə Al  lah  dan 
rəh  mət di  lə  yir, ya  xın  la  rı  na baş  sağ  lı  ğı 
ve  ri  rəm.

Bu mü  qəd  dəs Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
döv  rün  də Tür  ki  yə həm döv  lət, həm də 
mil  lət ola  raq bü  tün qəl  bi ilə Azər  bay 
ca  nın ya  nın  da yer al  mış  dır. Bu gün də 
bü  tün im  kan  la  rı  mız  la Azər  bay  ca  nın 
ya  nın  da  yıq, bü  tün dün  ya bil  sin ki, İn 
şal  lah, sa  bah da ya  nın  da ola  ca  ğıq. Ne 
cə ki, Bal  kan mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Azər 
bay  ca  nın Döv  lət him  ni  nin söz  lə  ri  nin 
müəl  li  fi Əh  məd Ca  vad azər  bay  can  lı 
gənc  lər  lə bir  lik  də Os  man  lı or  du  su  nun 
sı  ra  la  rın  da dö  yü  şüb  sə, ne  cə ki, Ça  naq 

qa  la  da Azər  bay  can  dan gə  lən igid  lər  lə 
Ana  do  lu  nun də  li  qan  lı  la  rı bir  lik  də 
mü  ba  ri  zə apa  rıb, bir  lik  də şə  ha  də  tə 
uca  lıb Zə  fər qa  za  nıb  lar  sa, ne  cə ki, Qaf 
qaz İs  lam Or  du  su  nun as  lan  la  rı – Nu  ru 
Pa  şa  nın əs  gər  lə  ri o gün azər  bay  can  lı 
qar  daş  la  rı  mı  zın yar  dı  mı  na gə  lib  sə, biz 
də bu gün və gə  lə  cək  də bir və bə  ra  bər 
ola  ca  ğıq. Azər  bay  ca  nın ay  dın  lı  ğı ay 
dın  lı  ğı  mız, se  vin  ci se  vin  ci  miz, azad  lı  ğı 
azad  lı  ğı  mız, ta  le  yi ta  le  yi  miz, kə  də  ri 
kə  də  ri  miz  dir.

Hör  mət  li qar  daş  la  rım, Nu  ru Pa  şa 
nın Qaf  qa  za gəl  di  yi dövr  də er  mə  ni 
lər 12 min  dən çox tür  kü, mü  səl  ma  nı 
qət  lə ye  tir  miş  di  lər. Qaf  qaz  da ta  ri  xin 
qa  ra sə  hi  fə  lə  ri  nə ya  zı  la  caq bir qət  liam 
ya  şan  mış  dır. Türk mil  lə  ti  nə hər cür 
if  ti  ra atan  lar, əv  vəl  cə bu  ra  la  ra  Qaf  qa 
za, Azər  bay  ca  na bax  ma  lı  dır  lar. Həm 
də tək  cə yüz il əv  və  lə de  yil, otuz il 
bun  dan əv  vəl Qa  ra  bağ  da ya  şa  nan  la  ra, 
Xo  ca  lı  da ya  şa  nan  la  ra bax  ma  lı  dır  lar. 
Son  ra vic  dan  la  rı im  kan ve  rər  sə, bi  zə 
yö  nəlt  dik  lə  ri it  i  ham  la  rı otu  rub on  lar  la 
ay  rı  ca da  nı  şa  rıq. Am  ma on  la  rın göz  lə 
ri var, gör  məz, qu  laq  la  rı var, eşit  məz. 
Ürək  lə  ri on  suz da duy  ğu  la  rı  nı iti  rib. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Milli Məclisdə çıxış etdi 
İyunun16-daAzərbaycandasəfərdəolanTürkiyəCümhuriyyətininPrezidenti,zati-aliləri
cənabRəcəbTayyibƏrdoğanMilliMəclisdəoldu.AliqonağıMilliMəclisinSədriSahibəQa-
farovaqarşıladı.MilliMəclisinSədriilətəkbətəkgörüşdənsonraTürkiyəCümhuriyyətinin
Prezidenti,zati-aliləricənabRəcəbTayyibƏrdoğanıparlamentdəguralqışlarlaqarşıladılar.

İclasdaMilliMəclisinSədriSahibəQafarova,MilliMəclisSədrininmüavinləriFəzailİbrahim-
livəAdilƏliyev,deputatlar,ölkəmizdəsəfərdəolanTürkiyənümayəndəheyətininüzvləri,
TürkiyəninvəAzərbaycanınKİVnümayəndələriiştiraketdilər.
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Pre  zi  dent Rə  cəb Tay  yib  
Ər  do  ğa  nın çı  xı  şı

 Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin hör 
mət  li Səd  ri!

Əziz mil  lət və  kil  lə  ri, xa  nım  lar və 
cə  nab  lar!

Siz  lə  ri – mü  zəf  ər öl  kə  nin par  la 
men  ti  nin bü  tün üzv  lə  ri  ni Tür  ki  yə 
də  ki 84 mil  yon qar  da  şı  nı  zın adın  dan 
“bir mil  lət, iki döv  lət” an  la  yı  şı ilə 

sev  gi və bəx  ti  yar  lıq  la sa  lam  la  yı  ram. 
Xoş  bəx  təm, çün  ki Can Azər  bay  can 
da  yam. Xoş  bəx  təm, çün  ki Qa  ra  ba  ğı 
azad et  miş qar  daş Azər  bay  ca  nın 
Mil  li Məc  li  sin  də siz  lər  lə bir  lik  də  yəm. 
Xoş  bəx  təm, çün  ki müs  tə  qil  li  yi  nin 
otu  zun  cu ili  nə ça  tan Azər  bay  can  da 
yam. Qa  ra  ba  ğın azad edil  mə  si Azər 
bay  ca  nın müs  tə  qil ke  çən otuz ili  nin 
ən önəm  li ha  di  sə  si  dir.

Bu Zə  fər  lə Qaf  qaz  da qa  na  yan bir 
ya  ra qa  pan  mış, böl  gə  də da  vam  lı sülh 
və sa  bit  lik üçün bö  yük für  sət ya  ran 
mış  dır. Qaf  qaz  da  kı sülh və sa  bit  lik  dən 
tək  cə Azər  bay  can de  yil, Er  mə  nis  tan 
da da  xil ol  maq  la, bü  tün böl  gə öl  kə  lə  ri, 
hət  a bü  tün dün  ya qa  za  na  caq. Biz də 
azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mız  la böl  gə  nin 
ta  ma  mi  lə in  ki  şa  fı, ri  fa  hın yük  səl  mə  si, 
sa  bit  li  yin möh  kəm  lən  mə  si üçün üzə 

ri  mi  zə dü  şə  ni ye  ri  nə ye  tir  mə  yə bü  tün 
sə  mi  miy  yə  ti  miz  lə ha  zı  rıq.

Ge  ri  də qoy  du  ğu  muz otuz il  də  
Qa  ra  bağ  da ya  şa  nan böh  ran  lı dövr  də 
kim  lə  rin əli  nə nə keç  di  yi, kim  lə  rin 
bu iş  dən qa  zanc  lı çıx  dı  ğı, kim  lə  rin də 
itir  di  yi çox yax  şı bi  li  nir. Ca  nı ya  nan  lar, 
qa  nı tö  kü  lən  lər, acı çə  kən  lər, mad  di və 
mə  nə  vi ola  raq iti  rən  lər an  caq Qa  ra 
bağ  da ya  şa  yan in  san  lar  dır. Asan de  yil, 
otuz il. Mə  nim azər  bay  can  lı qar  daş 
la  rım öz məs  kən  lə  rin  dən, təəs  süf ki, 
otuz il  dir köç  kün dü  şüb  lər. O tor  paq 
lar iş  ğal al  tın  da idi. İş  ğal al  tın  da  kı hə 
min tor  paq  lar otuz il son  ra, çox şü  kür, 
ye  ni  dən sa  hib  lə  ri  nə qo  vuş  du.

Qa  ra  bağ  da otuz il  dir da  vam edən 
mü  na  qi  şə  nin həll olun  ma  ma  sı  na 
mü  şa  hi  də  çi qa  lan  lar, da  ha doğ  ru  su, 
mü  na  qi  şə  nin da  vam et  mə  si üçün səy 
gös  tə  rən  lər daim qa  za  na  nın tə  rə  fin  də 
olub  lar. Da  vam  lı sül  hə ge  dən yo  lun 
böl  gə  də  ki bü  tün xalq  la  rın və döv  lət 
lə  rin qar  şı  lıq  lı eti  ma  da əsas  la  na  raq 
in  ki  şaf et  di  rə  cək  lə  ri əmək  daş  lıq  dan 
keç  di  yi  nə ina  nı  rıq.

Bö  yük bir li  der  lik gös  tə  rə  rək bu 
Zə  fə  ri və sül  hü Azər  bay  ca  na qa  zan 

dı  ran Azər  bay  can or  du  su  nun Ali Baş 
Ko  man  da  nı və Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
hör  mət  li qar  da  şım İl  ham Əli  ye  vi bir 
da  ha təb  rik edi  rəm. Li  der  lə  ri  nin ar  xa  sı 
ilə Qa  ra  bağ  da Zə  fər qa  zan  maq üçün 
tək yum  ruq, tək ürək olan, mil  li bir  lik 
və bə  ra  bər  lik hiss  lə  ri  ni ən yük  sək sə 
viy  yə  də nü  ma  yiş et  di  rən Azər  bay  can 
xal  qı  nı təb  rik edi  rəm. Göz  lə  ri  ni qırp 
ma  dan Və  tən üçün, Qa  ra  bağ üçün, 
Qa  ra  ba  ğın azad  lı  ğı üçün qəh  rə  man 
ca  sı  na mü  ba  ri  zə apa  ran Azər  bay  can 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  ni təb  rik edi  rəm. 
Şə  hid  lə  ri  mi  zin hər bi  ri  nə Al  lah  dan 
rəh  mət di  lə  yir, ya  xın  la  rı  na baş  sağ  lı  ğı 
ve  ri  rəm.

Bu mü  qəd  dəs Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
döv  rün  də Tür  ki  yə həm döv  lət, həm də 
mil  lət ola  raq bü  tün qəl  bi ilə Azər  bay 
ca  nın ya  nın  da yer al  mış  dır. Bu gün də 
bü  tün im  kan  la  rı  mız  la Azər  bay  ca  nın 
ya  nın  da  yıq, bü  tün dün  ya bil  sin ki, İn 
şal  lah, sa  bah da ya  nın  da ola  ca  ğıq. Ne 
cə ki, Bal  kan mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Azər 
bay  ca  nın Döv  lət him  ni  nin söz  lə  ri  nin 
müəl  li  fi Əh  məd Ca  vad azər  bay  can  lı 
gənc  lər  lə bir  lik  də Os  man  lı or  du  su  nun 
sı  ra  la  rın  da dö  yü  şüb  sə, ne  cə ki, Ça  naq 

qa  la  da Azər  bay  can  dan gə  lən igid  lər  lə 
Ana  do  lu  nun də  li  qan  lı  la  rı bir  lik  də 
mü  ba  ri  zə apa  rıb, bir  lik  də şə  ha  də  tə 
uca  lıb Zə  fər qa  za  nıb  lar  sa, ne  cə ki, Qaf 
qaz İs  lam Or  du  su  nun as  lan  la  rı – Nu  ru 
Pa  şa  nın əs  gər  lə  ri o gün azər  bay  can  lı 
qar  daş  la  rı  mı  zın yar  dı  mı  na gə  lib  sə, biz 
də bu gün və gə  lə  cək  də bir və bə  ra  bər 
ola  ca  ğıq. Azər  bay  ca  nın ay  dın  lı  ğı ay 
dın  lı  ğı  mız, se  vin  ci se  vin  ci  miz, azad  lı  ğı 
azad  lı  ğı  mız, ta  le  yi ta  le  yi  miz, kə  də  ri 
kə  də  ri  miz  dir.

Hör  mət  li qar  daş  la  rım, Nu  ru Pa  şa 
nın Qaf  qa  za gəl  di  yi dövr  də er  mə  ni 
lər 12 min  dən çox tür  kü, mü  səl  ma  nı 
qət  lə ye  tir  miş  di  lər. Qaf  qaz  da ta  ri  xin 
qa  ra sə  hi  fə  lə  ri  nə ya  zı  la  caq bir qət  liam 
ya  şan  mış  dır. Türk mil  lə  ti  nə hər cür 
if  ti  ra atan  lar, əv  vəl  cə bu  ra  la  ra  Qaf  qa 
za, Azər  bay  ca  na bax  ma  lı  dır  lar. Həm 
də tək  cə yüz il əv  və  lə de  yil, otuz il 
bun  dan əv  vəl Qa  ra  bağ  da ya  şa  nan  la  ra, 
Xo  ca  lı  da ya  şa  nan  la  ra bax  ma  lı  dır  lar. 
Son  ra vic  dan  la  rı im  kan ve  rər  sə, bi  zə 
yö  nəlt  dik  lə  ri it  i  ham  la  rı otu  rub on  lar  la 
ay  rı  ca da  nı  şa  rıq. Am  ma on  la  rın göz  lə 
ri var, gör  məz, qu  laq  la  rı var, eşit  məz. 
Ürək  lə  ri on  suz da duy  ğu  la  rı  nı iti  rib. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Milli Məclisdə çıxış etdi 
İyunun16-daAzərbaycandasəfərdəolanTürkiyəCümhuriyyətininPrezidenti,zati-aliləri
cənabRəcəbTayyibƏrdoğanMilliMəclisdəoldu.AliqonağıMilliMəclisinSədriSahibəQa-
farovaqarşıladı.MilliMəclisinSədriilətəkbətəkgörüşdənsonraTürkiyəCümhuriyyətinin
Prezidenti,zati-aliləricənabRəcəbTayyibƏrdoğanıparlamentdəguralqışlarlaqarşıladılar.

İclasdaMilliMəclisinSədriSahibəQafarova,MilliMəclisSədrininmüavinləriFəzailİbrahim-
livəAdilƏliyev,deputatlar,ölkəmizdəsəfərdəolanTürkiyənümayəndəheyətininüzvləri,
TürkiyəninvəAzərbaycanınKİVnümayəndələriiştiraketdilər.
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Qa  ra  ba  ğı  Azər  bay  ca  nın iş  ğal al  tın  da 
kı tor  paq  la  rı  nı otuz il ər  zin  də ya  xıbyı 
xan  la  rı, ge  dər  kən də ge  ri  də qa  lan hər 
şe  yi yan  dı  ran  la  rı gör  mə  yən  lər azad  lıq 
mü  ba  ri  zə  si  nə ma  ne ol  maq üçün sə 
fər  bər ol  du  lar. İn  di gəl  sin  lər Fü  zu  li  ni 
gör  sün  lər. Bu yer  lə  rin hər tə  rə  fi da  ğı 
dıl  mış, yan  dı  rıl  mış, tarmar edil  miş  dir. 
Gəl  sin  lər Qa  ra  ba  ğı gör  sün  lər. Hər şey 
or  ta  da  dır. Dü  nən yol bo  yun  ca bu  ra  la 
rın ha  lı  nı gör  dük. Ora  la  rı nə ha  la sa  lıb 
lar. Bu  ra  la  rı ne  cə bom  ba  la  yıb, yan  dı  rıb 
ge  dib  lər. On  lar gə  lər  kən iş  ğal  çı, ge  dər 
kən isə tar  ma  re  di  ci idi  lər.

Tək  cə bu dav  ra  nış be  lə Qa  ra  ba  ğın 
ki  min Və  tə  ni ol  du  ğu  nu gös  tər  mək 
üçün ki  fa  yət  dir. Azər  bay  can  lı  lar otuz 
il əv  vəl Qa  ra  bağ  dan çıx  maq məc  bu  riy 
yə  tin  də qa  lan  da heç bir ye  ri da  ğıt  ma 
dı  lar, heç bir evi yan  dır  ma  dı  lar. Çün  ki 

in  san öz Və  tə  ni  ni da  ğı  da bil  məz, öz 
Və  tə  ni  ni yan  dı  ra bil  məz. Am  ma Qa  ra 
bağ on  la  rın Və  tə  ni ol  ma  dı  ğı üçün hər 
şe  yi yan  dı  ra  raq, da  ğı  da  raq get  di  lər. 
On  la  rın yan  dır  dıq  la  rı kənd  lə  ri, da 
ğıt  dıq  la  rı şə  hər  lə  ri Azər  bay  can in  di 
ye  ni  dən in  şa edir və İn  şal  lah, bu  ra  la  rı 
bir  lik  də in  şa edə  cə  yik və ye  ni bir Qa 
ra  bağ mey  da  na gə  ti  rə  cə  yik.

Qar  daş  la  rım, mə  də  niy  yət ilə van 
dal  lıq ara  sın  da  kı fər  qi gör  mək is  tə  yən 
gəl  sin Qa  ra  bağ  da iki dö  nəm ara  sın  da  kı 
fər  qə bax  sın. Qa  ra  bağ coğ  ra  fi ba  xım 
dan dün  ya  nın ən gö  zəl böl  gə  lə  rin  dən 
bi  ri ol  maq  la ya  na  şı, mə  də  niy  yət ba  xı 
mın  dan da ən zən  gin yer  lə  rin  dən bi  ri 
idi. İn  şal  lah, ye  nə elə ola  caq. Tür  ki  yə 
ola  raq, İn  şal  lah, bu pro  ses  də də qar  daş 
Azər  bay  ca  nın ya  nın  da yer al  maq  da 
da  vam edə  cə  yik.

Əziz qar  daş  la  rım, dü  nən qar  da  şım 
İl  ham Əli  yev və he  yət  lə  ri  miz  lə bir  lik  də 
Şu  şa  da idik, azad Qa  ra  bağ tor  paq  la 
rın  da Azər  bay  can bay  ra  ğı  nın qü  rur  la 

dal  ğa  lan  dı  ğı  nı gör  mə  yin se  vin  ci  ni bi 
la  va  si  tə ya  şa  dıq. Şu  şa Qa  ra  bağ xan  lı  ğı 
nın ba  ni  si Pə  na  hə  li xan döv  rün  dən bə  ri 
adə  tən tə  bii bir İn  cə  sə  nət Aka  de  mi  ya  sı 
ki  mi, mu  si  qi  nin, ədə  biy  ya  tın, in  cə  sə 
nə  tin ən yük  sək sə  viy  yə  də ya  şa  dı  ğı və 
ya  şa  dıl  dı  ğı şə  hər ol  muş  dur. Pə  na  hə 
li xa  nın, xü  su  si  lə şeir  lə  ri bu gün də 
se  vi  lə  rək oxu  nan və  zi  ri Mol  la Pə  nah 
Va  qif  dən baş  la  ya  raq, Şu  şa ədə  biy  ya 
tın mər  kə  zi xa  rak  te  ri  ni qo  ru  muş  dur. 
Qar  tal yu  va  sı ki  mi qa  ya  la  rın üs  tün  də 
sə  ma  ya ya  xın qu  rul  ma  sı ilə əla  qə  dar 
Şu  şa  da mə  də  niy  yə  tin, in  cə  sə  nə  tin, 
ədə  biy  ya  tın il  ha  mı daim bol olub. Bu 
şə  hər da  hi bəs  tə  kar Üze  yir Ha  cı  bəy  li 
nin, Bül  bü  lün, Xur  şid  ba  nu Na  tə  va  nın, 
Rə  şid Beh  bu  do  vun və da  ha ne  çəne  çə 
in  cə  sə  nət xa  dim  lə  ri  nin, şair  lə  rin yur 
du  dur. Heç na  ra  hat ol  ma  yın, Əh  məd 

bəy Ağaoğ  lu ki  mi tək  cə Azər 
bay  can  da de  yil, Tür  ki  yə və 
Türk dün  ya  sın  da da fi  kir  lə  ri 
ilə söz sa  hi  bi ol  muş mü  tə  fək 
kir  lə  rin yur  du Şu  şa bu gün bir 
da  ha mə  də  niy  yət  lə dir  çə  lir.

Şu  şa  nın Azər  bay  ca  nın 
mə  də  niy  yət pay  tax  tı elan 
edil  mə  si və ge  ri  də qoy  du  ğu 

muz gün  lər  də Cı  dır dü  zün  də ke  çi  ri 
lən “Xa  rı  bül  bül” Mu  si  qi Fes  ti  va  lı bu 
ba  xım  dan dün  ya  ya ve  ri  lən açıq bir 
me  saj  dır. Va  qif Poezi  ya Fes  ti  va  lı  nın da 
ha  zır  lıq  la  rı  nın da  vam et  di  yi  ni eşit  mək 
dən məm  nu  nam. Bu il Azər  bay  ca  nın 
mə  də  niy  yət pay  tax  tı olan Şu  şa  nı gə  lən 
il Türk dün  ya  sı  nın mə  də  niy  yət pay 
tax  tı ola  raq gör  mək  dən məm  nun  luq 
du  ya  rıq. Türk dün  ya  sı  nın hər tə  rə  fin 
dən gə  lə  cək mə  də  niy  yət və in  cə  sə  nət 
əh  li  nin bu gö  zəl şə  hər  də gö  rüş  mə  si 
Şu  şa  nın qə  dim ta  ri  xi  nə ve  ri  lən ən gö  zəl 
sa  lam ola  caq  dır.

Əl  bət  ə, tək  cə Şu  şa və ya Qa  ra  bağ 
de  yil, Azər  bay  ca  nın və Türk dün  ya  sı 
nın hər ye  ri bö  yük şair  lər və in  cə  sə  nət 
xa  dim  lə  ri ye  tiş  dir  miş  dir. Mə  sə  lən, bu il 
Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin ana  dan ol  ma  sı  nın 
880ci il  dö  nü  mü  dür. Əsr  lər bo  yu şair 
lər onun  la ya  rış  ma  ğa və ona çat  ma  ğa 
ça  lı  şıb  lar. “Av  ni” tə  xəl  lü  sü ilə şeir  lər 
ya  zan Fa  teh Sul  tan Meh  met xa  nın bu 
əsə  rin  də də ey  ni his  siy  ya  ta rast gə  li  nir:

Bu ke  lam ile Ni  za  mi 
işi  dür  se sö  zü  ni

İl  te  ler sa  na ha  sed 
Sa‘  di vü Sel  man bu gi  ce.

Bu il ay  rı  ca Ahi Ev  ra  nın ana  dan ol 
ma  sı  nın 850ci, Əli  şir Nə  vainin ana  dan 
ol  ma  sı  nın 580ci, Ha  cı Bek  ta  şi Və  li 
nin və  fa  tı  nın 750ci, Yu  nus Əm  rə  nin 
və  fa  tı  nın 700cü il  dö  nü  mü  dür. Ke  çən 
il Fə  ra  bi  nin ana  dan ol  ma  sı  nın 1300cü 
ili idi. Dün  ya  da bu qə  dər zən  gin və 
yük  sək mə  də  ni də  yər  lə  ri olan mil  lət  lə 
rin sa  yı çox az  dır. Biz bu də  yər  lə  ri  mi  zi 
həm ye  ni nə  sil  lə  ri  mi  zə, həm də bü  tün 
dün  ya  ya izah et  mə  li  yik. Ha  mı  sı  nı da 
rəh  mət  lə yad edə  rək bu  ra  da say  dı  ğım 
və sa  ya bil  mə  di  yim bü  tün şəxs  lər mə 
də  niy  yə  ti  mi  zin sü  tun  la  rı ol  du  ğu ki  mi, 
dün  ya mə  də  niy  yə  ti  nin də də  yər  lə  ri  dir.

İn  san  lıq on  la  rın əsər  lə  rin  də  ki 
hik  mət  lə  rin sir  ri  nə va  qif ol  duq  ca, 
dün  ya  mız  da  kı mə  sə  lə  lə  ri həll et  mək 
asan  la  şa  caq  dır. Keç  miş  dən gə  lə  cə  yə 
qu  ra  ca  ğı  mız kör  pü ilə mə  də  niy  yə  ti  mi 
zi ye  ni  dən yük  səlt  mək, la  yiq ol  du  ğu 
ye  rə çat  dır  maq bi  zim əli  miz  də  dir. Bir  li 
yi  mi  zi, bə  ra  bər  li  yi  mi  zi, dost  lu  ğu  mu  zu, 
qar  daş  lı  ğı  mı  zı nə qə  dər güc  lən  dir  sək, 
birbi  ri  mi  zə nə qə  dər möh  kəm sa  rıl  saq, 
bu hə  də  fə o qə  dər tez nail ola  rıq.

Qar  daş  la  rım, Qa  ra  bağ Zə  fə  ri  nin 
Azər  bay  ca  na, Qaf  qa  za və dün  ya  ya 
gə  ti  rə  cə  yi fay  da  la  rı  nın də  yə  ri za  man 
keç  dik  cə da  ha yax  şı dərk edi  lə  cək. Bu 
Zə  fər  dən heç kim na  ra  hat ol  ma  sın. 
Çün  ki bu, fə  la  kə  tin de  yil, in  şa  nın, zül 
mün de  yil, əda  lə  tin, ko  bud  lu  ğun de  yil, 
zə  rif  i  yin, mü  ha  ri  bə  nin de  yil, sül  hün, 
qa  nın de  yil, qəl  bin Zə  fə  ri  dir. Hə  qi  qə 
tən, bu Qə  lə  bə  dən son  ra gö  rü  lən və 
gö  rü  lə  cək iş  lə  rə bax  dıq  da ya  rat  dı  ğı  mız 
mən  zə  rə  nin ne  cə can  la  na  ca  ğı gö  rü  nə 
cək. Hər şey  dən əv  vəl Qa  ra  ba  ğın hər 
ye  ri  nə sa  bit  lik, əminaman  lıq və ümid 
ha  kim olub. Ev  lə  rin  dən, yurd  la  rın 
dan otuz il  dir ay  rı dü  şən azər  bay  can  lı 
qar  daş  la  rı  mı  za ev  lə  ri  nə qa  yıt  maq yo  lu 
açıl  mış  dır. İn  şal  lah, son  ra  kı gə  li  şi  miz 
də bu tor  paq  la  rın in  san  la  rı  nın ev  lə  ri  nə 
yer  ləş  di  yi  ni gör  mə  yin se  vin  ci  ni ya  şa 
ya  ca  ğıq. On  la  ra in  di  dən bu mü  ra  ciəti 
Azər  bay  can par  la  men  tin  dən mən də 
edi  rəm. Bir an əv  vəl, İn  şal  lah, ev  lə  ri  niz 

in  şa edi  lir, edi  lə  cək və ora  la  ra yer  ləş 
mə  yi  ni  zi biz də həs  rət  lə göz  lə  yi  rik.

İş  ğa  lın sə  bəb ol  du  ğu da  vam  lı mü 
na  qi  şə və  ziy  yə  tin  dən qay  naq  la  nan 
yo  ru  cu gər  gin  lik or  ta  dan qal  xıb. İn  di 
yol  lar sü  rət  lə in  şa edi  lir, su kə  mər  lə  ri 
çə  ki  lir, elekt  rik stan  si  ya  la  rı bir tə  rəf  dən 
qu  ru  lur, bir tə  rəf  dən açı  lır. Bun  la  rı göz 
lə  rim  lə gör  düm, ona gö  rə söy  lə  yi  rəm. 
Bir tə  rəf  dən inf  rast  ruk  tur ob  yekt  lə  ri 
ti  ki  lir. Biz də, İn  şal  lah, TO  Kİmiz  lə 
(Toplu Konut İdarəsi Başkanlığı) böl  gə 
də mək  təb, xəs  tə  xa  na və bu  na bən  zər 
bir çox əsər  lə  ri in  şa et  mə  yə ça  lı  şa  ca  ğıq.

Nax  çı  van ilə Ba  kı  nı birbi  ri ilə 
bir  ləş  di  rə  cək Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin böl 
gə  mi  zə gə  ti  rə  cə  yi ra  hat  lı  ğın və zən  gin 
li  yin tə  ri  fi müm  kün de  yil. Böl  gə  miz  də 
və bü  tün dün  ya  da za  lı  mın zül  mü  nün 
əbə  di ol  ma  dı  ğı, bir gün müt  ləq haq 
qın, əda  lə  tin bər  qə  rar ola  ca  ğı hər kə  sə 
mə  lum  dur. Qa  ra  bağ, ey  ni za  man  da, 
dün  ya  nı öz si  ya  si və iq  ti  sa  di ma  raq  la 
rı  nın are  na  sı ola  raq gö  rən  lə  rin he  sab  la 
rı  nın po  zul  du  ğu yer  dir. Üs  tə  lik, bü  tün 
bu pro  ses  lər Azər  bay  can ilə bir  lik  də 
Er  mə  nis  tan üçün də ye  ni bir döv  rün 
baş  lan  ğı  cı  dır. Mə  sə  lən, Zən  gə  zur dəh 
li  zin  də fəaliy  yə  tə baş  la  ya  caq də  mir 
yo  lu ilə er  mə  ni  lər də ra  hat  lıq  la Mosk 
va  ya və bü  tün dün  ya  ya çı  xa bi  lə  cək  lər 
və be  lə  lik  lə, öz  lə  ri də öz  lə  ri  ni sal  dıq  la  rı 
blo  ka  da  dan xi  las ola bi  lə  cək  lər.

Qar  da  şım  la bir  lik  də tək  li  fi  mi  zi et 
dik. Nə idi tək  li  fi  miz? Gə  lin, al  tı öl  kə 
bir plat  for  ma for  ma  laş  dı  raq: Ru  si  ya, 
Tür  ki  yə, Azər  bay  can, İran, Er  mə  nis 
tan və Gür  cüs  tan. Bu plat  for  ma ilə 
bir  lik  də ar  tıq böl  gə  də bir sa  bit  lik mey 
da  na gəl  sin, böl  gə  də düş  mən  çi  lik  lər 
or  ta  dan qalx  sın. Bu  ra  da de  mək olar 
ki, tək  cə Gür  cüs  ta  nın bə  zi özü  nə  məx 
sus sual  la  rı var idi. Son Tür  ki  yə sə  fə 
rin  də cə  nab Baş na  zir  lə də bu mə  sə  lə 
lə  ri bir da  ha mü  za  ki  rə et  dim. De  dim, 
bu, Gür  cüs  ta  nın da le  hi  nə ola  caq, bu 
ad  dı  mı ataq. Bax, biz Er  mə  nis  tan ilə 
ara  mız  da  kı na  ra  hat  lıq  la  rı bi  li  rik. Am 
ma biz bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mı  zın na  ra 
hat  lıq  la  rı  nın da ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı  nı is  tə  yi  rik. Ey  ni qay  da  da si  zin də 
Ru  si  ya ilə prob  lem  lə  ri  ni  zin həl  li  nə bu 
plat  for  ma töh  fə ve  rə  cək. “Ça  lı  şa  ram” 
de  di. “Yax  şı olar” de  dik.

Çün  ki bu böl  gə  nin sül  hə eh  ti  ya  cı 
var. Bu  na nail ol  ma  lı  yıq. Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  can ilə prob  lem  lə  ri  ni həll 
et  dik  cə, Tür  ki  yə ola  raq biz də la  zı  mi 
ad  dım  la  rı ata  ca  ğıq. Tür  ki  yə sər  həd  lə 
ri  nin açıl  ma  sı  nın Er  mə  nis  ta  na ve  rə  cə 
yi fay  da  lar say  maq  la bit  məz. Bu Zə 
fə  ri hər kə  sin or  taq zə  fə  ri  nə çe  vir  mək 
bi  zim əli  miz  də  dir. Bir da  ha Qaf  qa  zın 
boy  nu  na kim  sə  nin əsa  rət zən  ci  ri vu  ra 
bil  mə  mə  si üçün qar  şı  mı  za çı  xan für 

sət  lə  ri ha  mı  mız bir  lik  də ən yax  şı şə  kil 
də də  yər  lən  dir  mə  li  yik. Biz bu mü  ba  ri 
zə  ni özü  müz və dost  la  rı  mız  la bir  lik  də 
“Dün  ya beş  dən bö  yük  dür” de  yə  rək 
qlo  bal sə  viy  yə  də də apa  rı  rıq.

Mən bu  ra  ya NA  TOnun Zir  və 
top  lan  tı  sın  dan gəl  dim. NA  TOnun 
Zir  və top  lan  tı  sın  da da məhz bu 
mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə et  dik, bun  la  rı 
də  yər  lən  dir  dik. Çox şü  kür, sə  mə  rə  li 
gö  rüş  lər  lə bu  ra  ya gəl  dik. Am  ma dün 
ya  nın prob  lem  lə  ri bit  mir, dün  ya  da 
həll edi  lə  cək hə  lə çox prob  lem  lər var. 
Am  ma dik dur  saq, möh  kəm dur  saq, 
bir ol  saq, bə  ra  bər ol  saq, Al  la  hın iz  ni 
ilə bun  la  rı həll edə  rik. İn  şal  lah, mə 
də  niy  yət gü  nə  şi  mi  zi ye  ni  dən ən yük 
sək zir  və  yə qal  dı  ra  raq, sül  hü və əda 
lə  ti böl  gə  miz  də və dün  ya  da ha  kim 
edə  cə  yi  miz gün  lər ya  xın  dır. Çı  xı  şı  mı 
bö  yük şair Bəx  ti  yar Va  hab  za  də  nin bu 
mis  ra  la  rı ilə bi  tir  mək is  tə  yi  rəm:

Bir ana  nın iki oğ  lu,
Bir ağa  cın iki qo  lu,
O da ulu, bu da ulu,
Azər  bay  can, Tür  ki  yə.
Di  ni  miz bir, di  li  miz bir,
Ayı  mız bir, ili  miz bir,
Eş  qi  miz bir, yo  lu  muz bir,
Azər  bay  can, Tür  ki  yə.

Ha  mı  nı  zı sev  gi ilə, mə  həb  bət  lə 
sa  lam  la  yı  ram. Sa  la  mat qa  lın.

Bu il Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı olan Şu -
şa  nı gə  lən il Türk dün  ya  sı  nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı 
ola  raq gör  mək  dən məm  nun  luq du  ya  rıq. Türk dün -
ya  sı  nın hər tə  rə  fin  dən gə  lə  cək mə  də  niy  yət və in  cə -
sə  nət əh  li  nin bu gö  zəl şə  hər  də gö  rüş  mə  si Şu  şa  nın 
qə  dim ta  ri  xi  nə ve  ri  lən ən gö  zəl sa  lam ola  caq  dır.
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Qa  ra  ba  ğı  Azər  bay  ca  nın iş  ğal al  tın  da 
kı tor  paq  la  rı  nı otuz il ər  zin  də ya  xıbyı 
xan  la  rı, ge  dər  kən də ge  ri  də qa  lan hər 
şe  yi yan  dı  ran  la  rı gör  mə  yən  lər azad  lıq 
mü  ba  ri  zə  si  nə ma  ne ol  maq üçün sə 
fər  bər ol  du  lar. İn  di gəl  sin  lər Fü  zu  li  ni 
gör  sün  lər. Bu yer  lə  rin hər tə  rə  fi da  ğı 
dıl  mış, yan  dı  rıl  mış, tarmar edil  miş  dir. 
Gəl  sin  lər Qa  ra  ba  ğı gör  sün  lər. Hər şey 
or  ta  da  dır. Dü  nən yol bo  yun  ca bu  ra  la 
rın ha  lı  nı gör  dük. Ora  la  rı nə ha  la sa  lıb 
lar. Bu  ra  la  rı ne  cə bom  ba  la  yıb, yan  dı  rıb 
ge  dib  lər. On  lar gə  lər  kən iş  ğal  çı, ge  dər 
kən isə tar  ma  re  di  ci idi  lər.

Tək  cə bu dav  ra  nış be  lə Qa  ra  ba  ğın 
ki  min Və  tə  ni ol  du  ğu  nu gös  tər  mək 
üçün ki  fa  yət  dir. Azər  bay  can  lı  lar otuz 
il əv  vəl Qa  ra  bağ  dan çıx  maq məc  bu  riy 
yə  tin  də qa  lan  da heç bir ye  ri da  ğıt  ma 
dı  lar, heç bir evi yan  dır  ma  dı  lar. Çün  ki 

in  san öz Və  tə  ni  ni da  ğı  da bil  məz, öz 
Və  tə  ni  ni yan  dı  ra bil  məz. Am  ma Qa  ra 
bağ on  la  rın Və  tə  ni ol  ma  dı  ğı üçün hər 
şe  yi yan  dı  ra  raq, da  ğı  da  raq get  di  lər. 
On  la  rın yan  dır  dıq  la  rı kənd  lə  ri, da 
ğıt  dıq  la  rı şə  hər  lə  ri Azər  bay  can in  di 
ye  ni  dən in  şa edir və İn  şal  lah, bu  ra  la  rı 
bir  lik  də in  şa edə  cə  yik və ye  ni bir Qa 
ra  bağ mey  da  na gə  ti  rə  cə  yik.

Qar  daş  la  rım, mə  də  niy  yət ilə van 
dal  lıq ara  sın  da  kı fər  qi gör  mək is  tə  yən 
gəl  sin Qa  ra  bağ  da iki dö  nəm ara  sın  da  kı 
fər  qə bax  sın. Qa  ra  bağ coğ  ra  fi ba  xım 
dan dün  ya  nın ən gö  zəl böl  gə  lə  rin  dən 
bi  ri ol  maq  la ya  na  şı, mə  də  niy  yət ba  xı 
mın  dan da ən zən  gin yer  lə  rin  dən bi  ri 
idi. İn  şal  lah, ye  nə elə ola  caq. Tür  ki  yə 
ola  raq, İn  şal  lah, bu pro  ses  də də qar  daş 
Azər  bay  ca  nın ya  nın  da yer al  maq  da 
da  vam edə  cə  yik.

Əziz qar  daş  la  rım, dü  nən qar  da  şım 
İl  ham Əli  yev və he  yət  lə  ri  miz  lə bir  lik  də 
Şu  şa  da idik, azad Qa  ra  bağ tor  paq  la 
rın  da Azər  bay  can bay  ra  ğı  nın qü  rur  la 

dal  ğa  lan  dı  ğı  nı gör  mə  yin se  vin  ci  ni bi 
la  va  si  tə ya  şa  dıq. Şu  şa Qa  ra  bağ xan  lı  ğı 
nın ba  ni  si Pə  na  hə  li xan döv  rün  dən bə  ri 
adə  tən tə  bii bir İn  cə  sə  nət Aka  de  mi  ya  sı 
ki  mi, mu  si  qi  nin, ədə  biy  ya  tın, in  cə  sə 
nə  tin ən yük  sək sə  viy  yə  də ya  şa  dı  ğı və 
ya  şa  dıl  dı  ğı şə  hər ol  muş  dur. Pə  na  hə 
li xa  nın, xü  su  si  lə şeir  lə  ri bu gün də 
se  vi  lə  rək oxu  nan və  zi  ri Mol  la Pə  nah 
Va  qif  dən baş  la  ya  raq, Şu  şa ədə  biy  ya 
tın mər  kə  zi xa  rak  te  ri  ni qo  ru  muş  dur. 
Qar  tal yu  va  sı ki  mi qa  ya  la  rın üs  tün  də 
sə  ma  ya ya  xın qu  rul  ma  sı ilə əla  qə  dar 
Şu  şa  da mə  də  niy  yə  tin, in  cə  sə  nə  tin, 
ədə  biy  ya  tın il  ha  mı daim bol olub. Bu 
şə  hər da  hi bəs  tə  kar Üze  yir Ha  cı  bəy  li 
nin, Bül  bü  lün, Xur  şid  ba  nu Na  tə  va  nın, 
Rə  şid Beh  bu  do  vun və da  ha ne  çəne  çə 
in  cə  sə  nət xa  dim  lə  ri  nin, şair  lə  rin yur 
du  dur. Heç na  ra  hat ol  ma  yın, Əh  məd 

bəy Ağaoğ  lu ki  mi tək  cə Azər 
bay  can  da de  yil, Tür  ki  yə və 
Türk dün  ya  sın  da da fi  kir  lə  ri 
ilə söz sa  hi  bi ol  muş mü  tə  fək 
kir  lə  rin yur  du Şu  şa bu gün bir 
da  ha mə  də  niy  yət  lə dir  çə  lir.

Şu  şa  nın Azər  bay  ca  nın 
mə  də  niy  yət pay  tax  tı elan 
edil  mə  si və ge  ri  də qoy  du  ğu 

muz gün  lər  də Cı  dır dü  zün  də ke  çi  ri 
lən “Xa  rı  bül  bül” Mu  si  qi Fes  ti  va  lı bu 
ba  xım  dan dün  ya  ya ve  ri  lən açıq bir 
me  saj  dır. Va  qif Poezi  ya Fes  ti  va  lı  nın da 
ha  zır  lıq  la  rı  nın da  vam et  di  yi  ni eşit  mək 
dən məm  nu  nam. Bu il Azər  bay  ca  nın 
mə  də  niy  yət pay  tax  tı olan Şu  şa  nı gə  lən 
il Türk dün  ya  sı  nın mə  də  niy  yət pay 
tax  tı ola  raq gör  mək  dən məm  nun  luq 
du  ya  rıq. Türk dün  ya  sı  nın hər tə  rə  fin 
dən gə  lə  cək mə  də  niy  yət və in  cə  sə  nət 
əh  li  nin bu gö  zəl şə  hər  də gö  rüş  mə  si 
Şu  şa  nın qə  dim ta  ri  xi  nə ve  ri  lən ən gö  zəl 
sa  lam ola  caq  dır.

Əl  bət  ə, tək  cə Şu  şa və ya Qa  ra  bağ 
de  yil, Azər  bay  ca  nın və Türk dün  ya  sı 
nın hər ye  ri bö  yük şair  lər və in  cə  sə  nət 
xa  dim  lə  ri ye  tiş  dir  miş  dir. Mə  sə  lən, bu il 
Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin ana  dan ol  ma  sı  nın 
880ci il  dö  nü  mü  dür. Əsr  lər bo  yu şair 
lər onun  la ya  rış  ma  ğa və ona çat  ma  ğa 
ça  lı  şıb  lar. “Av  ni” tə  xəl  lü  sü ilə şeir  lər 
ya  zan Fa  teh Sul  tan Meh  met xa  nın bu 
əsə  rin  də də ey  ni his  siy  ya  ta rast gə  li  nir:

Bu ke  lam ile Ni  za  mi 
işi  dür  se sö  zü  ni

İl  te  ler sa  na ha  sed 
Sa‘  di vü Sel  man bu gi  ce.

Bu il ay  rı  ca Ahi Ev  ra  nın ana  dan ol 
ma  sı  nın 850ci, Əli  şir Nə  vainin ana  dan 
ol  ma  sı  nın 580ci, Ha  cı Bek  ta  şi Və  li 
nin və  fa  tı  nın 750ci, Yu  nus Əm  rə  nin 
və  fa  tı  nın 700cü il  dö  nü  mü  dür. Ke  çən 
il Fə  ra  bi  nin ana  dan ol  ma  sı  nın 1300cü 
ili idi. Dün  ya  da bu qə  dər zən  gin və 
yük  sək mə  də  ni də  yər  lə  ri olan mil  lət  lə 
rin sa  yı çox az  dır. Biz bu də  yər  lə  ri  mi  zi 
həm ye  ni nə  sil  lə  ri  mi  zə, həm də bü  tün 
dün  ya  ya izah et  mə  li  yik. Ha  mı  sı  nı da 
rəh  mət  lə yad edə  rək bu  ra  da say  dı  ğım 
və sa  ya bil  mə  di  yim bü  tün şəxs  lər mə 
də  niy  yə  ti  mi  zin sü  tun  la  rı ol  du  ğu ki  mi, 
dün  ya mə  də  niy  yə  ti  nin də də  yər  lə  ri  dir.

İn  san  lıq on  la  rın əsər  lə  rin  də  ki 
hik  mət  lə  rin sir  ri  nə va  qif ol  duq  ca, 
dün  ya  mız  da  kı mə  sə  lə  lə  ri həll et  mək 
asan  la  şa  caq  dır. Keç  miş  dən gə  lə  cə  yə 
qu  ra  ca  ğı  mız kör  pü ilə mə  də  niy  yə  ti  mi 
zi ye  ni  dən yük  səlt  mək, la  yiq ol  du  ğu 
ye  rə çat  dır  maq bi  zim əli  miz  də  dir. Bir  li 
yi  mi  zi, bə  ra  bər  li  yi  mi  zi, dost  lu  ğu  mu  zu, 
qar  daş  lı  ğı  mı  zı nə qə  dər güc  lən  dir  sək, 
birbi  ri  mi  zə nə qə  dər möh  kəm sa  rıl  saq, 
bu hə  də  fə o qə  dər tez nail ola  rıq.

Qar  daş  la  rım, Qa  ra  bağ Zə  fə  ri  nin 
Azər  bay  ca  na, Qaf  qa  za və dün  ya  ya 
gə  ti  rə  cə  yi fay  da  la  rı  nın də  yə  ri za  man 
keç  dik  cə da  ha yax  şı dərk edi  lə  cək. Bu 
Zə  fər  dən heç kim na  ra  hat ol  ma  sın. 
Çün  ki bu, fə  la  kə  tin de  yil, in  şa  nın, zül 
mün de  yil, əda  lə  tin, ko  bud  lu  ğun de  yil, 
zə  rif  i  yin, mü  ha  ri  bə  nin de  yil, sül  hün, 
qa  nın de  yil, qəl  bin Zə  fə  ri  dir. Hə  qi  qə 
tən, bu Qə  lə  bə  dən son  ra gö  rü  lən və 
gö  rü  lə  cək iş  lə  rə bax  dıq  da ya  rat  dı  ğı  mız 
mən  zə  rə  nin ne  cə can  la  na  ca  ğı gö  rü  nə 
cək. Hər şey  dən əv  vəl Qa  ra  ba  ğın hər 
ye  ri  nə sa  bit  lik, əminaman  lıq və ümid 
ha  kim olub. Ev  lə  rin  dən, yurd  la  rın 
dan otuz il  dir ay  rı dü  şən azər  bay  can  lı 
qar  daş  la  rı  mı  za ev  lə  ri  nə qa  yıt  maq yo  lu 
açıl  mış  dır. İn  şal  lah, son  ra  kı gə  li  şi  miz 
də bu tor  paq  la  rın in  san  la  rı  nın ev  lə  ri  nə 
yer  ləş  di  yi  ni gör  mə  yin se  vin  ci  ni ya  şa 
ya  ca  ğıq. On  la  ra in  di  dən bu mü  ra  ciəti 
Azər  bay  can par  la  men  tin  dən mən də 
edi  rəm. Bir an əv  vəl, İn  şal  lah, ev  lə  ri  niz 

in  şa edi  lir, edi  lə  cək və ora  la  ra yer  ləş 
mə  yi  ni  zi biz də həs  rət  lə göz  lə  yi  rik.

İş  ğa  lın sə  bəb ol  du  ğu da  vam  lı mü 
na  qi  şə və  ziy  yə  tin  dən qay  naq  la  nan 
yo  ru  cu gər  gin  lik or  ta  dan qal  xıb. İn  di 
yol  lar sü  rət  lə in  şa edi  lir, su kə  mər  lə  ri 
çə  ki  lir, elekt  rik stan  si  ya  la  rı bir tə  rəf  dən 
qu  ru  lur, bir tə  rəf  dən açı  lır. Bun  la  rı göz 
lə  rim  lə gör  düm, ona gö  rə söy  lə  yi  rəm. 
Bir tə  rəf  dən inf  rast  ruk  tur ob  yekt  lə  ri 
ti  ki  lir. Biz də, İn  şal  lah, TO  Kİmiz  lə 
(Toplu Konut İdarəsi Başkanlığı) böl  gə 
də mək  təb, xəs  tə  xa  na və bu  na bən  zər 
bir çox əsər  lə  ri in  şa et  mə  yə ça  lı  şa  ca  ğıq.

Nax  çı  van ilə Ba  kı  nı birbi  ri ilə 
bir  ləş  di  rə  cək Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin böl 
gə  mi  zə gə  ti  rə  cə  yi ra  hat  lı  ğın və zən  gin 
li  yin tə  ri  fi müm  kün de  yil. Böl  gə  miz  də 
və bü  tün dün  ya  da za  lı  mın zül  mü  nün 
əbə  di ol  ma  dı  ğı, bir gün müt  ləq haq 
qın, əda  lə  tin bər  qə  rar ola  ca  ğı hər kə  sə 
mə  lum  dur. Qa  ra  bağ, ey  ni za  man  da, 
dün  ya  nı öz si  ya  si və iq  ti  sa  di ma  raq  la 
rı  nın are  na  sı ola  raq gö  rən  lə  rin he  sab  la 
rı  nın po  zul  du  ğu yer  dir. Üs  tə  lik, bü  tün 
bu pro  ses  lər Azər  bay  can ilə bir  lik  də 
Er  mə  nis  tan üçün də ye  ni bir döv  rün 
baş  lan  ğı  cı  dır. Mə  sə  lən, Zən  gə  zur dəh 
li  zin  də fəaliy  yə  tə baş  la  ya  caq də  mir 
yo  lu ilə er  mə  ni  lər də ra  hat  lıq  la Mosk 
va  ya və bü  tün dün  ya  ya çı  xa bi  lə  cək  lər 
və be  lə  lik  lə, öz  lə  ri də öz  lə  ri  ni sal  dıq  la  rı 
blo  ka  da  dan xi  las ola bi  lə  cək  lər.

Qar  da  şım  la bir  lik  də tək  li  fi  mi  zi et 
dik. Nə idi tək  li  fi  miz? Gə  lin, al  tı öl  kə 
bir plat  for  ma for  ma  laş  dı  raq: Ru  si  ya, 
Tür  ki  yə, Azər  bay  can, İran, Er  mə  nis 
tan və Gür  cüs  tan. Bu plat  for  ma ilə 
bir  lik  də ar  tıq böl  gə  də bir sa  bit  lik mey 
da  na gəl  sin, böl  gə  də düş  mən  çi  lik  lər 
or  ta  dan qalx  sın. Bu  ra  da de  mək olar 
ki, tək  cə Gür  cüs  ta  nın bə  zi özü  nə  məx 
sus sual  la  rı var idi. Son Tür  ki  yə sə  fə 
rin  də cə  nab Baş na  zir  lə də bu mə  sə  lə 
lə  ri bir da  ha mü  za  ki  rə et  dim. De  dim, 
bu, Gür  cüs  ta  nın da le  hi  nə ola  caq, bu 
ad  dı  mı ataq. Bax, biz Er  mə  nis  tan ilə 
ara  mız  da  kı na  ra  hat  lıq  la  rı bi  li  rik. Am 
ma biz bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
azər  bay  can  lı qar  daş  la  rı  mı  zın na  ra 
hat  lıq  la  rı  nın da ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı  nı is  tə  yi  rik. Ey  ni qay  da  da si  zin də 
Ru  si  ya ilə prob  lem  lə  ri  ni  zin həl  li  nə bu 
plat  for  ma töh  fə ve  rə  cək. “Ça  lı  şa  ram” 
de  di. “Yax  şı olar” de  dik.

Çün  ki bu böl  gə  nin sül  hə eh  ti  ya  cı 
var. Bu  na nail ol  ma  lı  yıq. Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  can ilə prob  lem  lə  ri  ni həll 
et  dik  cə, Tür  ki  yə ola  raq biz də la  zı  mi 
ad  dım  la  rı ata  ca  ğıq. Tür  ki  yə sər  həd  lə 
ri  nin açıl  ma  sı  nın Er  mə  nis  ta  na ve  rə  cə 
yi fay  da  lar say  maq  la bit  məz. Bu Zə 
fə  ri hər kə  sin or  taq zə  fə  ri  nə çe  vir  mək 
bi  zim əli  miz  də  dir. Bir da  ha Qaf  qa  zın 
boy  nu  na kim  sə  nin əsa  rət zən  ci  ri vu  ra 
bil  mə  mə  si üçün qar  şı  mı  za çı  xan für 

sət  lə  ri ha  mı  mız bir  lik  də ən yax  şı şə  kil 
də də  yər  lən  dir  mə  li  yik. Biz bu mü  ba  ri 
zə  ni özü  müz və dost  la  rı  mız  la bir  lik  də 
“Dün  ya beş  dən bö  yük  dür” de  yə  rək 
qlo  bal sə  viy  yə  də də apa  rı  rıq.

Mən bu  ra  ya NA  TOnun Zir  və 
top  lan  tı  sın  dan gəl  dim. NA  TOnun 
Zir  və top  lan  tı  sın  da da məhz bu 
mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə et  dik, bun  la  rı 
də  yər  lən  dir  dik. Çox şü  kür, sə  mə  rə  li 
gö  rüş  lər  lə bu  ra  ya gəl  dik. Am  ma dün 
ya  nın prob  lem  lə  ri bit  mir, dün  ya  da 
həll edi  lə  cək hə  lə çox prob  lem  lər var. 
Am  ma dik dur  saq, möh  kəm dur  saq, 
bir ol  saq, bə  ra  bər ol  saq, Al  la  hın iz  ni 
ilə bun  la  rı həll edə  rik. İn  şal  lah, mə 
də  niy  yət gü  nə  şi  mi  zi ye  ni  dən ən yük 
sək zir  və  yə qal  dı  ra  raq, sül  hü və əda 
lə  ti böl  gə  miz  də və dün  ya  da ha  kim 
edə  cə  yi  miz gün  lər ya  xın  dır. Çı  xı  şı  mı 
bö  yük şair Bəx  ti  yar Va  hab  za  də  nin bu 
mis  ra  la  rı ilə bi  tir  mək is  tə  yi  rəm:

Bir ana  nın iki oğ  lu,
Bir ağa  cın iki qo  lu,
O da ulu, bu da ulu,
Azər  bay  can, Tür  ki  yə.
Di  ni  miz bir, di  li  miz bir,
Ayı  mız bir, ili  miz bir,
Eş  qi  miz bir, yo  lu  muz bir,
Azər  bay  can, Tür  ki  yə.

Ha  mı  nı  zı sev  gi ilə, mə  həb  bət  lə 
sa  lam  la  yı  ram. Sa  la  mat qa  lın.

Bu il Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı olan Şu -
şa  nı gə  lən il Türk dün  ya  sı  nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı 
ola  raq gör  mək  dən məm  nun  luq du  ya  rıq. Türk dün -
ya  sı  nın hər tə  rə  fin  dən gə  lə  cək mə  də  niy  yət və in  cə -
sə  nət əh  li  nin bu gö  zəl şə  hər  də gö  rüş  mə  si Şu  şa  nın 
qə  dim ta  ri  xi  nə ve  ri  lən ən gö  zəl sa  lam ola  caq  dır.
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SƏFƏR SƏFƏR

Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nə Mil  li 
Məc  li  sin ko  mi  tə sədr  lə  ri Qə  ni  rə 
Pa  şa  ye  va, Ta  hir Mir  ki  şi  li, ko  mi  tə 
sədr  lə  ri  nin müavin  lə  ri Mə  la  hət 
İb  ra  him  qı  zı, Ta  hir Kə  rim  li, de  pu 
tat İl  ham Məm  mə  dov, par  la  ment 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev 
və di  gər rəs  mi şəxs  lər da  xil idi.

Qeyd edək ki, par  la  ment nü  ma 
yən  də he  yə  ti İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı (İƏT) Par  la  ment As  samb 
le  ya  sı  nın təd  bir  lə  rin  də iş  ti  rak 
et  mək üçün Pa  kis  tan  da iş  gü  zar 
sə  fər  də idi. 

Ha  şi  yə: İƏT re  gional döv  lət  lər-
ara  sı iq  ti  sa  di təş  ki  lat ki  mi, 1985-ci il  də 

Tür  ki  yə, İran və Pa  kis  tan ara  sın  da 
iq  ti  sa  di, tex  ni  ki və mə  də  ni əmək  daş  lı  ğı 
möh  kəm  lən  dir  mək məq  sə  di ilə ya  ra -
dıl  mış  dır. İƏT 1964-1979-cu il  lər  də 
fəaliy  yət gös  tər  miş Re  gional Əmək -
daş  lıq və İn  ki  şaf Təş  ki  la  tı  nın da  vam -
çı  sı he  sab olu  nur. 1992-ci il no  yab  rın 
28-də 7 öl  kə - Azər  bay  can, Əf  qa  nıs -
tan, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Öz  bə -
kis  tan, Ta  ci  kis  tan və Türk  mə  nis  tan 
İƏT-ə qo  şul  muş və ha  zır  da təş  ki  la  tın 
10 üzv öl  kə  si var. 

İyu  nun 1də Pa  kis  ta  na iş  gü 
zar sə  fər çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc 
li  sin Səd  ri  İs  la  ma  bad  da İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment 

As  samb  le  ya  sı  nın (İƏT PA) İc  raiy  yə 
Şu  ra  sı  nın ic  la  sın  da iş  ti  rak edib. 

Təd  bir  də Azər  bay  can par  la 
men  ti  nin spi  ke  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
çı  xış edə  rək gün  də  lik  də  ki mə  sə  lə 
lə  rə mü  na  si  bət bil  di  rib, İs  lam dün 
ya  sın  da qa  dın  la  rın ro  lu haq  qın  da 
fi  kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb.

İyu  nun 1də və 2də İs  la  ma  bad 
şə  hə  rin  də İƏT PAnın İkin  ci Ümu 
mi Konf  ran  sı ke  çi  ri  lib. 

Konf  rans üzv öl  kə  lə  rin par 
la  ment sədr  lə  ri  nin çı  xış  la  rı ilə 
baş  la  yıb. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öz çı  xı  şın  da  iş 
ti  rak  çı  la  rın nə  zə  ri  nə çat  dı  rıb ki, 

Azər  bay  can nü  fuz  lu bey  nəl  xalq 
qu  rum  lar  la, o cüm  lə  dən İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı ilə əla  qə  lə 
rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ve  rir və 
he  sab edir ki, təş  ki  la  tın üz  vü olan 
öl  kə  lər ara  sın  da çox  şa  xə  li əmək 
daş  lı  ğın də  rin  ləş  di  ril  mə  si gü  nün 
tə  lə  bi  dir.  

Təd  bir  də re  gional in  teq  ra  si  ya 
na  mi  nə  par  la  ment tə  rəf  daş  lı  ğı  nın 
təş  viq edil  mə  si  nə dair fi  kir mü  ba 
di  lə  si apa  rı  lıb. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
öz çı  xı  şın  da  xü  su  si vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can 30 ilə ya  xın Er  mə 
nis  ta  nın iş  ğa  lı ilə üzüzə qal  sa da, 
uğur  lu re  gional la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nə nail olub, ener  ji təh 
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  sin  də 
və ener  ji  nin çat  dı  rıl  ma marş  rut  la 
rı  nın şa  xə  lən  di  ril  mə  sin  də mü  hüm 
tə  rəf  da  şa çev  ri  lib. 

Sədr Ba  kıTbi  li  siCey  han, Ba 
kıTbi  li  siƏr  zu  rum neft və qaz kə 
mə  rin  dən, 3500 km uzun  lu  ğun  da 
olan və 7 öl  kə  ni bir  ləş  di  rən Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zin  dən da  nı  şıb. Bil  di  rib 
ki, Er  mə  nis  tan öz iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti 
ilə pro  se  si ən  gəl  lə  di  yi bir şə  rait  də 
Azər  bay  can bu in  teq  ra  si  ya  nı ya  rat 
ma  ğı ba  car  mış  dır. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri diq  qə  tə 
çat  dı  rıb ki, bu gün ar  tıq iş  ğal yox 
dur. Ke  çən il Azər  bay  can 30 ilə 
ya  xın da  vam edən er  mə  ni iş  ğa  lı  na 
son qoy  maq üçün öz hər  bisi  ya 

si va  si  tə  lə  rin  dən is  ti  fa  də edə  rək, 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 30 
il ər  zin  də ka  ğız üzə  rin  də qa  lan 
qət  na  mə  lə  ri  nin ic  ra  sı  nı tə  min et  di. 
44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si za 
ma  nı Azər  bay  can öz tor  paq  la  rı  nı 
iş  ğal  dan ta  ma  mi  lə azad edə  rək, 
öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  di. 
Bu  nun  la da böl  gə  də iq  ti  sa  di in  teq 
ra  si  ya üçün ye  ni im  kan  lar ya  ran 
dı. Ha  zır  da iş  ğal  dan azad edil  miş 
əra  zi  lə  rin bər  pa  sı  na dair ge  niş 
miq  yas  lı proq  ram  lar ic  ra edil  mək 
də  dir. 

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di 
rib ki, qar  daş Tür  ki  yə mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də Azər  bay  ca  na si  ya  si və 
mə  nə  vi dəs  tək ve  rən ilk öl  kə olub. 
Həm  çi  nin mü  ha  ri  bə  nin bi  rin  ci və 
ikin  ci gün  lə  rin  də qar  daş Pa  kis  tan 
və Əf  qa  nıs  tan da Azər  bay  ca  nın əra 
zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  dik  lə  ri  ni 
bil  di  rə  rək, Er  mə  nis  ta  nı iş  ğa  la son 
qoy  ma  ğa ça  ğır  dı  lar. Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri bu dəs  tək  lə  ri  nə gö  rə on  la  ra 
də  rin min  nət  dar  lı  ğı  nı ifa  də edib, 
Azər  bay  ca  nın əda  lət  li mü  ha  ri  bə 
sin  də bi  zə dəs  tək olan döv  lət  lə  rə 
Mil  li Məc  lis adın  dan tə  şək  kürünü 
çatdırıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd edib ki, 
Azər  bay  can, Er  mə  nis  tan və Ru  si  ya 
li  der  lə  ri  nin 10 no  yabr 2020ci il 
ta  rix  li üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı böl  gə  də  ki 
bü  tün iq  ti  sa  di və nəq  liy  yat əla  qə 

lə  ri  nin bər  pa  sı  nı açıq şə  kil  də əks 
et  di  rir. Bu kon  teks  tə Zən  gə  zur 
dan  ta  ri  xi Azər  bay  can tor  pa  ğın 
dan ke  çə  cək və Azər  bay  ca  nın əsas 
əra  zi  si  ni öl  kə  nin ay  rıl  maz his  sə  si 
olan Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka 
sı ilə, elə  cə də Tür  ki  yə ilə bir  ləş  di 
rə  cək ye  ni dəh  liz də da  xil  dir. Bu, 
böl  gə  də  ki nəq  liy  yat sek  to  ru üçün 
ye  ni im  kan  lar ya  ra  da  caq Zən  gə  zur 
dəh  li  zi  dir.

Çı  xı  şı  nın so  nun  da Mil  li Məc  li 
sin Səd  ri vur  ğu  la  yıb ki,  par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı döv  lət  lər və xalq  lar 
ara  sın  da dialo  qun de  mok  ra  tik bir 
for  ma  sı və tə  sir  li bir əmək  daş  lıq 
va  si  tə  si  dir.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, İƏT 
PAnın İkin  ci Ümu  mi Konf  ran  sı 
çər  çi  və  sin  də qa  dın par  la  ment üzv 
lə  ri  nin ic  la  sı da ke  çi  ri  lib və hə  min 
ic  la  sın ilk ses  si  ya  sı  na Mil  li Məc  li 
sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va sədr  lik 
edib. Bu, öl  kə  mi  zin təş  ki  lat  da  kı 
nü  fu  zun  dan xə  bər ve  rir.

İc  la  sı açan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  
İƏT PAnın önə  min  dən da  nı  şıb, 
rəh  bər və  zi  fə  lər  də olan qa  dın  la  rın 
əsas ça  ğı  rış və im  kan  la  rı  nı mü  za 
ki  rə et  mək üçün mü  hüm bir plat 
for  ma təq  dim et  di  yi  nə gö  rə Qa  dın 
Par  la  ment Qru  pu  na xü  su  si tə  şək 
kü  rü  nü bil  di  rib.

Spi  ker Şərq  də ilk də  fə qa  dın  la  ra 
seç  mək və se  çil  mək hü  qu  qu ve  rən 

Xəbərverildiyikimi,mayın31-dəniyunun4-dəkMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovanınbaşçılığıiləparlamentnümayəndəheyətiPakistan
İslamRespublikasındaişgüzarvərəsmisəfərdəolub.

Parlament nümayəndə heyətinin 
Pakistan İslam Respublikasına uğurlu səfəri 
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Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nə Mil  li 
Məc  li  sin ko  mi  tə sədr  lə  ri Qə  ni  rə 
Pa  şa  ye  va, Ta  hir Mir  ki  şi  li, ko  mi  tə 
sədr  lə  ri  nin müavin  lə  ri Mə  la  hət 
İb  ra  him  qı  zı, Ta  hir Kə  rim  li, de  pu 
tat İl  ham Məm  mə  dov, par  la  ment 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev 
və di  gər rəs  mi şəxs  lər da  xil idi.

Qeyd edək ki, par  la  ment nü  ma 
yən  də he  yə  ti İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı (İƏT) Par  la  ment As  samb 
le  ya  sı  nın təd  bir  lə  rin  də iş  ti  rak 
et  mək üçün Pa  kis  tan  da iş  gü  zar 
sə  fər  də idi. 

Ha  şi  yə: İƏT re  gional döv  lət  lər-
ara  sı iq  ti  sa  di təş  ki  lat ki  mi, 1985-ci il  də 

Tür  ki  yə, İran və Pa  kis  tan ara  sın  da 
iq  ti  sa  di, tex  ni  ki və mə  də  ni əmək  daş  lı  ğı 
möh  kəm  lən  dir  mək məq  sə  di ilə ya  ra -
dıl  mış  dır. İƏT 1964-1979-cu il  lər  də 
fəaliy  yət gös  tər  miş Re  gional Əmək -
daş  lıq və İn  ki  şaf Təş  ki  la  tı  nın da  vam -
çı  sı he  sab olu  nur. 1992-ci il no  yab  rın 
28-də 7 öl  kə - Azər  bay  can, Əf  qa  nıs -
tan, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Öz  bə -
kis  tan, Ta  ci  kis  tan və Türk  mə  nis  tan 
İƏT-ə qo  şul  muş və ha  zır  da təş  ki  la  tın 
10 üzv öl  kə  si var. 

İyu  nun 1də Pa  kis  ta  na iş  gü 
zar sə  fər çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc 
li  sin Səd  ri  İs  la  ma  bad  da İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment 

As  samb  le  ya  sı  nın (İƏT PA) İc  raiy  yə 
Şu  ra  sı  nın ic  la  sın  da iş  ti  rak edib. 

Təd  bir  də Azər  bay  can par  la 
men  ti  nin spi  ke  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
çı  xış edə  rək gün  də  lik  də  ki mə  sə  lə 
lə  rə mü  na  si  bət bil  di  rib, İs  lam dün 
ya  sın  da qa  dın  la  rın ro  lu haq  qın  da 
fi  kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb.

İyu  nun 1də və 2də İs  la  ma  bad 
şə  hə  rin  də İƏT PAnın İkin  ci Ümu 
mi Konf  ran  sı ke  çi  ri  lib. 

Konf  rans üzv öl  kə  lə  rin par 
la  ment sədr  lə  ri  nin çı  xış  la  rı ilə 
baş  la  yıb. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öz çı  xı  şın  da  iş 
ti  rak  çı  la  rın nə  zə  ri  nə çat  dı  rıb ki, 

Azər  bay  can nü  fuz  lu bey  nəl  xalq 
qu  rum  lar  la, o cüm  lə  dən İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı ilə əla  qə  lə 
rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ve  rir və 
he  sab edir ki, təş  ki  la  tın üz  vü olan 
öl  kə  lər ara  sın  da çox  şa  xə  li əmək 
daş  lı  ğın də  rin  ləş  di  ril  mə  si gü  nün 
tə  lə  bi  dir.  

Təd  bir  də re  gional in  teq  ra  si  ya 
na  mi  nə  par  la  ment tə  rəf  daş  lı  ğı  nın 
təş  viq edil  mə  si  nə dair fi  kir mü  ba 
di  lə  si apa  rı  lıb. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
öz çı  xı  şın  da  xü  su  si vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can 30 ilə ya  xın Er  mə 
nis  ta  nın iş  ğa  lı ilə üzüzə qal  sa da, 
uğur  lu re  gional la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nə nail olub, ener  ji təh 
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  sin  də 
və ener  ji  nin çat  dı  rıl  ma marş  rut  la 
rı  nın şa  xə  lən  di  ril  mə  sin  də mü  hüm 
tə  rəf  da  şa çev  ri  lib. 

Sədr Ba  kıTbi  li  siCey  han, Ba 
kıTbi  li  siƏr  zu  rum neft və qaz kə 
mə  rin  dən, 3500 km uzun  lu  ğun  da 
olan və 7 öl  kə  ni bir  ləş  di  rən Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zin  dən da  nı  şıb. Bil  di  rib 
ki, Er  mə  nis  tan öz iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti 
ilə pro  se  si ən  gəl  lə  di  yi bir şə  rait  də 
Azər  bay  can bu in  teq  ra  si  ya  nı ya  rat 
ma  ğı ba  car  mış  dır. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri diq  qə  tə 
çat  dı  rıb ki, bu gün ar  tıq iş  ğal yox 
dur. Ke  çən il Azər  bay  can 30 ilə 
ya  xın da  vam edən er  mə  ni iş  ğa  lı  na 
son qoy  maq üçün öz hər  bisi  ya 

si va  si  tə  lə  rin  dən is  ti  fa  də edə  rək, 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 30 
il ər  zin  də ka  ğız üzə  rin  də qa  lan 
qət  na  mə  lə  ri  nin ic  ra  sı  nı tə  min et  di. 
44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si za 
ma  nı Azər  bay  can öz tor  paq  la  rı  nı 
iş  ğal  dan ta  ma  mi  lə azad edə  rək, 
öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  di. 
Bu  nun  la da böl  gə  də iq  ti  sa  di in  teq 
ra  si  ya üçün ye  ni im  kan  lar ya  ran 
dı. Ha  zır  da iş  ğal  dan azad edil  miş 
əra  zi  lə  rin bər  pa  sı  na dair ge  niş 
miq  yas  lı proq  ram  lar ic  ra edil  mək 
də  dir. 

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di 
rib ki, qar  daş Tür  ki  yə mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də Azər  bay  ca  na si  ya  si və 
mə  nə  vi dəs  tək ve  rən ilk öl  kə olub. 
Həm  çi  nin mü  ha  ri  bə  nin bi  rin  ci və 
ikin  ci gün  lə  rin  də qar  daş Pa  kis  tan 
və Əf  qa  nıs  tan da Azər  bay  ca  nın əra 
zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  dik  lə  ri  ni 
bil  di  rə  rək, Er  mə  nis  ta  nı iş  ğa  la son 
qoy  ma  ğa ça  ğır  dı  lar. Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri bu dəs  tək  lə  ri  nə gö  rə on  la  ra 
də  rin min  nət  dar  lı  ğı  nı ifa  də edib, 
Azər  bay  ca  nın əda  lət  li mü  ha  ri  bə 
sin  də bi  zə dəs  tək olan döv  lət  lə  rə 
Mil  li Məc  lis adın  dan tə  şək  kürünü 
çatdırıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd edib ki, 
Azər  bay  can, Er  mə  nis  tan və Ru  si  ya 
li  der  lə  ri  nin 10 no  yabr 2020ci il 
ta  rix  li üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı böl  gə  də  ki 
bü  tün iq  ti  sa  di və nəq  liy  yat əla  qə 

lə  ri  nin bər  pa  sı  nı açıq şə  kil  də əks 
et  di  rir. Bu kon  teks  tə Zən  gə  zur 
dan  ta  ri  xi Azər  bay  can tor  pa  ğın 
dan ke  çə  cək və Azər  bay  ca  nın əsas 
əra  zi  si  ni öl  kə  nin ay  rıl  maz his  sə  si 
olan Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka 
sı ilə, elə  cə də Tür  ki  yə ilə bir  ləş  di 
rə  cək ye  ni dəh  liz də da  xil  dir. Bu, 
böl  gə  də  ki nəq  liy  yat sek  to  ru üçün 
ye  ni im  kan  lar ya  ra  da  caq Zən  gə  zur 
dəh  li  zi  dir.

Çı  xı  şı  nın so  nun  da Mil  li Məc  li 
sin Səd  ri vur  ğu  la  yıb ki,  par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı döv  lət  lər və xalq  lar 
ara  sın  da dialo  qun de  mok  ra  tik bir 
for  ma  sı və tə  sir  li bir əmək  daş  lıq 
va  si  tə  si  dir.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, İƏT 
PAnın İkin  ci Ümu  mi Konf  ran  sı 
çər  çi  və  sin  də qa  dın par  la  ment üzv 
lə  ri  nin ic  la  sı da ke  çi  ri  lib və hə  min 
ic  la  sın ilk ses  si  ya  sı  na Mil  li Məc  li 
sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va sədr  lik 
edib. Bu, öl  kə  mi  zin təş  ki  lat  da  kı 
nü  fu  zun  dan xə  bər ve  rir.

İc  la  sı açan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  
İƏT PAnın önə  min  dən da  nı  şıb, 
rəh  bər və  zi  fə  lər  də olan qa  dın  la  rın 
əsas ça  ğı  rış və im  kan  la  rı  nı mü  za 
ki  rə et  mək üçün mü  hüm bir plat 
for  ma təq  dim et  di  yi  nə gö  rə Qa  dın 
Par  la  ment Qru  pu  na xü  su  si tə  şək 
kü  rü  nü bil  di  rib.

Spi  ker Şərq  də ilk də  fə qa  dın  la  ra 
seç  mək və se  çil  mək hü  qu  qu ve  rən 

Xəbərverildiyikimi,mayın31-dəniyunun4-dəkMilliMəclisinSədri
SahibəQafarovanınbaşçılığıiləparlamentnümayəndəheyətiPakistan
İslamRespublikasındaişgüzarvərəsmisəfərdəolub.

Parlament nümayəndə heyətinin 
Pakistan İslam Respublikasına uğurlu səfəri 
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bir öl  kə  ni təm  sil et  mə  sin  dən qü  rur 
duy  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb. Bil  di 
rib ki, bu, 1918ci il  də, ək  sər Av  ro  pa 
öl  kə  lə  rin  dən çox əv  vəl hə  ya  ta ke  çi  ri 
lib. Mü  səl  man Şər  qin  də qız  lar üçün 
ilk dün  yə  vi mək  təb, ilk ba  let və 
ope  ra da Azər  bay  can  da ya  ran  mış 
dır. Qeyd edi  lib ki, par  la  men  ta  ri  lər, 
xü  su  sən də qa  dın mil  lət və  kil  lə  ri 

ara  sın  da tə  mas  lar par  la  ment  lə  ra  ra 
sı əmək  daş  lı  ğın va  cib hə  rə  kət  ve  ri  ci 
qüv  və  si  dir. İs  lam döv  lət  lə  rin  dən da 
ha çox qa  dın mil  lət və  ki  li  nin müx  tə 
lif par  la  ment təş  ki  lat  la  rın  da təm  sil 
olun  ma  sı va  cib  dir. 

Təd  bir  də Mil  li Məc  li  sin Mə  də 
niy  yət ko  mi  tə  si  nin səd  ri Qə  ni  rə 
Pa  şa  ye  va və baş  qa  la  rı rəh  bər və 

zi  fə  lər  də olan qa  dın  la  rın re  gional 
ti  ca  rə  tin, biz  ne  sin, sa  hib  kar  lı  ğın 
in  ki  şa  fın  da ro  lu, re  gional əmək 
daş  lı  ğın gə  lə  cə  yi və di  gər möv  zu 
lar  da fi  kir  lə  ri  ni açıq  la  yıb  lar.

İc  las  da Mil  li Məc  li  sin Əmək 
və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  si səd  ri  nin 
müavi  ni Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı da 
iş  ti  rak edib.

İyu  nun 1də və 2də İƏT PA
nın İkin  ci Ümu  mi Konf  ran  sı  nın  işi 
ay  rıay  rı möv  zu  la  ra həsr edi  lən 
pa  nel ic  las  la  rı ilə da  vam edib və 
hə  min ic  las  lar  da Azər  bay  can nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv  lə  ri iş  ti  rak 
edib  lər.  

Konf  ran  sın ge  di  şin  də Pa  kis  tan 
İs  lam Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab Arif Al  vi və Baş na  zi  ri cə  nab 
İm  ran Xan hər bi  ri ay  rı  lıq  da mil  li 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin rəh  bər  lə 
ri ilə gö  rü  şüb söh  bət aparıblar və 
son  ra bü  tün nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri 
qar  şı  sın  da çı  xış edib  lər.

Konf  rans çər  çi  və  sin  də Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti bir sı  ra 
iki  tə  rəf  i gö  rüş  lər də ke  çi  rib. Tür  ki 
yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri 
cə  nab Mus  ta  fa Şen  top, Öz  bə  kis  tan 
Ali Məc  li  si Qa  nun  ve  ri  ci  lik Pa  la 
ta  sı  nın Səd  ri cə  nab Nur  din  jon İs 
moilov, Əf  qa  nıs  tan Mil  li As  samb 
le  ya  sı Xalq Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri cə  nab 
Mir Rah  man Rah  ma  ni ilə apa  rı  lan 
da  nı  şıq  lar par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək 

daş  lı  ğın in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan çox 
əhə  miy  yət  li olub.

Bu gö  rüş  lər za  ma  nı tor  paq  la 
rı  mı  zın 30 ilə ya  xın er  mə  ni iş  ğa  lı 
al  tın  da ol  ma  sı, er  mə  ni van  dal  la  rı 
nın iş  ğal döv  rün  də şə  hər və kənd 
lə  ri  mi  zi vi  ran qoy  ma  sı, 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si nə  ti  cə  sin  də 
iş  ğa  lın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
bər  pa edil  mə  si, elə  cə də mü  ha  ri  bə 
dən son  ra  kı dövr  də Er  mə  nis  ta  nın 
mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  lə  ri  ni 
ver  mək  dən im  ti  na et  mə  si, bu sə 
bəb  dən hər  bi qul  luq  çu  la  rı  mı  zın və  
dinc sa  kin  lə  rin mi  na  la  ra dü  şə  rək 
hə  lak ol  ma  sı ba  rə  də mə  lu  mat 
lar hər bir nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
nə  zə  ri  nə çat  dı  rı  lıb. Qeyd edi  lib ki, 
Er  mə  nis  tan sər  həd  də təx  ri  bat  lar 
tö  rə  dir, əra  zi  mi  zə ter  ror  çu qrup 
lar gön  də  rir. Dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
ya  lan in  for  ma  si  ya  lar ötü  rür. 

Təd  bi  rin so  nun  da İs  la  ma  bad 
Bə  yan  na  mə  si im  za  la  nıb. Sə  nə  din 
müd  dəala  rı təş  ki  lat üzv  lə  ri  nin böl 

gə  lə  ri  miz  də tə  rəf  daş  lıq və əmək 
daş  lıq pro  ses  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir 
mək əz  min  də ol  duq  la  rı  nı bir da  ha 
nü  ma  yiş et  di  rir.

Bu  ra  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa 
hi  bə Qa  fa  ro  va İƏT PAnın  İkin  ci 
Ümu  mi Konf  ran  sın  da iş  ti  rak edən 
KİV nü  ma  yən  də  lə  ri ilə gö  rü  şüb, 
Pa  kis  tan te  le  vi  zi  ya  la  rı  na mü  sa  hi  bə 
ve  rib. 

Jur  na  list  lə  rin sual  la  rı  nı ca  vab 
lan  dı  ran Azər  bay  can par  la  men 
ti  nin spi  ke  ri təd  bi  rin əhə  miy  yə 
ti  ni qeyd edib. Be  lə bir mü  hüm 
təd  bi  rə ev sa  hib  li  yi et  di  yi  nə gö  rə 
Pa  kis  tan tə  rə  fi  nə min  nət  dar  lı  ğı  nı 
ifa  də edən Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va de  yib 
ki, bu təş  ki  lat çər  çi  və  sin  də bö  yük 
im  kan  lar möv  cud  dur. O, Azər 
bay  ca  nın Pa  kis  tan və Əf  qa  nıs 
tan  dan son  ra İƏT PA üzv  lə  ri  nin 
top  la  şa  ca  ğı üçün  cü öl  kə ola  ca  ğı  nı 
da diq  qə  tə çat  dı  rıb.

İyu  nun 3də və 4də isə spi  ker 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lıq et  di  yi 
Azər  bay  can par  la  ment nü  ma  yən 
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bir öl  kə  ni təm  sil et  mə  sin  dən qü  rur 
duy  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb. Bil  di 
rib ki, bu, 1918ci il  də, ək  sər Av  ro  pa 
öl  kə  lə  rin  dən çox əv  vəl hə  ya  ta ke  çi  ri 
lib. Mü  səl  man Şər  qin  də qız  lar üçün 
ilk dün  yə  vi mək  təb, ilk ba  let və 
ope  ra da Azər  bay  can  da ya  ran  mış 
dır. Qeyd edi  lib ki, par  la  men  ta  ri  lər, 
xü  su  sən də qa  dın mil  lət və  kil  lə  ri 

ara  sın  da tə  mas  lar par  la  ment  lə  ra  ra 
sı əmək  daş  lı  ğın va  cib hə  rə  kət  ve  ri  ci 
qüv  və  si  dir. İs  lam döv  lət  lə  rin  dən da 
ha çox qa  dın mil  lət və  ki  li  nin müx  tə 
lif par  la  ment təş  ki  lat  la  rın  da təm  sil 
olun  ma  sı va  cib  dir. 

Təd  bir  də Mil  li Məc  li  sin Mə  də 
niy  yət ko  mi  tə  si  nin səd  ri Qə  ni  rə 
Pa  şa  ye  va və baş  qa  la  rı rəh  bər və 

zi  fə  lər  də olan qa  dın  la  rın re  gional 
ti  ca  rə  tin, biz  ne  sin, sa  hib  kar  lı  ğın 
in  ki  şa  fın  da ro  lu, re  gional əmək 
daş  lı  ğın gə  lə  cə  yi və di  gər möv  zu 
lar  da fi  kir  lə  ri  ni açıq  la  yıb  lar.

İc  las  da Mil  li Məc  li  sin Əmək 
və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  si səd  ri  nin 
müavi  ni Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı da 
iş  ti  rak edib.

İyu  nun 1də və 2də İƏT PA
nın İkin  ci Ümu  mi Konf  ran  sı  nın  işi 
ay  rıay  rı möv  zu  la  ra həsr edi  lən 
pa  nel ic  las  la  rı ilə da  vam edib və 
hə  min ic  las  lar  da Azər  bay  can nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv  lə  ri iş  ti  rak 
edib  lər.  

Konf  ran  sın ge  di  şin  də Pa  kis  tan 
İs  lam Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab Arif Al  vi və Baş na  zi  ri cə  nab 
İm  ran Xan hər bi  ri ay  rı  lıq  da mil  li 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin rəh  bər  lə 
ri ilə gö  rü  şüb söh  bət aparıblar və 
son  ra bü  tün nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri 
qar  şı  sın  da çı  xış edib  lər.

Konf  rans çər  çi  və  sin  də Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti bir sı  ra 
iki  tə  rəf  i gö  rüş  lər də ke  çi  rib. Tür  ki 
yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri 
cə  nab Mus  ta  fa Şen  top, Öz  bə  kis  tan 
Ali Məc  li  si Qa  nun  ve  ri  ci  lik Pa  la 
ta  sı  nın Səd  ri cə  nab Nur  din  jon İs 
moilov, Əf  qa  nıs  tan Mil  li As  samb 
le  ya  sı Xalq Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri cə  nab 
Mir Rah  man Rah  ma  ni ilə apa  rı  lan 
da  nı  şıq  lar par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək 

daş  lı  ğın in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan çox 
əhə  miy  yət  li olub.

Bu gö  rüş  lər za  ma  nı tor  paq  la 
rı  mı  zın 30 ilə ya  xın er  mə  ni iş  ğa  lı 
al  tın  da ol  ma  sı, er  mə  ni van  dal  la  rı 
nın iş  ğal döv  rün  də şə  hər və kənd 
lə  ri  mi  zi vi  ran qoy  ma  sı, 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si nə  ti  cə  sin  də 
iş  ğa  lın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
bər  pa edil  mə  si, elə  cə də mü  ha  ri  bə 
dən son  ra  kı dövr  də Er  mə  nis  ta  nın 
mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  lə  ri  ni 
ver  mək  dən im  ti  na et  mə  si, bu sə 
bəb  dən hər  bi qul  luq  çu  la  rı  mı  zın və  
dinc sa  kin  lə  rin mi  na  la  ra dü  şə  rək 
hə  lak ol  ma  sı ba  rə  də mə  lu  mat 
lar hər bir nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
nə  zə  ri  nə çat  dı  rı  lıb. Qeyd edi  lib ki, 
Er  mə  nis  tan sər  həd  də təx  ri  bat  lar 
tö  rə  dir, əra  zi  mi  zə ter  ror  çu qrup 
lar gön  də  rir. Dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
ya  lan in  for  ma  si  ya  lar ötü  rür. 

Təd  bi  rin so  nun  da İs  la  ma  bad 
Bə  yan  na  mə  si im  za  la  nıb. Sə  nə  din 
müd  dəala  rı təş  ki  lat üzv  lə  ri  nin böl 

gə  lə  ri  miz  də tə  rəf  daş  lıq və əmək 
daş  lıq pro  ses  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir 
mək əz  min  də ol  duq  la  rı  nı bir da  ha 
nü  ma  yiş et  di  rir.

Bu  ra  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa 
hi  bə Qa  fa  ro  va İƏT PAnın  İkin  ci 
Ümu  mi Konf  ran  sın  da iş  ti  rak edən 
KİV nü  ma  yən  də  lə  ri ilə gö  rü  şüb, 
Pa  kis  tan te  le  vi  zi  ya  la  rı  na mü  sa  hi  bə 
ve  rib. 

Jur  na  list  lə  rin sual  la  rı  nı ca  vab 
lan  dı  ran Azər  bay  can par  la  men 
ti  nin spi  ke  ri təd  bi  rin əhə  miy  yə 
ti  ni qeyd edib. Be  lə bir mü  hüm 
təd  bi  rə ev sa  hib  li  yi et  di  yi  nə gö  rə 
Pa  kis  tan tə  rə  fi  nə min  nət  dar  lı  ğı  nı 
ifa  də edən Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va de  yib 
ki, bu təş  ki  lat çər  çi  və  sin  də bö  yük 
im  kan  lar möv  cud  dur. O, Azər 
bay  ca  nın Pa  kis  tan və Əf  qa  nıs 
tan  dan son  ra İƏT PA üzv  lə  ri  nin 
top  la  şa  ca  ğı üçün  cü öl  kə ola  ca  ğı  nı 
da diq  qə  tə çat  dı  rıb.

İyu  nun 3də və 4də isə spi  ker 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lıq et  di  yi 
Azər  bay  can par  la  ment nü  ma  yən 
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də he  yə  ti  nin Pa  kis  ta  na rəs  mi sə  fə  ri 
baş tu  tub. 

Ha  şi  yə: Pa  kis  tan İs  lam Res  pub -
li  ka  sı: Əra  zi  si: 796,095 km2. Əha  li  si: 
207,774 mil  yon nə  fər (2017). Rəs  mi 
dil  lər: ur  du və in  gi  lis. Döv  lət qu  ru -
lu  şu Fe  de  ra  tiv Par  la  ment  li Res  pub -
li  ka  dır. Qa  nun  ve  ri  ci or  qan iki  pa  la -
ta  lı  dır: Mil  li As  samb  le  ya və Se  nat. 
Mil  li As  samb  le  ya üzv  lə  ri 342, Se  na  tın 
üzv  lə  ri isə 104 nə  fər  dir. Par  la  ment  li 
Res  pub  li  ka olan Pa  kis  tan  da Baş na  zir 
əsas ha  ki  miy  yət sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə ma  lik 
şəxs  dir. Pre  zi  dent par  la  men  tin hər iki 
pa  la  ta  sı və əya  lət as  samb  le  ya  la  rı tə  rə -
fin  dən 5 il müd  də  ti  nə se  çi  lir. 

Rəs  mi sə  fər za  ma  nı par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  miz İs  la  ma  bad 
da Azər  bay  can Sə  fir  li  yi  ni zi  ya  rət 
edib, Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
xa  ti  rə  si  ni ana  raq onun büs  tü önü 
nə gül  lər dü  züb. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Azər  bay  can 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti Pa 
kis  tan İs  lam Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab Arif Al  vi, Pa  kis  tan 
Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın Səd  ri cə  nab 
Əsəd Qey  sər, Pa  kis  tan Se  na  tı  nın 
Səd  ri cə  nab Mə  həm  məd Sa  diq 
Sanc  ra  ni və hər iki qu  ru  mun  dost 
luq qrup  la  rı ilə sə  mə  rə  li gö  rüş  lər 
ke  çi  rib. 

Gö  rüş  lər  də bil  di  ri  lib ki, dost 
və qar  daş öl  kə  lər olan Pa  kis  tan  la 

Azər  bay  ca  nın mü  na  si  bət  lə  ri st  ra  te 
ji müt  ə  fiq  lik sə  viy  yə  sin  də  dir. 

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin vur  ğu  la  dı 
ğı ki  mi, Azər  bay  can  la Pa  kis  ta  nın 
birbi  ri  nə qar  şı  lıq  lı dəs  tə  yi bi  zim 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın qar  daş  lıq xü  su 
siy  yə  ti  ni əks et  di  rir. 

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mə  də  ni
hu  ma  ni  tar mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa 
fın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun fəaliy  yə 
ti xü  su  si vur  ğu  la  nıb. Bil  di  ri  lib ki, 
bu sa  hə  də gö  rül  müş də  yər  li iş  lər  
sa  yə  sin  də Meh  ri  ban xa  nım 2015ci 
il  də Pa  kis  ta  nın ali mü  ka  fa  tı olan 
“Hi  lale Pa  kis  tan” or  de  ni ilə təl  tif 
edi  lib. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər 
bay  canPa  kis  tan qar  daş  lı  ğı  nın 
ta  ri  xin  də son 30 il  də Er  mə  nis  ta  nı 
ta  nı  ma  ma  ğı, bu öl  kə ilə mü  na  si  bət 
qur  ma  ma  ğı xü  su  si bir yer tu  tur. 
2020ci il isə bu dost  luq ta  ri  xin  də 
ye  ni par  laq sə  hi  fə təş  kil et  di. Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si  nin ilk gün  lə  rin  dən 
Pa  kis  tan qə  tiy  yət  li möv  qe sər  gi 
lə  yə  rək, Azər  bay  ca  nın haqq işi  ni 
mü  da  fiə et  miş, öl  kə  mi  zə si  ya  si və 
mə  nə  vi dəs  tək gös  tər  miş  dir. 

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bu 30 
il ər  zin  də da  vam  lı dəs  tə  yə gö  rə Pa 
kis  tan döv  lə  ti  nə və par  la  men  ti  nə  
Azər  bay  can tə  rə  fi  nin də  rin min 
nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rib. Qeyd edib ki, 
Xo  ca  lı fa  ciəsi ilə əla  qə  dar Pa  kis  ta 
nın par  la  men  ti və müx  tə  lif qu 
rum  la  rı tə  rə  fin  dən qə  bul olun  muş 
sə  nəd  lər bö  yük əhə  miy  yət da  şı  yır.

Gö  rüş  lər  də həm Pa  kis  tan döv 
lə  ti  nin baş  çı  sı, həm də par  la  men  tin 
hər iki pa  la  ta  sı  nın  rəh  bər  lə  ri Azər 
bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər  pa 
edil  mə  sin  dən bö  yük se  vinc və qü 
rur duy  duq  la  rı  nı bil  di  rib  lər. Qeyd 
edib  lər ki, Pa  kis  tan hər za  man 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
və su  ve  ren  li  yi  ni dəs  tək  lə  miş və 
bun  dan son  ra da dəs  tək  lə  yə  cək  dir.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən gö 
rüş  lər  də  par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə 

lə  rin in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri ət  raf  ı 
mü  za  ki  rə olu  nub, iki  tə  rəf  i si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, ti  ca  rət, mə  də  ni əmək  daş 
lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi 
vur  ğu  la  nıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri hər bir gö 
rüş  də xü  su  si qeyd edib ki, tor  paq 
la  rı  mız iş  ğal  dan azad olun  duq  dan 
son  ra Er  mə  nis  tan Qa  ra  bağ  da baş 
lan  mış bər  pa və qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nə 
ma  ne olur, mi  na  lan  mış əra  zi  lə 
rin xə  ri  tə  lə  ri  ni ver  mir, sər  həd  də 
təx  ri  bat  lar tö  rə  dir, əra  zi  lə  ri  mi  zə 
ter  ror  çu  la  rın keç  mə  si  nə şə  rait 
ya  ra  dır, mü  ha  ri  bə ba  şa çat  dıq  dan 
son  ra Azər  bay  can əra  zi  sin  də həbs 
olun  muş təx  ri  bat  çı  la  rı hər  bi əsir  lər 
ki  mi qə  lə  mə ver  mə  yə ça  lı  şır. 

Rəs  mi sə  fə  rin son gü  nün  də 
ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər  də par  la  men  tin 
Səd  ri iyu  nun 4də Kəl  bə  cər ra  yo  nu 
əra  zi  sin  də mül  ki şəxs  lə  rin, o cüm 
lə  dən 2 jur  na  lis  tin mi  na part  la  yı  şı 
nə  ti  cə  sin  də hə  lak ol  ma  sı  nın Er  mə 
nis  tan döv  lə  ti  nin ter  ror  çu ma  hiy 
yə  ti  ni bir da  ha sü  but et  di  yi  ni də 
diq  qə  tə çat  dı  rıb. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Pa 
kis  tan par  la  men  ti  nin üz  vü olan 7 
de  pu  tat, o cüm  lə  dən Pa  kis  tan Mil  li 
As  samb  le  ya  sı  nın Səd  ri cə  nab Əsəd 
Qey  sər və Pa  kis  tan Se  na  tı  nın Səd  ri 
cə  nab Mə  həm  məd Sa  diq Sanc  ra  ni  
iki öl  kə ara  sın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı 

və döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na ver  dik  lə  ri töh  fə  lə  rə gö  rə 
Mil  li Məc  li  sin Fəx  ri me  da  lı ilə təl  tif 
edil  miş  lər. Sə  fər za  ma  nı spi  ker 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va hə  min me  dal  la  rı 
həm  kar  la  rı  na təq  dim edib, on  la  ra 
uğur  lar ar  zu  la  yıb. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Pa  kis  tan İs 
lam Res  pub  li  ka  sı  nın Se  na  tın  da və 
Mil  li As  samb  le  ya  sın  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən Azər  bay  can  la par  la  ment 
lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun üzv  lə  ri 
ilə ke  çi  ri  lən gö  rüş də çox sə  mə  rə  li 
olub. Gö  rüş  də be  lə bir ümu  mi fi  kir 
ifa  də edi  lib ki, iki dost və qar  daş 
öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lər, o cüm 
lə  dən par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  li  dir.

Par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mi  zin Pa  kis  ta  na rəs  mi sə  fə  ri çər  çi 
və  sin  də bir sı  ra di  gər gö  rüş  lər və 
təd  bir  lər də ke  çi  ri  lib. Azər  bay  can 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
Pa  kis  ta  na iş  gü  zar və rəs  mi sə  fə 
ri  nin ye  kun  la  rı  na nə  zər sal  dıq 
da, əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rik ki, bu 
sə  fər  lər çox uğur  lu olub və iki öl  kə 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin, xü  su  si  lə 
də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in 
ki  şa  fı  na öz də  yər  li töh  fə  si  ni ve  rib.

Meh  man Qaibov
Mil  li Məc  li  sin Mət  buat və  

ic  ti  maiy  yət  lə əla  qə  lər şö  bə  si  nin mü  di  ri  
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də he  yə  ti  nin Pa  kis  ta  na rəs  mi sə  fə  ri 
baş tu  tub. 

Ha  şi  yə: Pa  kis  tan İs  lam Res  pub -
li  ka  sı: Əra  zi  si: 796,095 km2. Əha  li  si: 
207,774 mil  yon nə  fər (2017). Rəs  mi 
dil  lər: ur  du və in  gi  lis. Döv  lət qu  ru -
lu  şu Fe  de  ra  tiv Par  la  ment  li Res  pub -
li  ka  dır. Qa  nun  ve  ri  ci or  qan iki  pa  la -
ta  lı  dır: Mil  li As  samb  le  ya və Se  nat. 
Mil  li As  samb  le  ya üzv  lə  ri 342, Se  na  tın 
üzv  lə  ri isə 104 nə  fər  dir. Par  la  ment  li 
Res  pub  li  ka olan Pa  kis  tan  da Baş na  zir 
əsas ha  ki  miy  yət sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə ma  lik 
şəxs  dir. Pre  zi  dent par  la  men  tin hər iki 
pa  la  ta  sı və əya  lət as  samb  le  ya  la  rı tə  rə -
fin  dən 5 il müd  də  ti  nə se  çi  lir. 

Rəs  mi sə  fər za  ma  nı par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  miz İs  la  ma  bad 
da Azər  bay  can Sə  fir  li  yi  ni zi  ya  rət 
edib, Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
xa  ti  rə  si  ni ana  raq onun büs  tü önü 
nə gül  lər dü  züb. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Azər  bay  can 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti Pa 
kis  tan İs  lam Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab Arif Al  vi, Pa  kis  tan 
Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın Səd  ri cə  nab 
Əsəd Qey  sər, Pa  kis  tan Se  na  tı  nın 
Səd  ri cə  nab Mə  həm  məd Sa  diq 
Sanc  ra  ni və hər iki qu  ru  mun  dost 
luq qrup  la  rı ilə sə  mə  rə  li gö  rüş  lər 
ke  çi  rib. 

Gö  rüş  lər  də bil  di  ri  lib ki, dost 
və qar  daş öl  kə  lər olan Pa  kis  tan  la 

Azər  bay  ca  nın mü  na  si  bət  lə  ri st  ra  te 
ji müt  ə  fiq  lik sə  viy  yə  sin  də  dir. 

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin vur  ğu  la  dı 
ğı ki  mi, Azər  bay  can  la Pa  kis  ta  nın 
birbi  ri  nə qar  şı  lıq  lı dəs  tə  yi bi  zim 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın qar  daş  lıq xü  su 
siy  yə  ti  ni əks et  di  rir. 

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mə  də  ni
hu  ma  ni  tar mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa 
fın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun fəaliy  yə 
ti xü  su  si vur  ğu  la  nıb. Bil  di  ri  lib ki, 
bu sa  hə  də gö  rül  müş də  yər  li iş  lər  
sa  yə  sin  də Meh  ri  ban xa  nım 2015ci 
il  də Pa  kis  ta  nın ali mü  ka  fa  tı olan 
“Hi  lale Pa  kis  tan” or  de  ni ilə təl  tif 
edi  lib. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər 
bay  canPa  kis  tan qar  daş  lı  ğı  nın 
ta  ri  xin  də son 30 il  də Er  mə  nis  ta  nı 
ta  nı  ma  ma  ğı, bu öl  kə ilə mü  na  si  bət 
qur  ma  ma  ğı xü  su  si bir yer tu  tur. 
2020ci il isə bu dost  luq ta  ri  xin  də 
ye  ni par  laq sə  hi  fə təş  kil et  di. Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si  nin ilk gün  lə  rin  dən 
Pa  kis  tan qə  tiy  yət  li möv  qe sər  gi 
lə  yə  rək, Azər  bay  ca  nın haqq işi  ni 
mü  da  fiə et  miş, öl  kə  mi  zə si  ya  si və 
mə  nə  vi dəs  tək gös  tər  miş  dir. 

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bu 30 
il ər  zin  də da  vam  lı dəs  tə  yə gö  rə Pa 
kis  tan döv  lə  ti  nə və par  la  men  ti  nə  
Azər  bay  can tə  rə  fi  nin də  rin min 
nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rib. Qeyd edib ki, 
Xo  ca  lı fa  ciəsi ilə əla  qə  dar Pa  kis  ta 
nın par  la  men  ti və müx  tə  lif qu 
rum  la  rı tə  rə  fin  dən qə  bul olun  muş 
sə  nəd  lər bö  yük əhə  miy  yət da  şı  yır.

Gö  rüş  lər  də həm Pa  kis  tan döv 
lə  ti  nin baş  çı  sı, həm də par  la  men  tin 
hər iki pa  la  ta  sı  nın  rəh  bər  lə  ri Azər 
bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər  pa 
edil  mə  sin  dən bö  yük se  vinc və qü 
rur duy  duq  la  rı  nı bil  di  rib  lər. Qeyd 
edib  lər ki, Pa  kis  tan hər za  man 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
və su  ve  ren  li  yi  ni dəs  tək  lə  miş və 
bun  dan son  ra da dəs  tək  lə  yə  cək  dir.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən gö 
rüş  lər  də  par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə 

lə  rin in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri ət  raf  ı 
mü  za  ki  rə olu  nub, iki  tə  rəf  i si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, ti  ca  rət, mə  də  ni əmək  daş 
lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi 
vur  ğu  la  nıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri hər bir gö 
rüş  də xü  su  si qeyd edib ki, tor  paq 
la  rı  mız iş  ğal  dan azad olun  duq  dan 
son  ra Er  mə  nis  tan Qa  ra  bağ  da baş 
lan  mış bər  pa və qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nə 
ma  ne olur, mi  na  lan  mış əra  zi  lə 
rin xə  ri  tə  lə  ri  ni ver  mir, sər  həd  də 
təx  ri  bat  lar tö  rə  dir, əra  zi  lə  ri  mi  zə 
ter  ror  çu  la  rın keç  mə  si  nə şə  rait 
ya  ra  dır, mü  ha  ri  bə ba  şa çat  dıq  dan 
son  ra Azər  bay  can əra  zi  sin  də həbs 
olun  muş təx  ri  bat  çı  la  rı hər  bi əsir  lər 
ki  mi qə  lə  mə ver  mə  yə ça  lı  şır. 

Rəs  mi sə  fə  rin son gü  nün  də 
ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər  də par  la  men  tin 
Səd  ri iyu  nun 4də Kəl  bə  cər ra  yo  nu 
əra  zi  sin  də mül  ki şəxs  lə  rin, o cüm 
lə  dən 2 jur  na  lis  tin mi  na part  la  yı  şı 
nə  ti  cə  sin  də hə  lak ol  ma  sı  nın Er  mə 
nis  tan döv  lə  ti  nin ter  ror  çu ma  hiy 
yə  ti  ni bir da  ha sü  but et  di  yi  ni də 
diq  qə  tə çat  dı  rıb. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Pa 
kis  tan par  la  men  ti  nin üz  vü olan 7 
de  pu  tat, o cüm  lə  dən Pa  kis  tan Mil  li 
As  samb  le  ya  sı  nın Səd  ri cə  nab Əsəd 
Qey  sər və Pa  kis  tan Se  na  tı  nın Səd  ri 
cə  nab Mə  həm  məd Sa  diq Sanc  ra  ni  
iki öl  kə ara  sın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı 

və döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na ver  dik  lə  ri töh  fə  lə  rə gö  rə 
Mil  li Məc  li  sin Fəx  ri me  da  lı ilə təl  tif 
edil  miş  lər. Sə  fər za  ma  nı spi  ker 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va hə  min me  dal  la  rı 
həm  kar  la  rı  na təq  dim edib, on  la  ra 
uğur  lar ar  zu  la  yıb. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Pa  kis  tan İs 
lam Res  pub  li  ka  sı  nın Se  na  tın  da və 
Mil  li As  samb  le  ya  sın  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən Azər  bay  can  la par  la  ment 
lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun üzv  lə  ri 
ilə ke  çi  ri  lən gö  rüş də çox sə  mə  rə  li 
olub. Gö  rüş  də be  lə bir ümu  mi fi  kir 
ifa  də edi  lib ki, iki dost və qar  daş 
öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lər, o cüm 
lə  dən par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  li  dir.

Par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mi  zin Pa  kis  ta  na rəs  mi sə  fə  ri çər  çi 
və  sin  də bir sı  ra di  gər gö  rüş  lər və 
təd  bir  lər də ke  çi  ri  lib. Azər  bay  can 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
Pa  kis  ta  na iş  gü  zar və rəs  mi sə  fə 
ri  nin ye  kun  la  rı  na nə  zər sal  dıq 
da, əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rik ki, bu 
sə  fər  lər çox uğur  lu olub və iki öl  kə 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin, xü  su  si  lə 
də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in 
ki  şa  fı  na öz də  yər  li töh  fə  si  ni ve  rib.

Meh  man Qaibov
Mil  li Məc  li  sin Mət  buat və  

ic  ti  maiy  yət  lə əla  qə  lər şö  bə  si  nin mü  di  ri  
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Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa 
ro  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma  yən 
də he  yə  ti  nin İta  li  ya tə  rə  fi  nin də  və  ti 
ilə ma  yın 1719da bu öl  kə  yə rəs  mi 
sə  fə  ri və ke  çi  ri  lən yük  sək sə  viy  yə  li 
gö  rüş  lər döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da əla 
qə  lə  rin möh  kəm tə  məl  lər üzə  rin  də 
qu  rul  du  ğu  nun gös  tə  ri  ci  si  dir. 

Qeyd edək ki, nü  ma  yən  də he  yə 
ti  nin tər  ki  bi  nə Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə 
səd  ri Ta  hir Mir  ki  şi  li, ko  mis  si  ya səd  ri 
El  dar Qu  li  yev, İta  li  ya ilə par  la  ment 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun 

rəh  bə  ri Azər Kə  rim  li, de  pu  tat  lar  dan 
Qüd  rət Hə  sən  qu  li  yev, El  nur Al  lah 
ver  di  yev, Aqi  yə Nax  çı  van  lı, Afət 
Hə  sə  no  va, par  la  ment Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər da  xil idi  lər. 

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin İta  li  ya 
sə  fə  ri  nin proq  ra  mı çox zən  gin ol 
du. Rəs  mi sə  fər çər  çi  və  sin  də  Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
İta  li  ya Se  na  tı  nın Səd  ri xa  nım Ma  ria 
Eli  sa  bet  a Al  ber  ti Ka  sel  la  ti, İta  li  ya 
Res  pub  li  ka  sı  nın Xa  ri  ci İş  lər və Bey 

nəl  xalq Əmək  daş  lıq Na  zir  li  yi  nin 
döv  lət ka  ti  bi, Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı və İta  li  ya Res  pub  li  ka  sı ara  sın 
da İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq üz  rə Bir  gə 
Hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı Ko  mis  si  ya  nın 
həm  səd  ri Man  lio Di Ste  fa  no, İta  li  ya 
xa  ri  ci iş  lər və bey  nəl  xalq əmək  daş 
lıq na  zi  ri Luici Di Maio, De  pu  tat 
lar Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Ro  ber  to Fi  ko, 
İta  li  yaAzər  bay  can dost  luq qru  pu 
nun və İta  li  yaAzər  bay  can Dost  luq 
As  so  siasi  ya  sı  nın üzv  lə  ri ilə  bir sı  ra 
gö  rüş  lər ke  çir  di. 

Sahibə Qafarova: 

“İtaliya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha 
da inkişafı üçün böyük imkanlar mövcuddur”

Azər  bay  can  la İta  li  ya ara  sın  da olan mü  na  si  bət  lər eti  bar  lı  tə  rəf  daş  lıq müs  tə  vi  sin  də yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf 
edir. Bu gün xalq  la  rı  mı  zı tək iq  ti  sa  di, si  ya  si de  yil, həm də mə  də  ni əla  qə  lər bir  ləş  di  rir. İta  li  ya  da Hey  dər Əli -
yev Fon  du  nun dəs  tə  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bir sı  ra mü  hüm la  yi  hə  lər mə  də  ni əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  nın mü -
hüm bir his  sə  si  dir. Par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin tə  za  hü  rü ki  mi dost  luq qrup  la  rı  nın çox  say  lı qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lə  ri, bey  nəl  xalq plat  for  ma  lar  da bir  gə əmək  daş  lı  ğı göz önün  də  dir.
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Sə  fə  rin ilk gü  nün  də  ma  yın 
18də “Gus  ti  niani” sa  ra  yın  da Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va İta 
li  ya Se  na  tı  nın Səd  ri Ma  ria Eli  sa  bet  a 
Al  ber  ti Ka  sel  la  ti ilə gö  rüş  dü. 

Qo  naq  la  rı sa  lam  la  yan xa  nım 
Ka  sel  la  ti İta  li  ya  nın Azər  bay  can  la 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma  raq  lı ol  du 
ğu  nu diq  qə  tə çat  dır  dı. 2018ci il  də 
Ba  kı  ya sə  fə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq iki öl  kə 
ara  sın  da həm hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı, həm 
də par  la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin 
yük  sək sə  viy  yə  də ol  ma  sın  dan məm 
nun  lu  ğu  nu bil  dir  di. Xa  nım Ka  sel  la  ti 
Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi 
den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
rəh  bər  li  yi ilə Hey  dər Əli  yev Fon  du 
nun gör  dü  yü iş  lə  ri xü  su  si  lə al  qış  la 
dı  ğı  nı qeyd et  di. O, mə  də  ni sa  hə  də 
əmək  daş  lı  ğın xalq  lar ara  sın  da kör  pü 
ro  lu  nu oy  na  dı  ğı  nı  vur  ğu  la  dı.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va ita  li  ya  lı həm  ka  rı  na rəs  mi də 
və  tə və gös  tə  ri  lən qo  naq  pər  vər  li  yə 
gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di. 

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin Səd  ri 
qeyd  et  di ki, 2018 və 2020ci il  lər  də 
öl  kə baş  çı  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri 
mü  na  si  bət  lə  rin di  na  mik in  ki  şa  fın  da 
mü  hüm rol oy  na  yır. Sa  hi  bə Qa  fa  ro 
va öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın xü  su  si 
ro  lu  nu diq  qə  tə çat  dır  dı. 2020ci ilin 
İta  li  ya  da “Azər  bay  can mə  də  niy  yə  ti 
ili” elan edil  mə  si  nin, film fes  ti  val  la  rı 
ke  çi  ril  mə  si  nin əhə  miy  yət  li ol  du  ğu 
nu bil  dir  di.

İta  li  ya  lı həm  ka  rı  na 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən söz  açan 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca  nın 30 
il  lik iş  ğa  la son qo  ya  raq BMT Təh 
lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qət  na  mə  lə  ri  ni 
özü ic  ra et  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.  
Gö  rüş  də vur  ğu  lan  dı ki, Er  mə  nis  tan 
30 ilə ya  xın iş  ğal al  tın  da sax  la  dı 
ğı tor  paq  la  rı  mız  da şə  hər  lə  ri yer  lə 
yek  san edib, mə  də  ni, ta  ri  xi abi  də  lə  ri 
da  ğı  dıb. Ha  zır  da Azər  bay  can döv  lə  ti 
iş  ğal  dan azad edil  miş bu əra  zi  lər  də 
bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma  iş  lə  ri  ni hə 
ya  ta ke  çi  rir.  

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Er  mə  nis  ta  nın 
növ  bə  ti təx  ri  ba  tı  nı  mi  na  lan  mış 
əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  si  ni ver  mək is  tə  mə  di 
yi  ni də diq  qə  tə çat  dı  ra  raq bil  dir  di ki, 
bu  nun nə  ti  cə  sin  də həm mül  ki şəxs 
lər, həm də hərb  çi  lər hə  lak olur  lar. 
Bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yət bu  nun  la bağ  lı 
Er  mə  nis  ta  na təz  yiq gös  tər  mə  li  dir. 
Çün  ki mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə 
lə  ri  nin ve  ril  mə  mə  si, bun  dan im  ti  na 
edil  mə  si bey  nəl  xalq hü  qu  qun bü  tün 
nor  ma  la  rı  na gö  rə hər  bi ci  na  yət  dir.

Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən ter  ror 
çu  la  rın hər  bi əsir  lər ki  mi təq  dim 
olun  ma  sı cəhd  lə  ri  nə də to  xu  nan 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri qeyd et  di ki, 
Azər  bay  can  da hər  bi əsir  lər yox  dur, 
on  lar təh  vil ve  ri  lib. Öl  kə  miz  də sax 
la  nı  lan şəxs  lər ter  ror  çu  lar  dır, on  lar 
Er  mə  nis  tan  xü  su  si or  qan  la  rı  tə  rə 
fin  dən 10 no  yabr üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı 
nın im  za  lan  ma  sın  dan son  ra Azər 
bay  can əra  zi  si  nə təx  ri  bat məq  sə  di 
ilə gön  də  ri  lib  lər.

Söh  bət za  ma  nı Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
öl  kə  miz  də möv  cud olan to  le  rant  lıq 
və mul  ti  kul  tu  ra  lizm mü  hi  tin  dən də 
söz  aç  dı, Azər  bay  ca  nın bu sa  hə  də 
bir sı  ra öl  kə  lə  rə nü  mu  nə ol  du  ğu  nu 
vur  ğu  la  dı.
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Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Və  tən mü  ha 
ri  bə  si döv  rün  də Azər  bay  ca  nın haq  lı 
möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yən İta  li  yanın 
par  la  ment nü  ma  yən  də  lə  ri  nə tə  şək 
kü  rü  nü bil  dir  di.

Spi  ke  rin İta  li  ya rəs  mi  lə  ri ilə 
ke  çir  di  yi bü  tün gö  rüş  lər  də Azər 
bay  can və İta  li  ya ara  sın  da mə  də  ni 
mü  na  si  bət  lə  rin st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
ru  hu  na uy  ğun in  ki  şaf et  di  yi xü  su  si 
qeyd olun  du. Azər  bay  ca  nın Bi  rin 
ci vit  sepre  zi  den  ti, Hey  dər Əli  yev 
Fon  du  nun rəh  bə  ri Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın 2018ci il  də İta  li  ya  ya 
rəs  mi sə  fə  ri  nə, fon  dun İta  li  ya  da 
mə  də  ni abi  də  lə  rin qo  run  ma  sı və 
bər  pa  sın  da ya  xın  dan iş  ti  ra  kı  na to 
xu  nul  du. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa 
ro  va  nın baş  çı  lıq et  di  yi Azər  bay  can  
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti ma  yın 
18də Ro  ma  da  kı məş  hur “Vil  la Borg 
he  se” par  kın  da da  hi Azər  bay  can 
şairi və mü  tə  fək  ki  ri Ni  za  mi Gən  cə  vi 
nin abi  də  si  ni zi  ya  rət edə  rək, önü  nə 
gül dəs  tə  si qoy  du  lar.

Qeyd: Bu abi  də “Da  hi Azər  bay  can 
şairi və mü  tə  fək  ki  ri Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
870 il  lik yu  bi  le  yi  nin ke  çi  ril  mə  si haq  qın -

da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den -
ti  nin 2011-ci il 23 de  kabr ta  rix  li Sə  rən -
ca  mı  na əsa  sən ucal  dı  lıb. Bu sə  rən  ca  ma 
gö  rə Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin yu  bi  le  yi  nə həsr 
edil  miş sil  si  lə təd  bir  lər çər  çi  və  sin  də Hey -
dər Əli  yev Fon  du  nun dəs  tə  yi ilə 2012-ci 
ilin ap  rel ayın  da abi  də  nin açı  lı  şı olub.

Da  ha son  ra Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
İta  li  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Xa  ri  ci İş  lər 
və Bey  nəl  xalq Əmək  daş  lıq Na  zir 
li  yi  nin döv  lət ka  ti  bi, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı və İta  li  ya Res  pub  li  ka  sı 
ara  sın  da İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq üz  rə 
Bir  gə Hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı Ko  mis  si  ya 
nın həm  səd  ri Man  lio Di Ste  fa  no, 
ma  yın 19da isə İta  li  ya xa  ri  ci iş  lər və 
bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq na  zi  ri Luici 
Di Maio ilə gö  rüş ke  çir  di. Sədr bu 
gö  rüş  lər  də İta  li  ya və Azər  bay  can 
pre  zi  dent  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  ni 
xa  tır  la  da  raq, be  lə sə  fər  lə  rin döv  lət 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
töh  fə ver  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Azər  bay 
can və İta  li  ya ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nin hər iki öl  kə  nin 
ma  raq  la  rı  na ca  vab ver  di  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dır  dı.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd et  di ki, öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki 

şaf et  di  ril  mə  si üçün bö  yük im  kan 
lar möv  cud  dur. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin yük  sək sə 
viy  yə  də ol  ma  sın  dan məm  nun  lu  ğu 
nu ifa  də edə  rək, qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin 
bu əla  qə  lə  rin da  ha da ge  niş  lən  di 
ril  mə  si  nə yax  şı im  kan ya  rat  dı  ğı  nı 
bil  dir  di.

İta  li  ya  lı na  zir cə  nab Luici Di Maio 
da bu əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da par  la 
ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yə  ti  ni təq  dir et  di. Na  zir diq  qə  tə 
çat  dır  dı ki, Azər  bay  can par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin Ro  ma  da 
ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  rin sa  yı İta  li  ya  da 
Azər  bay  ca  nın dost  la  rı  nın çox  lu  ğun 
dan xə  bər ve  rir.

Söh  bət za  ma  nı Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si, 
Azər  bay  ca  nın zə  fə  ri, iş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lər  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
qu  ru  cu  luq iş  lə  ri haq  qın  da ət  raf  ı mə 
lu  mat ver  di, Er  mə  nis  ta  nın mü  na  qi  şə 
ba  şa çat  dıq  dan son  ra da tut  du  ğu 
qey  rikonst  ruk  tiv möv  qe  dən bəhs 
et  di. 

Ma  yın 19da rəs  mi sə  fər çər  çi 
və  sin  də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
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Qa  fa  ro  va “Mon  te  çi  to  rio” sa  ra  yın 
da İta  li  ya Res  pub  li  ka  sı De  pu  tat  lar 
Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Ro  ber  to Fi  ko ilə 
gö  rüş  dü.

İki öl  kə ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
yük  sək sə  viy  yə  də in  ki  şaf et  di  yi  ni 
bil  di  rən Ro  ber  to Fi  ko tə  rəf  ər ara  sın 
da mü  za  ki  rə edil  mə  li möv  zu  la  rın 
spekt  ri  nin ge  niş ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
dı. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
ba  şa çat  ma  sın  dan söz açan pa  la  ta 
Səd  ri sül  hün da  vam  lı ola  ca  ğı  na ina 
mı  nı ifa  də et  di. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri sə  mi  mi gö 
rü  şə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rə  rək 
söy  lə  di ki, bü  tün dün  ya  nı bü  rü  yən 
pan  de  mi  ya döv  rün  də bu sə  fə  rin 
baş tut  ma  sı Azər  bay  can və İta  li  ya 
ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  rin yük  sək 
sə  viy  yə  də ol  ma  sın  dan xə  bər ve  rir.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 2020ci il  də 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 
ye  vin İta  li  ya  ya döv  lət sə  fə  ri  nin iki 
öl  kə ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  ri key 
fiy  yət  cə ye  ni sə  viy  yə  yə yük  səlt  di  yi 
ni, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da im  za  lan  mış 
sə  nəd  lə  rin Azər  bay  can və İta  li  ya 
ara  sın  da  kı si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni, 
hu  ma  ni  tar əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  nın 
möh  kəm hü  qu  qi ba  za  sı  nı təş  kil et 
di  yi  ni söy  lə  di. 

Spi  ker onu da diq  qə  tə çat  dır  dı 
ki, 2020ci il Azər  bay  can ta  ri  xi  nə 
qı  zıl hərf  ər  lə ya  zıl  mış bir il ki  mi 
da  xil ol  du. Ötən il öl  kə  miz öz tor 
paq  la  rı  nı Er  mə  nis  ta  nın 30 ilə ya  xın 
da  vam edən iş  ğa  lın  dan azad et  di. 
Spi  ker xü  su  si vur  ğu  la  dı ki, ar  tıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ba  şa ça  tıb və 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad edil 
miş əra  zi  lə  rin  də bər  pa və ye  ni 
dən  qur  ma döv  rü baş  la  yıb. Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va həm  ka  rı  nın diq  qə  ti  ni 
azad edil  miş əra  zi  lə  rin mi  na  lar  dan 
tə  miz  lən  mə  si  nə və Er  mə  nis  ta  nın 
mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  lə  ri  ni 
ver  mək  dən im  ti  na et  mə  si  nə yö 
nəlt  di. Sədr söy  lə  di ki, bu hal hər  bi 
ci  na  yət sa  yı  lır və bey  nəl  xalq ic  ti 
maiy  yət bu  na bi  ga  nə qal  ma  ma  lı  dır.

İta  li  yaAzər  bay  can dost  luq 
qru  pu  nun və İta  li  yaAzər  bay  can 
Dost  luq As  so  siasi  ya  sı  nın üzv  lə  ri ilə 

gö  rüş  də də döv  lət  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fı və Azər  bay  ca  nın öz əra  zi 
lə  ri  ni iş  ğal  dan azad edə  rək par  laq 
qə  lə  bə qa  zan  ma  sı ge  niş mü  za  ki  rə 
olun  du. Gö  rüş  də çı  xış edən De 
pu  tat  lar Pa  la  ta  sı  nın Sədr müavi  ni 
Et  o  re Ro  sa  to öl  kə  si  nin Azər  bay  can 
la mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
əhə  miy  yət ver  di  yi  ni bil  dir  di. O, 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən dər  hal son  ra 
öl  kə  mi  zə et  di  yi sə  fə  ri xa  tır  la  ya  raq 
təəs  sü  rat  la  rı  nı bö  lüş  dü. İki öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin müs  bət di  na  mi  ka üz  rə 
in  ki  şaf et  mə  sin  dən məm  nun  lu  ğu  nu 
di  lə gə  tir  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va İta  li  ya rəs  mi  lə  ri ilə ke  çi  ri  lən 
bü  tün gö  rüş  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
dost  luq qru  pun  da təm  sil olu  nan de 
pu  tat  la  ra və as  so  siasi  ya üzv  lə  ri  nə də 
Azər  bay  ca  nın Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
iş  ğal olun  muş tor  paq  la  rı  nı azad edə 
rək əra  zi bü  töv  lü  yü  nü tə  min et  mə  si 
ba  rə  də ge  niş mə  lu  mat ver  di. Qeyd 
olun  du ki, mü  na  qi  şə ba  şa çat  sa da, 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fi öz qey  rikonst 
ruk  tiv möv  qe  yin  dən əl çək  mə  yə  rək, 
mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  si  ni 
təq  dim et  mək  dən bo  yun qa  çı  rır. 
Spi  ker bil  dir  di ki, Er  mə  nis  ta  nın 30 
ilə  dək da  vam edən iş  ğa  lı döv  rün  də 
Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də şə  hər və 
kənd  lər, mad  di, mə  də  ni, ta  ri  xi və 

tə  biət abi  də  lə  ri məhv edi  lib, bü  tün 
inf  rast  ruk  tur da  ğı  dı  lıb. Bu gün öz 
doğ  ma tor  paq  la  rın  dan di  dər  gin düş 
müş məc  bu  ri köç  kün  lər öz ataba  ba 
yurd  la  rı  na ge  ri dö  nə  cək  lə  ri gü  nü 
sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  lər. Bu  nun üçün 
də iş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi  lər  də 
bö  yük qu  ru  cu  luq və bər  pa iş  lə  ri  nə 
start ve  ri  lib.

Gö  rüş  də İta  li  ya De  pu  tat  lar Pa 
la  ta  sı  nın üz  vü, İta  li  yaAzər  bay  can 
Dost  luq As  so  siasi  ya  sı  nın rəh  bə  ri 
Ros  sa  na Bol  di, İta  li  yaAzər  bay  can 
dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri Ste  fa  no 
Lu  çi  di, Azər  bay  canİta  li  ya par  la 
ment  lə  ra  ra  sı iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Azər Kə  rim  li, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta 
tı El  dar Qu  li  yev çı  xış et  di  lər. Qeyd 
olun  du ki, ötən ilin de  kabr ayın  da 
mü  na  qi  şə ba  şa çat  dıq  dan son  ra 
İta  li  ya Se  na  tı və De  pu  tat  lar Pa  la  ta  sı 
nın üzv  lə  rin  dən iba  rət nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin Azər  bay  ca  na sə  fə  ri döv  lət 
lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rə ve  ri  lən də  yə  ri 
ay  dın şə  kil  də nü  ma  yiş et  di  rir.

Gö  rüş  də hər iki tə  rəf  dən dost  luq 
qrup  la  rı  nın üzv  lə  ri öl  kə  lə  ri  miz ara 
sın  da  kı st  ra  te  ji əmək  daş  lı  ğın da  ha 
da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün bö  yük 
po  ten  sial və möh  kəm hü  qu  qi ba  za 
ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı  lar.

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin meh  ri  ban 
dost  luq və an  laş  ma şə  raitin  də ke  çən 
İta  li  ya sə  fə  ri uğur  la ba  şa çat  dı.
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İyu  nun 12də Mil  li Məc  li  sin Səd 
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  can  da 
sə  fər  də olan Bö  yük Bri  ta  ni  ya par  la 
men  ti  nin sa  biq üz  vü və keç  miş na 
zir müavi  ni Şa  hid Ma  li  kin rəh  bər  lik 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni qə  bul 
edib.

Qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  yan 
par  la  men  tin spi  ke  ri bildirib ki, 
Azər  bay  can   ilə İn  gil  tə  rə ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lər ta  ri  xi və st  ra  te  ji əhə 
miy  yə  tə ma  lik  dir. Sədr de  yib ki, 
İn  gil  tə  rə hö  ku  mə  ti əra  zi bü  töv  lü  yü 
mə  sə  lə  si də da  xil ol  maq  la həm iki 
tə  rəf  i, həm də çox  tə  rəf  i for  mat  da 
prin  si  pial mə  sə  lə  lər  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın möv  qe  yi  ni dəs 
tək  lə  yir. Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
iki öl  kə ara  sın  da iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin 
uğur  lu in  ki  şafını vur  ğu  la  ya  raq, 
xü  su  si  lə ener  ji sek  to  run  da yük  sək 
sə  viy  yə  li əmək  daş  lı  ğı qeyd edib.

Gö  rüş  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil 
di  rib ki, Azər  bay  can və Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la 
rı ara  sın  da da yax  şı mü  na  si  bət  lər 
möv  cud  dur. 

Sədr da  ha son  ra qo  naq  la  ra 
Azər  bay  ca  nın Və  tən mü  ha  ri  bə 
sin  də qa  zan  dı  ğı möh  tə  şəm zə  fər 
haq  qın  da mə  lu  mat ve  rə  rək bil  dir  ib 
ki, Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Azər 
bay  can öz əra  zi  lə  ri  ni Er  mə  nis  ta 
nın iş  ğa  lın  dan azad edə  rək əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü bər  pa e  dib, BMT 

Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın mü  na  qi  şə 
ilə bağ  lı 4 qət  na  mə  si  ni özü ye  ri  nə 
ye  tiri  b. Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nı 
azad et  mək  lə Qaf  qaz böl  gə  sin  də 
təh  lü  kə  siz və eti  bar  lı in  ki  şaf üçün 
əsas ma  neəni ara  dan qal  dı  rıb. İn  di 
isə ye  ni bir mərhələyə  bər  pa və 
ye  ni  dən  qur  ma döv  rü  nə qə  dəm 
qoy  mu  şuq.

Üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tın im  za  lan  ma 
sın  dan son  ra Er  mə  nis  tan tə  rə  fin 
dən tö  rə  di  lən təx  ri  bat  lar  la bağ  lı 
mə  lu  mat ve  rən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
bil  di  rib ki, mü  ha  ri  bə ba  şa çat  dıq 
dan son  ra azad olun  muş əra  zi  lər  də 
çox  lu say  da hərb  çi və mül  ki və  tən 
da  şı  mız Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən qu 
raş  dı  rıl  mış mi  na  la  ra dü  şüb. Spi  ker 
iyu  nun 4də 3 nə  fər azər  bay  can  lı 
nın öz xid  mə  ti fəaliy  yə  ti  ni ye  ri  nə 
ye  ti  rər  kən mi  na  ya dü  şə  rək hə  lak 
ol  ma  la  rı fak  tı  nı xa  tır  la  da  raq, əla  və 
edib ki, on  lar  dan  iki  si jur  na  list  dir. 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va həm  çi  nin bil  di  rib 
ki, Er  mə  nis  tan sər  həd  lə  rin de  li  mi 
ta  si  ya  sı mə  sə  lə  sin  də də təx  ri  bat  la  ra 
əl atır, 10 no  yabr 2020ci il ta  rix  li 
üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tın müd  dəala  rı  nı 
ko  bud şə  kil  də po  za  raq azad olun 
muş əra  zi  lə  ri  mi  zə ter  ror  çu qrup  lar 
gön  dər  mək  də da  vam edir və bu 
bə  ya  na  tın im  za  lan  ma  sın  dan son  ra 
Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də həbs olun 
muş ter  ror  çu  la  rı hər  bi əsir  lər ki  mi 
qə  lə  mə ver  mə  yə ça  lı  şır.

Sə  mi  mi qə  bu  la gö  rə min  nət 
dar  lı  ğı  nı bil  di  rən nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin üzv  lə  ri  Bö  yük Bri  ta  ni 
ya par  la  men  ti  nin sa  biq üz  vü və 
keç  miş na  zir müavi  ni Şa  hid Ma  lik, 
si  ya  si təh  lil  çi Qu  rey  şi Şa  hid, Tvi 
ne nəş  ri  nin tə  sis  çi  si və re  dak  to  ru 
Öze  rim İpek, vi  deojur  na  list Krav 
ford Ed  vard, jur  na  list Rov Ed  vard, 
təd  qi  qat  çı Rey  nolds Ni  ko  las Azər 
bay  ca  na sə  fər  lə  rin  dən, öl  kə  miz  də 
gör  dük  lə  ri in  ki  şaf  dan məm  nun  luq 
la  rı  nı bil  di  rib  lər.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv  lə  ri  nin 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun 
muş əra  zi  lə  ri  nə sə  fər edə  cək  lə  ri  ni, 
on  la  rın hə  min əra  zi  lər  də Er  mə  nis 
tan tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən da  ğın  tı  la  rı 
öz göz  lə  ri ilə gö  rə  cək  lə  ri  ni qeyd 
edə  rək, ümid  var ol  du  ğu  nu bil  di  rib 
ki, me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri mü  şa  hi 
də et  dik  lə  ri er  mə  ni van  da  liz  mi  ni 
ob  yek  tiv şə  kil  də bey  nəl  xalq audi  to 
ri  ya  ya çat  dı  ra  caq  lar.

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va da  ha 
son  ra jur  na  list  lə  rin sual  la  rı  nı ca  vab 
lan  dı  rıb.

Qeyd edək ki, gö  rüş  də həm  çi  nin 
Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  canBö  yük 
Bri  ta  ni  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Ca  van  şir Fey  zi  yev, Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev 
və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bö  yük Bri  ta  ni  ya və Şi  ma  li İr  lan  di  ya 
Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın  da föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Ta  hir Ta  ğı  za  də də 
iş  ti  rak edib  lər.

İyu  nun 9da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  can  da 
rəs  mi sə  fər  də olan Bos  ni  ya və Her 
se  qo  vi  na Par  la  ment As  samb  le  ya  sı 
nın Xalq  lar Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Ba  kir 
İzet  be  qo  viç  lə gö  rü  şüb.

Qo  naq Mil  li Məc  li  sin in  zi  ba  ti 
bi  na  sın  da ya  ra  dı  lan şə  rait  lə ta  nış 
olub. Son  ra tə  rəf  ər ara  sın  da gö  rüş 
ke  çi  ri  lib. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi 
bə Qa  fa  ro  va öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 

əmək  daş  lı  ğın dost  luq və qar  şı  lıq  lı 
hör  mət prin  sip  lə  ri  nə əsas  lan  dı 
ğı  nı bil  di  rib və bu sə  fə  rin iki öl  kə 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
töh  fə ve  rə  cə  yi  ni qeyd  edib. Spi  ker 
Azər  bay  can  la Bos  ni  ya və Her  se 
qo  vi  na ara  sın  da hu  ma  ni  tar sa  hə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lə  rin xalq  la  rı 
mız ara  sın  da  kı dost  luq əla  qə  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fı  na xid  mət et  di  yi  ni bil  di  rib 
və bu sa  hə  də Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun fəaliy  yə  ti  ni xü  su  si vur  ğu  la 
yıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bir ne  çə il 
bun  dan əv  vəl Bos  ni  ya və Her  se  qo 
vi  na Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın 
Xalq  lar Pa  la  ta  sın  da Er  mə  nis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na tə  ca  vü  zü və Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na dair sə  nəd  Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın su  ve  ren  li  yi  nin 
və əra  zi bü  töv  lü  yü  nün ta  nın  ma  sı 
və hör  mət olun  ma  sı  na dair qət  na 
mə qə  bul olun  du  ğu  nu xa  tır  la  da 
raq bil  di  rib ki, bu əda  lət  li sə  nə  din 
qə  bu  lu öl  kə  miz  də yük  sək qiy  mət 
lən  di  ri  lir.

Gö  rüş  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər 
bay  ca  nın 2020ci il  də 44 gün  lük Və 
tən mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı zə  fər 
haq  qın  da qo  na  ğa mə  lu  mat ve  rə  rək 
de  yib ki, Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə mü  zəf  ər 
or  du  mu  zun şü  caəti sa  yə  sin  də 
Er  mə  nis  ta  nın 30 il  lik iş  ğa  lı  na son 
qo  yu  lub. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qo  na  ğın 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rıb ki, Er  mə  nis  tan 
bu gün də təx  ri  bat  çı əməl  lə  rin 
dən əl çək  mir. Er mə nis tan hə lə də 
bö yük bir qəh rə man lıq la öz   tor
paq la rın da su ve ren li yi bər pa edən 
Azər bay ca nın möh tə şəm qə lə bə si ni 
həzm edə bil mir, acı məğ lu biy yə ti 
ilə ba rış mır. Öl kə mi zin mi na qu raş
dı rıl mış  əra zi lə rin xə ri tə si ni tə ləb 
et mə si nə bax ma ya raq, Er mə nis tan 
bun dan ya yı nır.

Spi ker mü ha rı bə ba şa çat sa 
da, 100dən ar tıq hərb çi və mül ki 
və tən daş la rı mı zın mi na ya dü şə
rək hə lak ol ma sı ilə bağ lı fakt la rı 
səs lən di rib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri həm  çi  nin 
bil  di  rib ki, Er  mə  nis  tan sər  həd  lə 

rin de  li  mi  ta  si  ya  sı mə  sə  lə  sin  də də 
təx  ri  bat  la  ra əl ata  raq azad olun  muş 
əra  zi  lə  ri  mi  zə ter  ror  çu qrup  lar gön 
dər  mək  də da  vam edir. Da  ha son  ra 
Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də həbs olun 
muş ter  ror  çu  la  rı hər  bi əsir  lər ki  mi 
qə  lə  mə ver  mə  yə ça  lı  şır.

Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na Par 
la  ment As  samb  le  ya  sı  nın Xalq  lar 
Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Ba  kir İzet  be  qo 
viç Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na  nın 
Azər  bay  can  la əla  qə  lə  rin da  ha da 
də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu 
nu vur  ğu  la  yıb. Bil  di  ri  lib ki, yük  sək 
sə  viy  yə  li si  ya  si əla  qə  lə  ri  miz iq  ti  sa 
di, mə  də  ni, hu  ma  ni  tar sa  hə  lə  rə də 
öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rir.

Qo  naq öl  kə  mi  zə rəs  mi sə  fə 
ri çər  çi  və  sin  də Ağ  dam şə  hə  rin  də 
ol  du  ğu  nu, Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
tö  rə  di  lən da  ğın  tı  la  rı öz göz  lə  ri ilə 
gör  dü  yü  nü vur  ğu  la  yıb. O, ümid et 
di  yi  ni bil  di  rib ki, öl  kə  mi  zə növ  bə  ti 
gə  li  şin  də Ağ  da  mın ta  ma  mi  lə ye  ni 
dən qu  rul  du  ğu  nun şa  hi  di ola  caq.

İyu  nun 8də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Lat  vi  ya Res  pub  li  ka  sı Sey  mi  nin 
Azər  bay  can par  la  men  ti ilə əmək 
daş  lı  ğı təş  viq edən qru  pun rəh  bə  ri 
Ro  man Naudin  şin baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rü  şüb.

Spi  ker Azər  bay  ca  nın Bal  tik  ya  nı 
öl  kə  lər, o cüm  lə  dən Lat  vi  ya ilə əla 
qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ver 
di  yi  ni söy  lə  yib. Döv  lət baş  çı  la  rı  nın 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri za  ma  nı apa  rı  lan 
da  nı  şıq  lar və im  za  lan  mış sə  nəd  lər 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın da  ha da in  ki  şa  fı 
üçün yax  şı zə  min ya  ra  dıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri tə  rəf  ər 
ara  sın  da yük  sək si  ya  si dialoq  dan, 
iq  ti  sa  di sa  hə  də qa  za  nı  lan nailiy  yət 
lər  dən,  Azər  bay  can və Lat  vi  ya  nın 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı ara  sın  da 
əla  qə  lər  dən da  nı  şıb. Hər iki öl  kə  nin 
par  la  men  tin  də dos  tuq qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. 

 Lat  vi  ya Res  pub  li  ka  sı Sey  mi  nin 
Azər  bay  can par  la  men  ti ilə əmək 

daş  lı  ğı təş  viq edən qru  pun rəh  bə  ri 
Ro  man Naudin  şin öl  kə  si  nin Azər 
bay  can  la bü  tün sa  hə  lər  də əmək 
daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı 
ol  du  ğu  nu söy  lə  yib.

Gö  rüş  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əmək  daş  lıq, bey  nəl  xalq qu  rum 
lar çər  çi  və  sin  də əla  qə  lə  rin gə  lə 
cək in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri və di  gər 
mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rı  lıb.

Ma  yın 24də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Tür  ki  yə Res  pub  li 
ka  sı  nın öl  kə  miz  də ye  ni tə  yin olun 
muş föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri 
Ca  hit Bağ  çı ilə gö  rü  şüb. Spi  ker 
Azər  bay  can  da dip  lo  ma  tik fəaliy 
yə  tə baş  la  ma  sı mü  na  si  bə  ti ilə sə  fi  ri 
təb  rik edib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay 
can və Tür  ki  yə ara  sın  da  kı dost  luq, 
qar  daş  lıq və st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin Ulu ön  dər Hey 
dər Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, “bir 
mil  lət, iki döv  lət” fəl  sə  fə  si  nə əsas 
lan  dı  ğı  nı söy  lə  yib. Spi  ker Azər  bay 
can və Tür  ki  yə  nin dün  ya miq  ya  sın 
da birbi  ri  nə ən ya  xın olan öl  kə  lər 
ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  yıb, 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Tür  ki  yə 
nin Azər  bay  ca  na yük  sək sə  viy  yə  də 
mə  nə  vi və si  ya  si dəs  tək ve  rə  rək əsl 
qar  daş  lıq ör  nə  yi gös  tər  di  yi  ni xü  su 
si  qeyd  edib.  

İki döv  lə  tin qa  nun  ve  ri  ci or 
qan  la  rı ara  sın  da  mü  na  si  bət  lər  dən 
da  nı  şan Sədr par  la  ment  lə  ri  miz  də 
ge  niş tər  kib  li dost  luq qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yət gös  tər  di  yi  ni söy  lə  yib. 
De  pu  tat  la  rı  mı  zın müx  tə  lif plat  for 
ma  lar  da mü  tə  ma  di gö  rüş  lə  ri  nin 
əhə  miy  yə  tin  dən söz  açıb. 

 Tür  ki  yə  nin öl  kə  miz  də ye  ni 
tə  yin olun  muş  sə  fi  ri  Ca  hit Bağ  çı 
Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin 
Səd  ri Mus  ta  fa Şen  to  pun sə  mi  mi 
sa  lam  la  rı  nı Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  nə 
çat  dı  rıb, Azər  bay  can  da fəaliy  yət 
gös  tər  mə  yin onun üçün şə  rəf  i və 
bö  yük mə  su  liy  yət ol  du  ğu  nu de  yib. 

RƏSMİ XROnİKA
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İyu  nun 12də Mil  li Məc  li  sin Səd 
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  can  da 
sə  fər  də olan Bö  yük Bri  ta  ni  ya par  la 
men  ti  nin sa  biq üz  vü və keç  miş na 
zir müavi  ni Şa  hid Ma  li  kin rəh  bər  lik 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni qə  bul 
edib.

Qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  yan 
par  la  men  tin spi  ke  ri bildirib ki, 
Azər  bay  can   ilə İn  gil  tə  rə ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lər ta  ri  xi və st  ra  te  ji əhə 
miy  yə  tə ma  lik  dir. Sədr de  yib ki, 
İn  gil  tə  rə hö  ku  mə  ti əra  zi bü  töv  lü  yü 
mə  sə  lə  si də da  xil ol  maq  la həm iki 
tə  rəf  i, həm də çox  tə  rəf  i for  mat  da 
prin  si  pial mə  sə  lə  lər  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın möv  qe  yi  ni dəs 
tək  lə  yir. Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
iki öl  kə ara  sın  da iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin 
uğur  lu in  ki  şafını vur  ğu  la  ya  raq, 
xü  su  si  lə ener  ji sek  to  run  da yük  sək 
sə  viy  yə  li əmək  daş  lı  ğı qeyd edib.

Gö  rüş  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil 
di  rib ki, Azər  bay  can və Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la 
rı ara  sın  da da yax  şı mü  na  si  bət  lər 
möv  cud  dur. 

Sədr da  ha son  ra qo  naq  la  ra 
Azər  bay  ca  nın Və  tən mü  ha  ri  bə 
sin  də qa  zan  dı  ğı möh  tə  şəm zə  fər 
haq  qın  da mə  lu  mat ve  rə  rək bil  dir  ib 
ki, Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Azər 
bay  can öz əra  zi  lə  ri  ni Er  mə  nis  ta 
nın iş  ğa  lın  dan azad edə  rək əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü bər  pa e  dib, BMT 

Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın mü  na  qi  şə 
ilə bağ  lı 4 qət  na  mə  si  ni özü ye  ri  nə 
ye  tiri  b. Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nı 
azad et  mək  lə Qaf  qaz böl  gə  sin  də 
təh  lü  kə  siz və eti  bar  lı in  ki  şaf üçün 
əsas ma  neəni ara  dan qal  dı  rıb. İn  di 
isə ye  ni bir mərhələyə  bər  pa və 
ye  ni  dən  qur  ma döv  rü  nə qə  dəm 
qoy  mu  şuq.

Üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tın im  za  lan  ma 
sın  dan son  ra Er  mə  nis  tan tə  rə  fin 
dən tö  rə  di  lən təx  ri  bat  lar  la bağ  lı 
mə  lu  mat ve  rən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
bil  di  rib ki, mü  ha  ri  bə ba  şa çat  dıq 
dan son  ra azad olun  muş əra  zi  lər  də 
çox  lu say  da hərb  çi və mül  ki və  tən 
da  şı  mız Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən qu 
raş  dı  rıl  mış mi  na  la  ra dü  şüb. Spi  ker 
iyu  nun 4də 3 nə  fər azər  bay  can  lı 
nın öz xid  mə  ti fəaliy  yə  ti  ni ye  ri  nə 
ye  ti  rər  kən mi  na  ya dü  şə  rək hə  lak 
ol  ma  la  rı fak  tı  nı xa  tır  la  da  raq, əla  və 
edib ki, on  lar  dan  iki  si jur  na  list  dir. 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va həm  çi  nin bil  di  rib 
ki, Er  mə  nis  tan sər  həd  lə  rin de  li  mi 
ta  si  ya  sı mə  sə  lə  sin  də də təx  ri  bat  la  ra 
əl atır, 10 no  yabr 2020ci il ta  rix  li 
üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tın müd  dəala  rı  nı 
ko  bud şə  kil  də po  za  raq azad olun 
muş əra  zi  lə  ri  mi  zə ter  ror  çu qrup  lar 
gön  dər  mək  də da  vam edir və bu 
bə  ya  na  tın im  za  lan  ma  sın  dan son  ra 
Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də həbs olun 
muş ter  ror  çu  la  rı hər  bi əsir  lər ki  mi 
qə  lə  mə ver  mə  yə ça  lı  şır.

Sə  mi  mi qə  bu  la gö  rə min  nət 
dar  lı  ğı  nı bil  di  rən nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin üzv  lə  ri  Bö  yük Bri  ta  ni 
ya par  la  men  ti  nin sa  biq üz  vü və 
keç  miş na  zir müavi  ni Şa  hid Ma  lik, 
si  ya  si təh  lil  çi Qu  rey  şi Şa  hid, Tvi 
ne nəş  ri  nin tə  sis  çi  si və re  dak  to  ru 
Öze  rim İpek, vi  deojur  na  list Krav 
ford Ed  vard, jur  na  list Rov Ed  vard, 
təd  qi  qat  çı Rey  nolds Ni  ko  las Azər 
bay  ca  na sə  fər  lə  rin  dən, öl  kə  miz  də 
gör  dük  lə  ri in  ki  şaf  dan məm  nun  luq 
la  rı  nı bil  di  rib  lər.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv  lə  ri  nin 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun 
muş əra  zi  lə  ri  nə sə  fər edə  cək  lə  ri  ni, 
on  la  rın hə  min əra  zi  lər  də Er  mə  nis 
tan tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən da  ğın  tı  la  rı 
öz göz  lə  ri ilə gö  rə  cək  lə  ri  ni qeyd 
edə  rək, ümid  var ol  du  ğu  nu bil  di  rib 
ki, me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri mü  şa  hi 
də et  dik  lə  ri er  mə  ni van  da  liz  mi  ni 
ob  yek  tiv şə  kil  də bey  nəl  xalq audi  to 
ri  ya  ya çat  dı  ra  caq  lar.

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va da  ha 
son  ra jur  na  list  lə  rin sual  la  rı  nı ca  vab 
lan  dı  rıb.

Qeyd edək ki, gö  rüş  də həm  çi  nin 
Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  canBö  yük 
Bri  ta  ni  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Ca  van  şir Fey  zi  yev, Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev 
və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bö  yük Bri  ta  ni  ya və Şi  ma  li İr  lan  di  ya 
Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın  da föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Ta  hir Ta  ğı  za  də də 
iş  ti  rak edib  lər.

İyu  nun 9da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  can  da 
rəs  mi sə  fər  də olan Bos  ni  ya və Her 
se  qo  vi  na Par  la  ment As  samb  le  ya  sı 
nın Xalq  lar Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Ba  kir 
İzet  be  qo  viç  lə gö  rü  şüb.

Qo  naq Mil  li Məc  li  sin in  zi  ba  ti 
bi  na  sın  da ya  ra  dı  lan şə  rait  lə ta  nış 
olub. Son  ra tə  rəf  ər ara  sın  da gö  rüş 
ke  çi  ri  lib. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi 
bə Qa  fa  ro  va öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 

əmək  daş  lı  ğın dost  luq və qar  şı  lıq  lı 
hör  mət prin  sip  lə  ri  nə əsas  lan  dı 
ğı  nı bil  di  rib və bu sə  fə  rin iki öl  kə 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
töh  fə ve  rə  cə  yi  ni qeyd  edib. Spi  ker 
Azər  bay  can  la Bos  ni  ya və Her  se 
qo  vi  na ara  sın  da hu  ma  ni  tar sa  hə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lə  rin xalq  la  rı 
mız ara  sın  da  kı dost  luq əla  qə  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fı  na xid  mət et  di  yi  ni bil  di  rib 
və bu sa  hə  də Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun fəaliy  yə  ti  ni xü  su  si vur  ğu  la 
yıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bir ne  çə il 
bun  dan əv  vəl Bos  ni  ya və Her  se  qo 
vi  na Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın 
Xalq  lar Pa  la  ta  sın  da Er  mə  nis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na tə  ca  vü  zü və Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na dair sə  nəd  Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın su  ve  ren  li  yi  nin 
və əra  zi bü  töv  lü  yü  nün ta  nın  ma  sı 
və hör  mət olun  ma  sı  na dair qət  na 
mə qə  bul olun  du  ğu  nu xa  tır  la  da 
raq bil  di  rib ki, bu əda  lət  li sə  nə  din 
qə  bu  lu öl  kə  miz  də yük  sək qiy  mət 
lən  di  ri  lir.

Gö  rüş  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Azər 
bay  ca  nın 2020ci il  də 44 gün  lük Və 
tən mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı zə  fər 
haq  qın  da qo  na  ğa mə  lu  mat ve  rə  rək 
de  yib ki, Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə mü  zəf  ər 
or  du  mu  zun şü  caəti sa  yə  sin  də 
Er  mə  nis  ta  nın 30 il  lik iş  ğa  lı  na son 
qo  yu  lub. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qo  na  ğın 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rıb ki, Er  mə  nis  tan 
bu gün də təx  ri  bat  çı əməl  lə  rin 
dən əl çək  mir. Er mə nis tan hə lə də 
bö yük bir qəh rə man lıq la öz   tor
paq la rın da su ve ren li yi bər pa edən 
Azər bay ca nın möh tə şəm qə lə bə si ni 
həzm edə bil mir, acı məğ lu biy yə ti 
ilə ba rış mır. Öl kə mi zin mi na qu raş
dı rıl mış  əra zi lə rin xə ri tə si ni tə ləb 
et mə si nə bax ma ya raq, Er mə nis tan 
bun dan ya yı nır.

Spi ker mü ha rı bə ba şa çat sa 
da, 100dən ar tıq hərb çi və mül ki 
və tən daş la rı mı zın mi na ya dü şə
rək hə lak ol ma sı ilə bağ lı fakt la rı 
səs lən di rib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri həm  çi  nin 
bil  di  rib ki, Er  mə  nis  tan sər  həd  lə 

rin de  li  mi  ta  si  ya  sı mə  sə  lə  sin  də də 
təx  ri  bat  la  ra əl ata  raq azad olun  muş 
əra  zi  lə  ri  mi  zə ter  ror  çu qrup  lar gön 
dər  mək  də da  vam edir. Da  ha son  ra 
Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də həbs olun 
muş ter  ror  çu  la  rı hər  bi əsir  lər ki  mi 
qə  lə  mə ver  mə  yə ça  lı  şır.

Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na Par 
la  ment As  samb  le  ya  sı  nın Xalq  lar 
Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Ba  kir İzet  be  qo 
viç Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na  nın 
Azər  bay  can  la əla  qə  lə  rin da  ha da 
də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu 
nu vur  ğu  la  yıb. Bil  di  ri  lib ki, yük  sək 
sə  viy  yə  li si  ya  si əla  qə  lə  ri  miz iq  ti  sa 
di, mə  də  ni, hu  ma  ni  tar sa  hə  lə  rə də 
öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rir.

Qo  naq öl  kə  mi  zə rəs  mi sə  fə 
ri çər  çi  və  sin  də Ağ  dam şə  hə  rin  də 
ol  du  ğu  nu, Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
tö  rə  di  lən da  ğın  tı  la  rı öz göz  lə  ri ilə 
gör  dü  yü  nü vur  ğu  la  yıb. O, ümid et 
di  yi  ni bil  di  rib ki, öl  kə  mi  zə növ  bə  ti 
gə  li  şin  də Ağ  da  mın ta  ma  mi  lə ye  ni 
dən qu  rul  du  ğu  nun şa  hi  di ola  caq.

İyu  nun 8də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Lat  vi  ya Res  pub  li  ka  sı Sey  mi  nin 
Azər  bay  can par  la  men  ti ilə əmək 
daş  lı  ğı təş  viq edən qru  pun rəh  bə  ri 
Ro  man Naudin  şin baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rü  şüb.

Spi  ker Azər  bay  ca  nın Bal  tik  ya  nı 
öl  kə  lər, o cüm  lə  dən Lat  vi  ya ilə əla 
qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ver 
di  yi  ni söy  lə  yib. Döv  lət baş  çı  la  rı  nın 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri za  ma  nı apa  rı  lan 
da  nı  şıq  lar və im  za  lan  mış sə  nəd  lər 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın da  ha da in  ki  şa  fı 
üçün yax  şı zə  min ya  ra  dıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri tə  rəf  ər 
ara  sın  da yük  sək si  ya  si dialoq  dan, 
iq  ti  sa  di sa  hə  də qa  za  nı  lan nailiy  yət 
lər  dən,  Azər  bay  can və Lat  vi  ya  nın 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı ara  sın  da 
əla  qə  lər  dən da  nı  şıb. Hər iki öl  kə  nin 
par  la  men  tin  də dos  tuq qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. 

 Lat  vi  ya Res  pub  li  ka  sı Sey  mi  nin 
Azər  bay  can par  la  men  ti ilə əmək 

daş  lı  ğı təş  viq edən qru  pun rəh  bə  ri 
Ro  man Naudin  şin öl  kə  si  nin Azər 
bay  can  la bü  tün sa  hə  lər  də əmək 
daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı 
ol  du  ğu  nu söy  lə  yib.

Gö  rüş  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əmək  daş  lıq, bey  nəl  xalq qu  rum 
lar çər  çi  və  sin  də əla  qə  lə  rin gə  lə 
cək in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri və di  gər 
mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rı  lıb.

Ma  yın 24də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Tür  ki  yə Res  pub  li 
ka  sı  nın öl  kə  miz  də ye  ni tə  yin olun 
muş föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri 
Ca  hit Bağ  çı ilə gö  rü  şüb. Spi  ker 
Azər  bay  can  da dip  lo  ma  tik fəaliy 
yə  tə baş  la  ma  sı mü  na  si  bə  ti ilə sə  fi  ri 
təb  rik edib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay 
can və Tür  ki  yə ara  sın  da  kı dost  luq, 
qar  daş  lıq və st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin Ulu ön  dər Hey 
dər Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, “bir 
mil  lət, iki döv  lət” fəl  sə  fə  si  nə əsas 
lan  dı  ğı  nı söy  lə  yib. Spi  ker Azər  bay 
can və Tür  ki  yə  nin dün  ya miq  ya  sın 
da birbi  ri  nə ən ya  xın olan öl  kə  lər 
ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  yıb, 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı Tür  ki  yə 
nin Azər  bay  ca  na yük  sək sə  viy  yə  də 
mə  nə  vi və si  ya  si dəs  tək ve  rə  rək əsl 
qar  daş  lıq ör  nə  yi gös  tər  di  yi  ni xü  su 
si  qeyd  edib.  

İki döv  lə  tin qa  nun  ve  ri  ci or 
qan  la  rı ara  sın  da  mü  na  si  bət  lər  dən 
da  nı  şan Sədr par  la  ment  lə  ri  miz  də 
ge  niş tər  kib  li dost  luq qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yət gös  tər  di  yi  ni söy  lə  yib. 
De  pu  tat  la  rı  mı  zın müx  tə  lif plat  for 
ma  lar  da mü  tə  ma  di gö  rüş  lə  ri  nin 
əhə  miy  yə  tin  dən söz  açıb. 

 Tür  ki  yə  nin öl  kə  miz  də ye  ni 
tə  yin olun  muş  sə  fi  ri  Ca  hit Bağ  çı 
Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin 
Səd  ri Mus  ta  fa Şen  to  pun sə  mi  mi 
sa  lam  la  rı  nı Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  nə 
çat  dı  rıb, Azər  bay  can  da fəaliy  yət 
gös  tər  mə  yin onun üçün şə  rəf  i və 
bö  yük mə  su  liy  yət ol  du  ğu  nu de  yib. 

RƏSMİ XROnİKA
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O, fəaliy  yə  ti döv  rün  də əla  qə  lə  ri 
mi  zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si üçün 
səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  yə  cə  yi  ni bil  di  rib.

Ma  yın 14də Tür  ki  yə Bö  yük 
Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri Mus  ta  fa 
Şen  top Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi 
bə Qa  fa  ro  va  ya te  le  fon  la zəng edib. 
Qar  daş öl  kə  nin spi  ke  ri mü  qəd  dəs 
Ra  ma  zan bay  ra  mı mü  na  si  bə  ti ilə 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  ni və de  pu  tat  la 
rı təb  rik edib, Azər  bay  can xal  qı  na 
fi  ra  van  lıq ar  zu  la  yıb. Par  la  men  tin 
Səd  ri də öz növ  bə  sin  də tür  ki  yə  li 
həm  ka  rı  na, TBMM üzv  lə  ri  nə  və 
Tür  ki  yə xal  qı  na bay  ram təb  rik  lə  ri  ni 
çat  dı  rıb. 

Te  le  fon söh  bə  ti za  ma  nı iki qar 
daş öl  kə  nin spi  ker  lə  ri qar  şı  lıq  lı 
ma  raq do  ğu  ran di  gər mə  sə  lə  lə  ri də 
mü  za  ki  rə edib  lər.

Ma  yın 5də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Gür  cüs  ta  nın Baş na  zi  ri İrak  li 
Qa  ri  baş  vi  li  nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma 
yən  də he  yə  ti ilə gö  rü  şüb.

Spi  ker Azər  bay  can və Gür  cüs 
ta  nın ço  xəsr  lik ta  ri  xə ma  lik qon  şu 
luq və dost  luq mü  na  si  bət  lə  rin  dən 
söh  bət  açıb.  Azər  bay  can  da çox  lu 
say  da  gür  cü  lə  rin, Gür  cüs  tan  da isə 
azər  bay  can  lı  la  rın ya  şa  dı  ğı  nı, bu 
in  san  la  rın cə  miy  yə  ti  mi  zin ay  rıl  maz 
his  sə  si və öl  kə  lə  ri  mi  zin ara  sın  da 
kör  pü ro  lu oy  na  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yıb. 

Sədr öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq və müt  ə  fiq  lik 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin bu  gün  kü və  ziy  yə 
tin  dən söh  bət  açıb, im  za  lan  mış sə 
nəd  lə  rin müx  tə  lif sa  hə  lər  də əmək 
daş  lıq üçün möh  kəm hü  qu  qi ba  za 
ya  rat  dı  ğı  nı bil  di  rib. Qeyd olu  nub 
ki, Gür  cüs  tan Azər  bay  ca  nın hə  ya 
ta ke  çir  di  yi bey  nəl  xalq la  yi  hə  lə  rin 
fəal iş  ti  rak  çı  sı  dır.  Ba  kıTbi  li  siCey 
han və Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum ki  mi 
neft və qaz kə  mər  lə  ri bu  na par  laq 
mi  sal  dır.

Söh  bət  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va par  la 
ment  lərimizdə əmək  daş  lı  ğın yük 
sək  sə  viy  yə  sin  dən, hər iki öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rın  da fəaliy 
yət gös  tə  rən dost  luq qrup  la  rı  nın 
işin  dən, nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  mi  zin 
bey  nəl  xalq par  la  ment qu  rum  la  rın 
da uğur  lu əmək  daş  lı  ğın  dan da  nı 
şıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay 
ca  nın apar  dı  ğı 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı öl  kə  mi  zə 
gös  tər  di  yi  dəs  tə  yə gö  rə öz adın 
dan və Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı 
adın  dan Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti  nə 
min  nət  dar  lı  ğı  nı ifa  də edib. Bil  di  ri 
lib ki, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ar  tıq ta  ri  xə qo  vu  şub. Azər  bay  can 
or  du  su Ali Baş Ko  man  dan cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da bu 
mü  na  qi  şə  ni özü həll edib. Bu  nun  la 
həm də BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra 
sı  nın 4 qət  na  mə  si  ni hə  ya  ta ke  çi  rib. 
Ar  tıq öl  kə  miz azad edil  miş əra  zi  lə  ri 
bər  pa edir, ye  ni  dən qu  rur. La  kin 
Er  mə  nis  tan hə  lə də öz tə  ca  vüz  kar 
si  ya  sə  tin  dən əl çək  mir. Mi  na  lan  mış 
əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  lə  ri  ni təq  dim et  mir. 
Bu isə çox  lu say  da hərb  çi  lə  rin və 
mül  ki şəxs  lə  rin hə  lak ol  ma  sı  na sə 
bəb olur. Er  mə  nis  ta  nın bu dav  ra 
nı  şı böl  gə  nin in  ki  şa  fı üçün bö  yük 
təh  lü  kə  dir.    

Gür  cüs  ta  nın Baş na  zi  ri İrak 
li Qa  ri  baş  vi  li Azər  bay  ca  nı özü 

nə doğ  ma mə  kan he  sab et  di  yi  ni, 
öl  kə  si  nin Azər  bay  can  la əla  qə  lə  ri 
da  ha da də  rin  ləş  dir  mək niy  yə  tin  də 
ol  du  ğu  nu di  lə gə  ti  rib.

Ap  re  lin 28də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Türk  mə  nis 
tan par  la  men  ti  nin tə  şəb  bü  sü ilə 
təş  kil olu  nan bir sı  ra öl  kə  lə  rin par 
la  ment rəh  bər  lə  ri  nin “Bey  nəl  xalq 
sülh və eti  ma  dın möh  kəm  lən  di  ril 
mə  sin  də par  la  men  ta  ri  lə  rin ro  lu” 
möv  zu  sun  da on  layn gö  rü  şün  də 
iş  ti  rak edib. 

Təd  bir  də çı  xış edən Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va  bu gün qlo  bal  la  şan dün  ya 
da sülh və ina  mın möh  kəm  lən  di 
ril  mə  sin  də bey  nəl  xalq və re  gional 
par  la  ment təş  ki  lat  la  rı ilə ya  na  şı, 
mil  li par  la  ment  lə  rin də xü  su  si rol 
oy  na  dı  ğı  nı qeyd  edib.

Gö  rüş  də ar  tıq ta  ri  xə qo  vuş  muş 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si haq 
qın  da da da  nı  şan  Mil  li Məc  li  sin  
Səd  ri qeyd edib ki, Er  mə  nis  tan 30 
ilə ya  xın müd  dət  də Azər  bay  can 
əra  zi  lə  ri  nin 20 faizi  ni iş  ğal al  tın  da 
sax  la  yıb. Hə  min dövr  də sö  zü  ge 
dən iş  ğal nə  ti  cə  sin  də öl  kə  mi  zin 
üz  ləş  di  yi çə  tin  lik  lə  rə mü  na  si  bət 
də bey  nəl  xalq bir  li  yin sus  qun  lu 
ğu və heç bir təd  bir gör  mə  mə  si 
müasir dün  ya  da möv  cud olan iki  li 

stan  dart  lar  dan xə  bər ve  rir. La  kin 
2020ci ilin pa  yı  zın  da Er  mə  nis  ta 
nın təx  ri  bat  la  rı nə  ti  cə  sin  də ye  ni  dən 
alov  la  nan mü  na  qi  şə  yə 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də son qo  yul 
du və Azər  bay  can öz tor  paq  la  rı  nı 
iş  ğal  dan azad et  di. Azər  bay  can və 
Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri  nin və Er  mə 
nis  tan Baş na  zi  ri  nin 2020ci il 10 
no  yabr ta  rix  li üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı 
böl  gə  də sül  hün bər  qə  rar ol  ma  sı, 
əmək  daş  lı  ğın ye  ni mər  hə  lə  si üçün 
mü  hüm bir mər  hə  lə  dir.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va çı  xı  şın  da  
Er  mə  nis  tan  spi  ke  ri  nin gö  rüş  də  
səs  lən  dir  di  yi və ic  ti  mai rə  yi çaş 
dır  ma  ğa yö  nə  lən hə  qi  qət  dən uzaq 
fi  kir  lə  ri  nə kəs  kin ca  vab  lar ve  rib. 
Azər  bay  ca  nın üç  tə  rəf  i bə  ya  nat 
da ək  si  ni ta  pan bü  tün öh  də  lik  lə 
ri ye  ri  nə ye  tir  di  yi  ni, Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fin  dən iş  ğal  dan azad edi  lən 
və bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış 
əra  zi  lə  ri  mi  zə giz  li şə  kil  də təx  ri  bat  çı 
di  ver  sant  lar, ter  ror  çu  lar gön  də  ril 
di  yi  ni təəs  süf  ə vur  ğu  la  yıb. Mil  li 
Məc  lisin Səd  ri onu da qeyd edib ki, 
Azər  bay  can Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik 
Xid  mə  ti və Mü  da  fiə Na  zir  li  yi tə  rə 
fin  dən an  ti  ter  ror əmə  liy  ya  tı za  ma  nı 
tu  tu  lan təx  ri  bat  çı, di  ver  sant qrup  lar 
hər  bi əsir  lər he  sab edi  lə bil  məz  lər.

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va xa 
tır  la  dıb ki, 44 gün  lük mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
müx  tə  lif öl  kə  lər  dən ter  ror  çu  lar 
gə  ti  ri  lib  lər. Azər  bay  can öz əra  zi 
lə  ri  ni təx  ri  bat  çı qrup  lar  dan, si  lah  lı 
dəs  tə  lər  dən, ter  ror  çu  lar  dan tə 
miz  lə  mə  yə nail ol  du və bu  nun  la 
da BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 4 
qət  na  mə  si  ni fak  ti  ki ola  raq özü ye  ri 
nə ye  tir  di, əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və 
əda  lə  ti bər  pa et  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 1992ci il  də 
Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  tə  rə 
fin  dən tö  rə  di  lən Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
ba  rə  də da  nı  şa  raq er  mə  ni fa  şist  lə  ri 
nin vəh  şi  lik  lə  rini konf  rans iş  ti  rak 
şı  la  rı  nın diq  qə  ti  nə çat  dı  rıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib ki, 
Azər  bay  can 30 il  lik iş  ğa  lın nə  ti  cə  lə 
ri  nin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na yö  nəl 

miş əmə  li ad  dım  la  ra baş  la  yıb və 
ar  tıq iş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi 
lər  də bu is  ti  qa  mət  də ge  niş proq 
ram  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir.

Gö  rüş  də Tür  ki  yə, Ru  si  ya Fe 
de  ra  si  ya  sı, Çin Xalq Res  pub  li  ka 
sı, Pa  kis  tan İs  lam Res  pub  li  ka  sı, 
Türk  mə  nis  tan, Be  la  rus, Mol  do  va, 
Ta  ci  kis  tan, Öz  bə  kis  tan, Er  mə  nis 
tan, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan res 
pub  li  ka  la  rı  nın par  la  ment  sədr  lə  ri 
çı  xış edib  lər. Ya  po  ni  ya par  la  men  ti 
Nü  ma  yən  də  lər Pa  la  ta  sı Səd  ri  nin, 
Ko  re  ya Res  pub  li  ka  sı Mil  li As  samb 
le  ya  sı Səd  ri  nin, Əf  qa  nıs  tan İs  lam 
Res  pub  li  ka  sı par  la  men  ti  nin Yu  xa  rı 
Pa  la  ta  sı Səd  ri  nin vi  deomü  ra  ciət  lə  ri 
din  lə  ni  lib.

Çı  xış  lar  da gə  lə  cək əmək  daş  lıq  la 
bağ  lı fi  kir  lər səs  lən  di  ri  lib.

Ap  re  lin 24də Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ilə Tür  ki  yə 
Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin (TBMM) 
Səd  ri  Mus  ta  fa Şen  top ara  sın  da 
te  le  fon da  nı  şı  ğı olub. Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va  nın tə  şəb  bü  sü ilə baş tu  tan 
te  le  fon da  nı  şı  ğı za  ma  nı  iki öl  kə 
par  la  ment  lə  ri  nin spi  ker  lə  ri Ame 
ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı Pre  zi  den  ti 
Co  zef Bay  de  nin qon  dar  ma “er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı” ilə əla  qə  dar ver  di  yi bə 
ya  na  tı qı  na  dıq  la  rı  nı ifa  də edib  lər.

Mil  li Məc  lisin Səd  ri sö  zü  ge  dən 
bə  ya  na  tın ta  ri  xi xə  ta ol  du  ğu  nu və 
qə  bu  le  dil  məz xa  rak  ter da  şı  dı  ğı  nı 
ifa  də edib, bu xə  ta  dan tez  lik  lə dö 
nü  lə  cə  yi  nə ümid  var ol  du  ğu  nu di  lə 
gə  ti  rib. Spi  ker son dövr  lər re  gion 
döv  lət  lə  ri ara  sın  da sülh və hər  tə 
rəf  i əmək  daş  lıq üçün ümid  lə  rin 
ya  ran  dı  ğı və bu tip bə  ya  nat  la  rın bu 
ümid  lə  rin üs  tün  dən xət çək  mək 
po  ten  sialı da  şı  dı  ğı  nı, ta  ri  xin si  ya 
si  ləş  di  ril  mə  si  nin çox təh  lü  kə  li bir 
me  yil ol  du  ğu  nu di  lə gə  ti  rib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay 
ca  nın hər za  man qar  daş Tür  ki  yə  ni 
dəs  tək  lə  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb.

Mus  ta  fa Şen  top tut  du  ğu möv 
qe və gös  tər  di  yi dəs  tə  yə gö  rə Mil  li 

Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  ya 
tə  şək  kür edib. TBMM Səd  ri ABŞ 
Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın at  dı  ğı bu ad 
dı  mın bö  yük bir səhv ol  du  ğu  nu və 
bu səh  vin ən qı  sa müd  dət  də ara 
dan qal  dı  rı  la  ca  ğı  na ümid et  di  yi  ni 
bil  di  rib.

Ap  re  lin 21də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va İn  do  ne  zi  ya 
Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki föv 
qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Hil  di 
Ha  mid  lə gö  rü  şüb. Spi  ker qo  na  ğa 
Azər  bay  can  da dip  lo  ma  tik fəaliy  yə 
tin  də uğur  lar ar  zu  la  yıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da dost  luq mü  na  si  bət  lə  rin 
dən da  nı  şıb, si  ya  si sa  hə  də möh  kəm 
əla  qə  lə  rin ol  du  ğu  nu de  yib. Öl  kə  lə 
ri  mi  zin BMT, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
və di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da 
uğur  la əmək  daş  lıq et  di  yi  ni,  hu  ma 
ni  tar sa  hə  də sə  mə  rə  li mü  na  si  bət  lə 
rin möv  cud  lu  ğu  nu vur  ğu  la  yıb.

Spi  ker hər iki öl  kə  nin ali qa  nun 
ve  ri  ci or  qan  la  rın  da par  la  ment dost 
luq  qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  ni yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rib, pan  de  mi  ya ba  şa 
ça  tan  dan son  ra tə  rəf  ər ara  sın  da 
tə  mas  la  rın ar  ta  ca  ğı  na ina  mı  nı ifa  də 
edib.

İn  do  ne  zi  ya Res  pub  li  ka  sı 
nın öl  kə  miz  də  ki föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Hil  di Ha  mid 
Azər  bay  can  da dip  lo  ma  tik fəaliy 
yə  ti döv  rün  də iki döv  lət ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da in  ki  şa  fı 
is  ti  qa  mə  tin  də ça  lı  şa  ca  ğı  nı bil  di  rib. 
O, Azər  bay  ca  nın zən  gin tə  bii sər 
vət  lə  rə ma  lik, bö  yük mə  də  ni zən 
gin  li  yi olan gö  zəl öl  kə ol  du  ğu  nu 
qeyd edib, ha  zır  da döv  lət  lə  ri  miz 
ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fın 
dan ra  zı  lı  ğı  nı bil  di  rib. 

İş  ğal  dan azad olu  nan əra  zi 
lə  ri  mi  zə sə  fər et  di  yi  ni söy  lə  yən 
dip  lo  mat ora  da şa  hi  di ol  duq  la  rın 
dan söz açıb, öl  kə  si  nin hər za  man 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nə 
və su  ve  ren  li  yi  nə bö  yük hör  mət  lə 
ya  naş  dı  ğı  nı diq  qə  tə çat  dı  rıb.
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O, fəaliy  yə  ti döv  rün  də əla  qə  lə  ri 
mi  zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si üçün 
səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  yə  cə  yi  ni bil  di  rib.

Ma  yın 14də Tür  ki  yə Bö  yük 
Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri Mus  ta  fa 
Şen  top Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi 
bə Qa  fa  ro  va  ya te  le  fon  la zəng edib. 
Qar  daş öl  kə  nin spi  ke  ri mü  qəd  dəs 
Ra  ma  zan bay  ra  mı mü  na  si  bə  ti ilə 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  ni və de  pu  tat  la 
rı təb  rik edib, Azər  bay  can xal  qı  na 
fi  ra  van  lıq ar  zu  la  yıb. Par  la  men  tin 
Səd  ri də öz növ  bə  sin  də tür  ki  yə  li 
həm  ka  rı  na, TBMM üzv  lə  ri  nə  və 
Tür  ki  yə xal  qı  na bay  ram təb  rik  lə  ri  ni 
çat  dı  rıb. 

Te  le  fon söh  bə  ti za  ma  nı iki qar 
daş öl  kə  nin spi  ker  lə  ri qar  şı  lıq  lı 
ma  raq do  ğu  ran di  gər mə  sə  lə  lə  ri də 
mü  za  ki  rə edib  lər.

Ma  yın 5də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Gür  cüs  ta  nın Baş na  zi  ri İrak  li 
Qa  ri  baş  vi  li  nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma 
yən  də he  yə  ti ilə gö  rü  şüb.

Spi  ker Azər  bay  can və Gür  cüs 
ta  nın ço  xəsr  lik ta  ri  xə ma  lik qon  şu 
luq və dost  luq mü  na  si  bət  lə  rin  dən 
söh  bət  açıb.  Azər  bay  can  da çox  lu 
say  da  gür  cü  lə  rin, Gür  cüs  tan  da isə 
azər  bay  can  lı  la  rın ya  şa  dı  ğı  nı, bu 
in  san  la  rın cə  miy  yə  ti  mi  zin ay  rıl  maz 
his  sə  si və öl  kə  lə  ri  mi  zin ara  sın  da 
kör  pü ro  lu oy  na  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yıb. 

Sədr öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq və müt  ə  fiq  lik 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin bu  gün  kü və  ziy  yə 
tin  dən söh  bət  açıb, im  za  lan  mış sə 
nəd  lə  rin müx  tə  lif sa  hə  lər  də əmək 
daş  lıq üçün möh  kəm hü  qu  qi ba  za 
ya  rat  dı  ğı  nı bil  di  rib. Qeyd olu  nub 
ki, Gür  cüs  tan Azər  bay  ca  nın hə  ya 
ta ke  çir  di  yi bey  nəl  xalq la  yi  hə  lə  rin 
fəal iş  ti  rak  çı  sı  dır.  Ba  kıTbi  li  siCey 
han və Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum ki  mi 
neft və qaz kə  mər  lə  ri bu  na par  laq 
mi  sal  dır.

Söh  bət  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va par  la 
ment  lərimizdə əmək  daş  lı  ğın yük 
sək  sə  viy  yə  sin  dən, hər iki öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rın  da fəaliy 
yət gös  tə  rən dost  luq qrup  la  rı  nın 
işin  dən, nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  mi  zin 
bey  nəl  xalq par  la  ment qu  rum  la  rın 
da uğur  lu əmək  daş  lı  ğın  dan da  nı 
şıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay 
ca  nın apar  dı  ğı 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı öl  kə  mi  zə 
gös  tər  di  yi  dəs  tə  yə gö  rə öz adın 
dan və Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı 
adın  dan Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti  nə 
min  nət  dar  lı  ğı  nı ifa  də edib. Bil  di  ri 
lib ki, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ar  tıq ta  ri  xə qo  vu  şub. Azər  bay  can 
or  du  su Ali Baş Ko  man  dan cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da bu 
mü  na  qi  şə  ni özü həll edib. Bu  nun  la 
həm də BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra 
sı  nın 4 qət  na  mə  si  ni hə  ya  ta ke  çi  rib. 
Ar  tıq öl  kə  miz azad edil  miş əra  zi  lə  ri 
bər  pa edir, ye  ni  dən qu  rur. La  kin 
Er  mə  nis  tan hə  lə də öz tə  ca  vüz  kar 
si  ya  sə  tin  dən əl çək  mir. Mi  na  lan  mış 
əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  lə  ri  ni təq  dim et  mir. 
Bu isə çox  lu say  da hərb  çi  lə  rin və 
mül  ki şəxs  lə  rin hə  lak ol  ma  sı  na sə 
bəb olur. Er  mə  nis  ta  nın bu dav  ra 
nı  şı böl  gə  nin in  ki  şa  fı üçün bö  yük 
təh  lü  kə  dir.    

Gür  cüs  ta  nın Baş na  zi  ri İrak 
li Qa  ri  baş  vi  li Azər  bay  ca  nı özü 

nə doğ  ma mə  kan he  sab et  di  yi  ni, 
öl  kə  si  nin Azər  bay  can  la əla  qə  lə  ri 
da  ha da də  rin  ləş  dir  mək niy  yə  tin  də 
ol  du  ğu  nu di  lə gə  ti  rib.

Ap  re  lin 28də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Türk  mə  nis 
tan par  la  men  ti  nin tə  şəb  bü  sü ilə 
təş  kil olu  nan bir sı  ra öl  kə  lə  rin par 
la  ment rəh  bər  lə  ri  nin “Bey  nəl  xalq 
sülh və eti  ma  dın möh  kəm  lən  di  ril 
mə  sin  də par  la  men  ta  ri  lə  rin ro  lu” 
möv  zu  sun  da on  layn gö  rü  şün  də 
iş  ti  rak edib. 

Təd  bir  də çı  xış edən Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va  bu gün qlo  bal  la  şan dün  ya 
da sülh və ina  mın möh  kəm  lən  di 
ril  mə  sin  də bey  nəl  xalq və re  gional 
par  la  ment təş  ki  lat  la  rı ilə ya  na  şı, 
mil  li par  la  ment  lə  rin də xü  su  si rol 
oy  na  dı  ğı  nı qeyd  edib.

Gö  rüş  də ar  tıq ta  ri  xə qo  vuş  muş 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si haq 
qın  da da da  nı  şan  Mil  li Məc  li  sin  
Səd  ri qeyd edib ki, Er  mə  nis  tan 30 
ilə ya  xın müd  dət  də Azər  bay  can 
əra  zi  lə  ri  nin 20 faizi  ni iş  ğal al  tın  da 
sax  la  yıb. Hə  min dövr  də sö  zü  ge 
dən iş  ğal nə  ti  cə  sin  də öl  kə  mi  zin 
üz  ləş  di  yi çə  tin  lik  lə  rə mü  na  si  bət 
də bey  nəl  xalq bir  li  yin sus  qun  lu 
ğu və heç bir təd  bir gör  mə  mə  si 
müasir dün  ya  da möv  cud olan iki  li 

stan  dart  lar  dan xə  bər ve  rir. La  kin 
2020ci ilin pa  yı  zın  da Er  mə  nis  ta 
nın təx  ri  bat  la  rı nə  ti  cə  sin  də ye  ni  dən 
alov  la  nan mü  na  qi  şə  yə 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də son qo  yul 
du və Azər  bay  can öz tor  paq  la  rı  nı 
iş  ğal  dan azad et  di. Azər  bay  can və 
Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri  nin və Er  mə 
nis  tan Baş na  zi  ri  nin 2020ci il 10 
no  yabr ta  rix  li üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı 
böl  gə  də sül  hün bər  qə  rar ol  ma  sı, 
əmək  daş  lı  ğın ye  ni mər  hə  lə  si üçün 
mü  hüm bir mər  hə  lə  dir.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va çı  xı  şın  da  
Er  mə  nis  tan  spi  ke  ri  nin gö  rüş  də  
səs  lən  dir  di  yi və ic  ti  mai rə  yi çaş 
dır  ma  ğa yö  nə  lən hə  qi  qət  dən uzaq 
fi  kir  lə  ri  nə kəs  kin ca  vab  lar ve  rib. 
Azər  bay  ca  nın üç  tə  rəf  i bə  ya  nat 
da ək  si  ni ta  pan bü  tün öh  də  lik  lə 
ri ye  ri  nə ye  tir  di  yi  ni, Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fin  dən iş  ğal  dan azad edi  lən 
və bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış 
əra  zi  lə  ri  mi  zə giz  li şə  kil  də təx  ri  bat  çı 
di  ver  sant  lar, ter  ror  çu  lar gön  də  ril 
di  yi  ni təəs  süf  ə vur  ğu  la  yıb. Mil  li 
Məc  lisin Səd  ri onu da qeyd edib ki, 
Azər  bay  can Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik 
Xid  mə  ti və Mü  da  fiə Na  zir  li  yi tə  rə 
fin  dən an  ti  ter  ror əmə  liy  ya  tı za  ma  nı 
tu  tu  lan təx  ri  bat  çı, di  ver  sant qrup  lar 
hər  bi əsir  lər he  sab edi  lə bil  məz  lər.

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va xa 
tır  la  dıb ki, 44 gün  lük mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
müx  tə  lif öl  kə  lər  dən ter  ror  çu  lar 
gə  ti  ri  lib  lər. Azər  bay  can öz əra  zi 
lə  ri  ni təx  ri  bat  çı qrup  lar  dan, si  lah  lı 
dəs  tə  lər  dən, ter  ror  çu  lar  dan tə 
miz  lə  mə  yə nail ol  du və bu  nun  la 
da BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 4 
qət  na  mə  si  ni fak  ti  ki ola  raq özü ye  ri 
nə ye  tir  di, əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və 
əda  lə  ti bər  pa et  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 1992ci il  də 
Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  tə  rə 
fin  dən tö  rə  di  lən Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
ba  rə  də da  nı  şa  raq er  mə  ni fa  şist  lə  ri 
nin vəh  şi  lik  lə  rini konf  rans iş  ti  rak 
şı  la  rı  nın diq  qə  ti  nə çat  dı  rıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib ki, 
Azər  bay  can 30 il  lik iş  ğa  lın nə  ti  cə  lə 
ri  nin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na yö  nəl 

miş əmə  li ad  dım  la  ra baş  la  yıb və 
ar  tıq iş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi 
lər  də bu is  ti  qa  mət  də ge  niş proq 
ram  lar hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir.

Gö  rüş  də Tür  ki  yə, Ru  si  ya Fe 
de  ra  si  ya  sı, Çin Xalq Res  pub  li  ka 
sı, Pa  kis  tan İs  lam Res  pub  li  ka  sı, 
Türk  mə  nis  tan, Be  la  rus, Mol  do  va, 
Ta  ci  kis  tan, Öz  bə  kis  tan, Er  mə  nis 
tan, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan res 
pub  li  ka  la  rı  nın par  la  ment  sədr  lə  ri 
çı  xış edib  lər. Ya  po  ni  ya par  la  men  ti 
Nü  ma  yən  də  lər Pa  la  ta  sı Səd  ri  nin, 
Ko  re  ya Res  pub  li  ka  sı Mil  li As  samb 
le  ya  sı Səd  ri  nin, Əf  qa  nıs  tan İs  lam 
Res  pub  li  ka  sı par  la  men  ti  nin Yu  xa  rı 
Pa  la  ta  sı Səd  ri  nin vi  deomü  ra  ciət  lə  ri 
din  lə  ni  lib.

Çı  xış  lar  da gə  lə  cək əmək  daş  lıq  la 
bağ  lı fi  kir  lər səs  lən  di  ri  lib.

Ap  re  lin 24də Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ilə Tür  ki  yə 
Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin (TBMM) 
Səd  ri  Mus  ta  fa Şen  top ara  sın  da 
te  le  fon da  nı  şı  ğı olub. Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va  nın tə  şəb  bü  sü ilə baş tu  tan 
te  le  fon da  nı  şı  ğı za  ma  nı  iki öl  kə 
par  la  ment  lə  ri  nin spi  ker  lə  ri Ame 
ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı Pre  zi  den  ti 
Co  zef Bay  de  nin qon  dar  ma “er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı” ilə əla  qə  dar ver  di  yi bə 
ya  na  tı qı  na  dıq  la  rı  nı ifa  də edib  lər.

Mil  li Məc  lisin Səd  ri sö  zü  ge  dən 
bə  ya  na  tın ta  ri  xi xə  ta ol  du  ğu  nu və 
qə  bu  le  dil  məz xa  rak  ter da  şı  dı  ğı  nı 
ifa  də edib, bu xə  ta  dan tez  lik  lə dö 
nü  lə  cə  yi  nə ümid  var ol  du  ğu  nu di  lə 
gə  ti  rib. Spi  ker son dövr  lər re  gion 
döv  lət  lə  ri ara  sın  da sülh və hər  tə 
rəf  i əmək  daş  lıq üçün ümid  lə  rin 
ya  ran  dı  ğı və bu tip bə  ya  nat  la  rın bu 
ümid  lə  rin üs  tün  dən xət çək  mək 
po  ten  sialı da  şı  dı  ğı  nı, ta  ri  xin si  ya 
si  ləş  di  ril  mə  si  nin çox təh  lü  kə  li bir 
me  yil ol  du  ğu  nu di  lə gə  ti  rib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay 
ca  nın hər za  man qar  daş Tür  ki  yə  ni 
dəs  tək  lə  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb.

Mus  ta  fa Şen  top tut  du  ğu möv 
qe və gös  tər  di  yi dəs  tə  yə gö  rə Mil  li 

Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  ya 
tə  şək  kür edib. TBMM Səd  ri ABŞ 
Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın at  dı  ğı bu ad 
dı  mın bö  yük bir səhv ol  du  ğu  nu və 
bu səh  vin ən qı  sa müd  dət  də ara 
dan qal  dı  rı  la  ca  ğı  na ümid et  di  yi  ni 
bil  di  rib.

Ap  re  lin 21də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va İn  do  ne  zi  ya 
Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki föv 
qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Hil  di 
Ha  mid  lə gö  rü  şüb. Spi  ker qo  na  ğa 
Azər  bay  can  da dip  lo  ma  tik fəaliy  yə 
tin  də uğur  lar ar  zu  la  yıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da dost  luq mü  na  si  bət  lə  rin 
dən da  nı  şıb, si  ya  si sa  hə  də möh  kəm 
əla  qə  lə  rin ol  du  ğu  nu de  yib. Öl  kə  lə 
ri  mi  zin BMT, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
və di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da 
uğur  la əmək  daş  lıq et  di  yi  ni,  hu  ma 
ni  tar sa  hə  də sə  mə  rə  li mü  na  si  bət  lə 
rin möv  cud  lu  ğu  nu vur  ğu  la  yıb.

Spi  ker hər iki öl  kə  nin ali qa  nun 
ve  ri  ci or  qan  la  rın  da par  la  ment dost 
luq  qrup  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  ni yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rib, pan  de  mi  ya ba  şa 
ça  tan  dan son  ra tə  rəf  ər ara  sın  da 
tə  mas  la  rın ar  ta  ca  ğı  na ina  mı  nı ifa  də 
edib.

İn  do  ne  zi  ya Res  pub  li  ka  sı 
nın öl  kə  miz  də  ki föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Hil  di Ha  mid 
Azər  bay  can  da dip  lo  ma  tik fəaliy 
yə  ti döv  rün  də iki döv  lət ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da in  ki  şa  fı 
is  ti  qa  mə  tin  də ça  lı  şa  ca  ğı  nı bil  di  rib. 
O, Azər  bay  ca  nın zən  gin tə  bii sər 
vət  lə  rə ma  lik, bö  yük mə  də  ni zən 
gin  li  yi olan gö  zəl öl  kə ol  du  ğu  nu 
qeyd edib, ha  zır  da döv  lət  lə  ri  miz 
ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fın 
dan ra  zı  lı  ğı  nı bil  di  rib. 

İş  ğal  dan azad olu  nan əra  zi 
lə  ri  mi  zə sə  fər et  di  yi  ni söy  lə  yən 
dip  lo  mat ora  da şa  hi  di ol  duq  la  rın 
dan söz açıb, öl  kə  si  nin hər za  man 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nə 
və su  ve  ren  li  yi  nə bö  yük hör  mət  lə 
ya  naş  dı  ğı  nı diq  qə  tə çat  dı  rıb.
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Ma  yın 31də spi  ker Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va  nın sədr  li  yi ilə Mil  li Məc  li  sin 
yaz ses  si  ya  sı  nın so  nun  cu ple  nar 
ic  la  sı ke  çi  ri  lib. İc  las  da  6 mə  sə  lə  dən 
iba  rət gün  də  lik təs  diq  lə  nib.

Ple  nar ic  las  da ön  cə “Azər  bay  ca 
nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı  Şu  şa şə  hə  ri 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si (üçün  cü 
oxu  nuş) mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rı  lıb. Mə  də 
niy  yət ko  mi  tə  si  nin səd  ri Qə  ni  rə Pa  şa 
ye  va  nın mə  lu  ma  tı din  lə  ni  lib. Mü  za  ki 
rə  lər  dən son  ra  mə  sə  lə sə  sə qo  yu  lub 
və üçün  cü oxu  nuş  da qə  bul edi  lib.

Son  ra ic  las  da  “Elekt  rik ener  ji 
si is  teh  sa  lın  da bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də haq  qın  da” və 
“Döv  lət qul  lu  ğu haq  qın  da” Qa  nun  da 
də  yi  şik  lik edil  mə  si ba  rə  də qa  nun la  yi 
hə  lə  ri   üçün  cü oxu  nuş  da  təs  diq  lə  nib.  

Hə  min gün  “Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  nın 2020ci il döv  lət büd  cə  si  nin 
ic  ra  sı haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si ikin  ci 
oxu  nuş  da qə  bul edi  lib.

İc  las  da “Kre  dit it  i  faq  la  rı haq  qın 
da”,  İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar Mə  cəl  lə  sin  də 
də  yi  şik  lik edil  mə  si haq  qın  da qa  nun 
la  yi  hə  lə  ri də ikin  ci oxu  nuş üçün təs 
diq  edi  lib.  

İc  la  sa ye  kun vu  ran Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib ki, bu 
gün yaz ses  si  ya  sı  nın so  nun  cu ic  la  sı 
dır. Kons  ti  tu  si  ya  nın 88ci mad  də  si  nin 
II his  sə  si  nə uy  ğun ola  raq, 81 de  pu  tat 
növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya  nın ça  ğı  rıl  ma  sı 
üçün mə  nə mü  ra  ciət edib. Mən bu ba 
rə  də sə  rən  cam im  za  la  mı  şam və iyun 
ayın  da bi  zim növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya 
mız ola  caq.

Son  ra de  pu  tat  la  ra yaz ses  si  ya 
sı  nın ye  kun  la  rı ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rən spi  ker qeyd edib ki, 2021ci 
ilin yaz ses  si  ya  sın  da Mil  li Məc  li  sin 
14 ic  la  sı ke  çi  ri  lib, 88 qa  nun və qə  rar, 
o cüm  lə  dən 1 Kons  ti  tu  si  ya qa  nu  nu 
qə  bul edi  lib. Mil  li Məc  lis Kons  ti  tu  si 
ya ilə nə  zər  də tu  tu  lan qa  nun  ve  ri  ci  lik 
sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni tam həcm  də ye  ri  nə 

ye  ti  rib. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
uzaq  gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni 
par  la  ment sə  viy  yə  sin  də dəs  tək  lə 
mək üçün bü  tün təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lib. 

Yaz ses  si  ya  sı  nın ic  las  la  rın  da Mil  li 
Məc  lis  də Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin və He 
sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın il  lik fəaliy  yət  lə  ri 
ba  rə  də he  sa  bat  la  rın, İn  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li Koor  di  na 
to  run mə  lu  ma  tı  nın, İn  san hü  quq  la  rı 
üz  rə mü  vək  ki  lin və bə  lə  diy  yə  lə  rin 
fəaliy  yə  ti  nə in  zi  ba  ti nə  za  rə  ti hə  ya  ta 
ke  çi  rən or  qa  nın il  lik mə  ru  zə  lə  ri  nin 
din  lə  nil  di  yi  ni qeyd edən Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin Səd  ri vur  ğu  la  yıb ki, 
bü  tün dün  ya  nın CO  VID19a qar  şı 
mü  ba  ri  zə şə  raitin  də ya  şa  dı  ğı ha  zır  kı 
dövr  də pan  de  mi  ya  nın tö  rət  di  yi prob 
lem  lə  rə bax  ma  ya  raq, Mil  li Məc  li  sin 
nor  mal iş ahən  gi qo  ru  nub sax  la  nı 
lıb, ko  mi  tə və ko  mis  si  ya  la  rın ək  sər 
ic  las  la  rı vi  deokonf  rans for  ma  tın  da 
ke  çi  ri  lib, bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin in  ki 
şa  fı sa  hə  sin  də də iş  lər uğur  la da  vam 
et  di  ri  lib.

Çı  xı  şı  nı ye  kun  laş  dı  ran spi  ker Mil  li 
Məc  li  sin 2021ci il yaz ses  si  ya  sı  nı bağ 
lı elan edib.

Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni  nin 
səs  lən  di  ril  mə  si ilə par  la  men  tin yaz 
ses  si  ya  sı ba  şa ça  tıb.

* * *
İyu  nun 8də spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa 

ro  va  nın sədr  li  yi ilə VI ça  ğı  rış Mil  li 
Məc  li  sin 6cı ses  si  ya  sı öz işi  nə baş  la 
yıb. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri növ  bə  dən 
kə  nar ses  si  ya  nı açıq elan et  dik  dən 
son  ra Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni 
səs  lən  di  ri  lib.

Növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya  nın açı 
lı  şın  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri ma  yın 
31dən iyu  nun 4dək Azər  bay  can 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin Pa 
kis  tan İs  lam Res  pub  li  ka  sı  na   iş  gü  zar 
və rəs  mi sə  fə  ri ba  rə  də ət  raf  ı mə  lu 
mat ve  rib.

Ple  nar ic  las  da  Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
iyu  nun 4də Kəl  bə  cər ra  yo  nu əra  zi 
sin  də mül  ki şəxs  lə  rin, o cüm  lə  dən 2 
jur  na  lis  tin mi  na part  la  yı  şı nə  ti  cə  sin 
də hə  lak ol  maları ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rib, on  la  ra Al  lah  dan rəh  mət di  lə  yib, 
ya  ra  la  nan  la  rın tez  lik  lə sa  ğal  ma  sı  nı ar 
zu  la  yıb. Spi  ker qeyd edib ki, rəh  mə  tə 
ge  dən  lə  rin ailə  lə  ri  nə Mil  li Məc  li  sin 
adın  dan rəs  mi baş  sağ  lı  ğı ve  ri  lib.

Son  ra gün  də  lik  də  ki mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə olu  nub. 

Ap  re  lin 23də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın sədr  li  yi ilə ke  çi  ri 
lən  par  la  men  tin növ  bə  ti ple  nar ic  la 
sın  da   İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
üz  rə Mil  li Koor  di  na  to  run “Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sın  da in  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə  yə dair” mə  lu  ma  tı 
din  lə  nil  di. Spi  ker bil  dir  di ki, mə  sə 
lə Mil  li Məc  li  sin İn  san hü  quq  la  rı, 
Hü  quq si  ya  sə  ti və döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu 
ko  mi  tə  lə  ri  nin bir  gə ic  la  sın  da mü  za  ki 
rə edi  lib.

Da  ha son  ra Azər  bay  ca  nın İn  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li 
Koor  di  na  to  ru, da  xi  li iş  lər na  zi  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni, po  lis ge  ne  ralma  yo 
ru Sey  ful  la Əzi  mov de  pu  tat  lar qar  şı 
sın  da il  lik he  sa  bat  la  çı  xış et  di. 

İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
sa  hə  sin  də maarif  ən  dir  mə iş  lə  rin  dən 
da  nı  şan Sey  ful  la Əzi  mov diq  qə  tə 
çat  dır  dı ki, pan  de  mi  ya ilə əla  qə  dar 
öl  kə  miz  də so  sial izol  ya  si  ya təd  bir  lə 
ri  nin tət  bi  qi  nə baş  la  nıl  dı  ğı 2020ci il 
14 mart ta  ri  xi  nə  dək olan müd  dət  də 
da  xi  li iş  lər or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən in  san 
al  ve  ri ilə bağ  lı or  taix  ti  sas və ali təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də 350dən çox gö  rüş, 
yı  ğın  caq və konf  rans ke  çi  ri  lib. Pan  de 
mi  ya döv  rün  də isə maarif  ən  dir  mə işi 
on  layn for  mat  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bü 
tün bun  lar öl  kə  miz  də in  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də sis  tem  li iş apa  rıl  dı 
ğı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir.

Qeyd olun  du ki, 2020ci il  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş əmə  liy  yatax  ta  rış 
təd  bir  lə  ri nə  ti  cə  sin  də 16 ci  na  yət işi 
üz  rə 155 in  san al  ve  ri fak  tı, 2 ci  na  yət 
işi üz  rə 5 məc  bu  ri əmək və 40 in  san 
al  ve  ri məq  sə  di ilə sə  nəd  lər  lə qa  nun 
suz hə  rə  kət  lə  rə dair ci  na  yət fakt  la  rı 
müəy  yən edi  lib. Ümu  mi  lik  də in  san 
al  ve  ri üz  rə ci  na  yət  lə  rin açıl  ma  sı 98 
faiz, məc  bu  ri əmək ci  na  yət  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı isə 100 faiz təş  kil edib. İn 
san al  ve  ri ci  na  yət  lə  ri tö  rət  dik  lə  ri  nə 
gö  rə 20 şəxs məh  kə  mə mə  su  liy  yə  ti 

nə ve  ri  lib.  Məh  kə  mə  lər tə  rə  fin  dən 
it  i  ham hök  mü çı  xa  rıl  mış 15 nə  fər 
dən 12si azad  lıq  dan məh  ru  met  mə 
cə  za  sı  na məh  kum olu  nub, 2 nə  fər 
şər  ti məh  kum edi  lib, 1 nə  fə  rin cə  za  sı 
isə usa  ğı 14 ya  şı  na ça  ta  na  dək tə  xi  rə 
sa  lı  nıb.

Ümu  mi  lik  də  2020ci il  də müəy 
yən olun  muş 94 in  san al  ve  ri qur  ba 
nın  dan 93ü Azər  bay  can və  tən  da  şı, 
1i isə əc  nə  bi olub. Zə  rər  çə  kən  lə  rə 
mü  va  fiq kö  mək  lik gös  tə  ri  lib, hər bi 
ri  nə 700 ma  nat bir  də  fə  lik və  sait ödə 
ni  lib. Qur  ban  la  rın uşaq  la  rı da diq  qət 
mər  kə  zin  də sax  la  nı  lıb, on  la  rın cə  miy 
yə  tə in  teq  ra  si  ya  sı tə  min olu  nub.  

Na  zir müavi  ni qeyd et  di ki, BMT
nin so  nun  cu he  sa  ba  tı  na gö  rə, dün  ya 
üz  rə əha  li  nin hər 100 min nə  fə  ri  nə 13 
qur  ban düş  dü  yü hal  da, res  pub  li  ka 
mız  da bu gös  tə  ri  ci 1 nə  fər təş  kil edir. 
Tə  bii ki, bu və di  gər uğur  lar döv  lə 
ti  mi  zin əha  li  nin so  sial ri  fah ha  lı  nın 
da  vam  lı ola  raq yük  səl  dilmə  si üçün 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi uğur  lu təd  bir  lə  rin 
nə  ti  cə  si  dir.

Sey  ful  la Əzi  mov çı  xı  şı  nın so  nun 
da qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lı  ğa gö  rə Mil  li Məc  li  sin üzv 
lə  ri  nə tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin İn  san hü  quq 
la  rı ko  mi  tə  si  nin səd  ri Za  hid Oruc 
İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə 
Mil  li Koor  di  na  to  run “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da in  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə  yə dair” mə  lu  ma  tı  na mü 
na  si  bət bil  dir  di. Ko  mi  tə səd  ri buil  ki 
mə  lu  mat  da tət  biq edil  miş ye  ni  lik  lə  ri 
diq  qə  tə çat  dır  dı, bu sa  hə  də dün  ya 
təc  rü  bə  si ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü.

Mü  za  ki  rə  lər za  ma  nı Mil  li Məc  li  sin 
ko  mi  tə sədr  lə  ri Mu  sa Qu  li  yev, Hic  ran 
Hü  sey  no  va, Si  ya  vuş Nov  ru  zov, Ta  hir 
Rza  yev, de  pu  tat  lar  dan Aqi  yə Nax  çı 
van  lı, Fa  zil Mus  ta  fa, El  man Nə  si  rov, 
Eti  bar Əli  yev, Azər Ba  da  mov, Qüd 
rət Hə  sən  qu  li  yev, Sa  hib Alı  yev, Sa  bir 
Rüs  təm  xan  lı, Ar  zu Na  ğı  yev və Ni  za 
mi Sə  fə  rov öl  kə  miz  də İn  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li Koor  di  na  to 
run mə  lu  ma  tı  na mü  na  si  bət bil  dir  di  lər, 
qeyd və tək  lif  ə  ri  ni səs  lən  dir  di  lər.

Da  xi  li iş  lər na  zi  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Sey  ful  la Əzi  mov ic  las  da 
qeyd edi  lən fi  kir  lə  rə mü  na  si  bət bil 
dir  dik  dən son  ra İn  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li Koor  di  na  to  run 
”Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da in  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  yə dair” mə 
lu  ma  tı sə  sə qo  yu  la  raq nə  zə  rə alın  dı.

Parlamentin yaz sessiyası başa çatdı, 
növbədənkənar 6-cı sessiya öz işinə başladı

Milli Məclisdə İnsan alverinə qarşı mübarizə  
üzrə Milli Koordinatorun illik hesabatı dinlənildi
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Ma  yın 31də spi  ker Sa  hi  bə Qa 
fa  ro  va  nın sədr  li  yi ilə Mil  li Məc  li  sin 
yaz ses  si  ya  sı  nın so  nun  cu ple  nar 
ic  la  sı ke  çi  ri  lib. İc  las  da  6 mə  sə  lə  dən 
iba  rət gün  də  lik təs  diq  lə  nib.

Ple  nar ic  las  da ön  cə “Azər  bay  ca 
nın mə  də  niy  yət pay  tax  tı  Şu  şa şə  hə  ri 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si (üçün  cü 
oxu  nuş) mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rı  lıb. Mə  də 
niy  yət ko  mi  tə  si  nin səd  ri Qə  ni  rə Pa  şa 
ye  va  nın mə  lu  ma  tı din  lə  ni  lib. Mü  za  ki 
rə  lər  dən son  ra  mə  sə  lə sə  sə qo  yu  lub 
və üçün  cü oxu  nuş  da qə  bul edi  lib.

Son  ra ic  las  da  “Elekt  rik ener  ji 
si is  teh  sa  lın  da bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də haq  qın  da” və 
“Döv  lət qul  lu  ğu haq  qın  da” Qa  nun  da 
də  yi  şik  lik edil  mə  si ba  rə  də qa  nun la  yi 
hə  lə  ri   üçün  cü oxu  nuş  da  təs  diq  lə  nib.  

Hə  min gün  “Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  nın 2020ci il döv  lət büd  cə  si  nin 
ic  ra  sı haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si ikin  ci 
oxu  nuş  da qə  bul edi  lib.

İc  las  da “Kre  dit it  i  faq  la  rı haq  qın 
da”,  İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar Mə  cəl  lə  sin  də 
də  yi  şik  lik edil  mə  si haq  qın  da qa  nun 
la  yi  hə  lə  ri də ikin  ci oxu  nuş üçün təs 
diq  edi  lib.  

İc  la  sa ye  kun vu  ran Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib ki, bu 
gün yaz ses  si  ya  sı  nın so  nun  cu ic  la  sı 
dır. Kons  ti  tu  si  ya  nın 88ci mad  də  si  nin 
II his  sə  si  nə uy  ğun ola  raq, 81 de  pu  tat 
növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya  nın ça  ğı  rıl  ma  sı 
üçün mə  nə mü  ra  ciət edib. Mən bu ba 
rə  də sə  rən  cam im  za  la  mı  şam və iyun 
ayın  da bi  zim növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya 
mız ola  caq.

Son  ra de  pu  tat  la  ra yaz ses  si  ya 
sı  nın ye  kun  la  rı ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rən spi  ker qeyd edib ki, 2021ci 
ilin yaz ses  si  ya  sın  da Mil  li Məc  li  sin 
14 ic  la  sı ke  çi  ri  lib, 88 qa  nun və qə  rar, 
o cüm  lə  dən 1 Kons  ti  tu  si  ya qa  nu  nu 
qə  bul edi  lib. Mil  li Məc  lis Kons  ti  tu  si 
ya ilə nə  zər  də tu  tu  lan qa  nun  ve  ri  ci  lik 
sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni tam həcm  də ye  ri  nə 

ye  ti  rib. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
uzaq  gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni 
par  la  ment sə  viy  yə  sin  də dəs  tək  lə 
mək üçün bü  tün təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lib. 

Yaz ses  si  ya  sı  nın ic  las  la  rın  da Mil  li 
Məc  lis  də Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin və He 
sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın il  lik fəaliy  yət  lə  ri 
ba  rə  də he  sa  bat  la  rın, İn  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li Koor  di  na 
to  run mə  lu  ma  tı  nın, İn  san hü  quq  la  rı 
üz  rə mü  vək  ki  lin və bə  lə  diy  yə  lə  rin 
fəaliy  yə  ti  nə in  zi  ba  ti nə  za  rə  ti hə  ya  ta 
ke  çi  rən or  qa  nın il  lik mə  ru  zə  lə  ri  nin 
din  lə  nil  di  yi  ni qeyd edən Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin Səd  ri vur  ğu  la  yıb ki, 
bü  tün dün  ya  nın CO  VID19a qar  şı 
mü  ba  ri  zə şə  raitin  də ya  şa  dı  ğı ha  zır  kı 
dövr  də pan  de  mi  ya  nın tö  rət  di  yi prob 
lem  lə  rə bax  ma  ya  raq, Mil  li Məc  li  sin 
nor  mal iş ahən  gi qo  ru  nub sax  la  nı 
lıb, ko  mi  tə və ko  mis  si  ya  la  rın ək  sər 
ic  las  la  rı vi  deokonf  rans for  ma  tın  da 
ke  çi  ri  lib, bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin in  ki 
şa  fı sa  hə  sin  də də iş  lər uğur  la da  vam 
et  di  ri  lib.

Çı  xı  şı  nı ye  kun  laş  dı  ran spi  ker Mil  li 
Məc  li  sin 2021ci il yaz ses  si  ya  sı  nı bağ 
lı elan edib.

Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni  nin 
səs  lən  di  ril  mə  si ilə par  la  men  tin yaz 
ses  si  ya  sı ba  şa ça  tıb.

* * *
İyu  nun 8də spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa 

ro  va  nın sədr  li  yi ilə VI ça  ğı  rış Mil  li 
Məc  li  sin 6cı ses  si  ya  sı öz işi  nə baş  la 
yıb. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri növ  bə  dən 
kə  nar ses  si  ya  nı açıq elan et  dik  dən 
son  ra Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni 
səs  lən  di  ri  lib.

Növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya  nın açı 
lı  şın  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri ma  yın 
31dən iyu  nun 4dək Azər  bay  can 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin Pa 
kis  tan İs  lam Res  pub  li  ka  sı  na   iş  gü  zar 
və rəs  mi sə  fə  ri ba  rə  də ət  raf  ı mə  lu 
mat ve  rib.

Ple  nar ic  las  da  Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
iyu  nun 4də Kəl  bə  cər ra  yo  nu əra  zi 
sin  də mül  ki şəxs  lə  rin, o cüm  lə  dən 2 
jur  na  lis  tin mi  na part  la  yı  şı nə  ti  cə  sin 
də hə  lak ol  maları ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rib, on  la  ra Al  lah  dan rəh  mət di  lə  yib, 
ya  ra  la  nan  la  rın tez  lik  lə sa  ğal  ma  sı  nı ar 
zu  la  yıb. Spi  ker qeyd edib ki, rəh  mə  tə 
ge  dən  lə  rin ailə  lə  ri  nə Mil  li Məc  li  sin 
adın  dan rəs  mi baş  sağ  lı  ğı ve  ri  lib.

Son  ra gün  də  lik  də  ki mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə olu  nub. 

Ap  re  lin 23də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın sədr  li  yi ilə ke  çi  ri 
lən  par  la  men  tin növ  bə  ti ple  nar ic  la 
sın  da   İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
üz  rə Mil  li Koor  di  na  to  run “Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sın  da in  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə  yə dair” mə  lu  ma  tı 
din  lə  nil  di. Spi  ker bil  dir  di ki, mə  sə 
lə Mil  li Məc  li  sin İn  san hü  quq  la  rı, 
Hü  quq si  ya  sə  ti və döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu 
ko  mi  tə  lə  ri  nin bir  gə ic  la  sın  da mü  za  ki 
rə edi  lib.

Da  ha son  ra Azər  bay  ca  nın İn  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li 
Koor  di  na  to  ru, da  xi  li iş  lər na  zi  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni, po  lis ge  ne  ralma  yo 
ru Sey  ful  la Əzi  mov de  pu  tat  lar qar  şı 
sın  da il  lik he  sa  bat  la  çı  xış et  di. 

İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
sa  hə  sin  də maarif  ən  dir  mə iş  lə  rin  dən 
da  nı  şan Sey  ful  la Əzi  mov diq  qə  tə 
çat  dır  dı ki, pan  de  mi  ya ilə əla  qə  dar 
öl  kə  miz  də so  sial izol  ya  si  ya təd  bir  lə 
ri  nin tət  bi  qi  nə baş  la  nıl  dı  ğı 2020ci il 
14 mart ta  ri  xi  nə  dək olan müd  dət  də 
da  xi  li iş  lər or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən in  san 
al  ve  ri ilə bağ  lı or  taix  ti  sas və ali təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də 350dən çox gö  rüş, 
yı  ğın  caq və konf  rans ke  çi  ri  lib. Pan  de 
mi  ya döv  rün  də isə maarif  ən  dir  mə işi 
on  layn for  mat  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bü 
tün bun  lar öl  kə  miz  də in  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də sis  tem  li iş apa  rıl  dı 
ğı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir.

Qeyd olun  du ki, 2020ci il  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş əmə  liy  yatax  ta  rış 
təd  bir  lə  ri nə  ti  cə  sin  də 16 ci  na  yət işi 
üz  rə 155 in  san al  ve  ri fak  tı, 2 ci  na  yət 
işi üz  rə 5 məc  bu  ri əmək və 40 in  san 
al  ve  ri məq  sə  di ilə sə  nəd  lər  lə qa  nun 
suz hə  rə  kət  lə  rə dair ci  na  yət fakt  la  rı 
müəy  yən edi  lib. Ümu  mi  lik  də in  san 
al  ve  ri üz  rə ci  na  yət  lə  rin açıl  ma  sı 98 
faiz, məc  bu  ri əmək ci  na  yət  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı isə 100 faiz təş  kil edib. İn 
san al  ve  ri ci  na  yət  lə  ri tö  rət  dik  lə  ri  nə 
gö  rə 20 şəxs məh  kə  mə mə  su  liy  yə  ti 

nə ve  ri  lib.  Məh  kə  mə  lər tə  rə  fin  dən 
it  i  ham hök  mü çı  xa  rıl  mış 15 nə  fər 
dən 12si azad  lıq  dan məh  ru  met  mə 
cə  za  sı  na məh  kum olu  nub, 2 nə  fər 
şər  ti məh  kum edi  lib, 1 nə  fə  rin cə  za  sı 
isə usa  ğı 14 ya  şı  na ça  ta  na  dək tə  xi  rə 
sa  lı  nıb.

Ümu  mi  lik  də  2020ci il  də müəy 
yən olun  muş 94 in  san al  ve  ri qur  ba 
nın  dan 93ü Azər  bay  can və  tən  da  şı, 
1i isə əc  nə  bi olub. Zə  rər  çə  kən  lə  rə 
mü  va  fiq kö  mək  lik gös  tə  ri  lib, hər bi 
ri  nə 700 ma  nat bir  də  fə  lik və  sait ödə 
ni  lib. Qur  ban  la  rın uşaq  la  rı da diq  qət 
mər  kə  zin  də sax  la  nı  lıb, on  la  rın cə  miy 
yə  tə in  teq  ra  si  ya  sı tə  min olu  nub.  

Na  zir müavi  ni qeyd et  di ki, BMT
nin so  nun  cu he  sa  ba  tı  na gö  rə, dün  ya 
üz  rə əha  li  nin hər 100 min nə  fə  ri  nə 13 
qur  ban düş  dü  yü hal  da, res  pub  li  ka 
mız  da bu gös  tə  ri  ci 1 nə  fər təş  kil edir. 
Tə  bii ki, bu və di  gər uğur  lar döv  lə 
ti  mi  zin əha  li  nin so  sial ri  fah ha  lı  nın 
da  vam  lı ola  raq yük  səl  dilmə  si üçün 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi uğur  lu təd  bir  lə  rin 
nə  ti  cə  si  dir.

Sey  ful  la Əzi  mov çı  xı  şı  nın so  nun 
da qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lı  ğa gö  rə Mil  li Məc  li  sin üzv 
lə  ri  nə tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin İn  san hü  quq 
la  rı ko  mi  tə  si  nin səd  ri Za  hid Oruc 
İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə 
Mil  li Koor  di  na  to  run “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da in  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə  yə dair” mə  lu  ma  tı  na mü 
na  si  bət bil  dir  di. Ko  mi  tə səd  ri buil  ki 
mə  lu  mat  da tət  biq edil  miş ye  ni  lik  lə  ri 
diq  qə  tə çat  dır  dı, bu sa  hə  də dün  ya 
təc  rü  bə  si ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü.

Mü  za  ki  rə  lər za  ma  nı Mil  li Məc  li  sin 
ko  mi  tə sədr  lə  ri Mu  sa Qu  li  yev, Hic  ran 
Hü  sey  no  va, Si  ya  vuş Nov  ru  zov, Ta  hir 
Rza  yev, de  pu  tat  lar  dan Aqi  yə Nax  çı 
van  lı, Fa  zil Mus  ta  fa, El  man Nə  si  rov, 
Eti  bar Əli  yev, Azər Ba  da  mov, Qüd 
rət Hə  sən  qu  li  yev, Sa  hib Alı  yev, Sa  bir 
Rüs  təm  xan  lı, Ar  zu Na  ğı  yev və Ni  za 
mi Sə  fə  rov öl  kə  miz  də İn  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li Koor  di  na  to 
run mə  lu  ma  tı  na mü  na  si  bət bil  dir  di  lər, 
qeyd və tək  lif  ə  ri  ni səs  lən  dir  di  lər.

Da  xi  li iş  lər na  zi  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Sey  ful  la Əzi  mov ic  las  da 
qeyd edi  lən fi  kir  lə  rə mü  na  si  bət bil 
dir  dik  dən son  ra İn  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə üz  rə Mil  li Koor  di  na  to  run 
”Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da in  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  yə dair” mə 
lu  ma  tı sə  sə qo  yu  la  raq nə  zə  rə alın  dı.

Parlamentin yaz sessiyası başa çatdı, 
növbədənkənar 6-cı sessiya öz işinə başladı

Milli Məclisdə İnsan alverinə qarşı mübarizə  
üzrə Milli Koordinatorun illik hesabatı dinlənildi
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Mil  lət o za  man xoş  bəxt olur ki, onun 
azad, fi  ra  van hə  ya  tı, müs  tə  qil döv  lə  ti 
var. Mil  lət o za  man inam  lı olur ki, onun 
döv  lə  ti döv  lət  lər ara  sın  da bə  ra  bər  hü 
quq  lu im  za  ya ma  lik  dir, sə  si  ni, sö  zü  nü 
eşi  dir  lər, ona ina  nır  lar. Döv  lət  lər və mil 
lət  lər ara  sın  da azad, müs  tə  qil ya  şa  maq 
hü  qu  qun  dan gö  zəl nə ola bi  lər ki?! 

Bu gün müs  tə  qil və qa  lib döv  lə 
ti  min və  tən  da  şı  nı sağ  lam dü  şün  cə 
li, mərd və zəh  mət  se  vər, ali  cə  nab, 
dö  züm  lü və qü  rur  lu gör  mək mə  nim 
üçün bö  yük xoş  bəxt  lik  dir. Be  lə bir 
xoş  bəxt  li  yin tə  mə  li şan  lı ta  ri  xi  mi  zə 
qı  zıl hərf  ər  lə ya  zıl  mış  15 İyun  Mil  li 
Qur  tu  luş Gü  nü ilə qo  yu  lub. Bu ta  ri  xi 
gü  nü isə bi  zə heç şüb  hə  siz, azad  lıq və 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin qo  ru  nub sax  lan  ma 
sın  da və möh  kəm  lən  mə  sin  də mi  sil  siz 
xid  mə  ti olan, xal  qı  mı  zın lə  ya  qət  li oğ  lu, 
dün  ya şöh  rət  li si  ya  sət  çi, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev bəxş et  miş  dir.

Fik  rim  cə, xalq hər za  man onun ru 
hu  nu an  la  yan, ba  şa düş  mə  di  yi mə  sə  lə  lə 
ri ona ay  dın şə  kil  də çat  dı  ra bi  lən, mil  lə  ti 
la  yiq ol  du  ğu ye  rə apar  ma  ğı ba  ca  ran, 
ar  zu və is  tək  lə  ri  ni ger  çək  ləş  di  rən rəh  bə 
rə möh  tac  dır. Bi  zim Hey  dər Əli  yev ki  mi 
ta  ri  xi şəx  siy  yə  ti  miz, uzaq  gö  rən və müd 
rik li  de  ri  miz ol  ma  sa idi, XX əs  rin son  la 
rın  da ye  ni  dən qo  vuş  du  ğu  muz müs  tə  qil 
li  yi  mi  zi qo  ru  yub sax  la  ya bil  məz  dik.

1993cü ilin tə  la  tüm  lü iyun gün  lə  rin 
də müs  tə  qil  li  yi  mi  zin iti  ril  mə  si təh  lü  kə 
si ilə üz  ləş  miş  dik, öl  kə  də ha  ki  miy  yət 
böh  ra  nı ya  ran  mış  dı, anar  xi  ya və xaosun 
ku  li  mi  na  si  ya nöq  tə  si  nə çat  mış  dıq. Bir 
tə  rəf  dən və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si təh  lü  kə  si, 
di  gər tə  rəf  dən isə tor  paq  la  rı  mı  zın xey  li 
his  sə  si  nin er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı tə  rə  fin  dən 
zəbt edil  mə  si Azər  bay  ca  nı çə  tin, çı  xıl 
maz du  ru  ma sal  mış  dı. Məhz be  lə bir 
vaxt  da  1993cü il iyu  nun 9da Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  yev xal  qın ça  ğı  rı  şı  na səs 

ve  rə  rək Nax  çı  van  dan Ba  kı  ya gəl  di. Bu, 
elə bir  za  man idi ki, öl  kə  mi  zi Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ta  le  yin  dən 
da  ha dəh  şət  li ha  di  sə  lər göz  lə  yir  di. Ulu 
ön  də  rin müs  təs  na ira  də  si, tü  kən  məz 
ener  ji  si, yük  sək si  ya  si bi  lik və ba  ca  rı  ğı, 
pe  şə  kar ida  rəet  mə qa  bi  liy  yə  ti, sö  zün 
hə  qi  qi mə  na  sın  da, xal  qı bə  la  lar  dan, 
göz  lə  nən mü  si  bət  lər  dən xi  las et  di, ağır 
fə  la  kət  lə  rin pən  cə  sin  dən qo  par  dı. Əgər 
xal  qın ürək  dən ar  zu  la  dı  ğı li  der  Hey 
dər Əli  yev hakimiyyət sükanı arxasına 
keçməsə idi, yə  qin ki, bu  gün  kü müasir, 
çi  çək  lə  nən, gün  dəngü  nə in  ki  şaf edən 
zə  fər müj  də  li Azər  bay  can da ol  ma  ya 
caq  dı. 

15 iyun ta  ri  xin  dən sonra öl  kə ta  le 
yin  də dö  nüş ya  ran  dı, bö  yük qur  tu  lu  şa 
doğ  ru ad  dım atıl  dı. Azər  bay  ca  nın hə  qi 
qi ni  cat yo  lu məhz o gün  dən baş  lan  dı, 
mil  li qur  tu  lu  şu  mu  zun tə  mə  li qo  yul  du,  
öl  kə  nin hə  ya  tın  da ye  ni və par  laq bir sə 

Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycanı 
xoşbəxt və firavan gələcəyə aparır
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hi  fə açıl  dı, əbə  di döv  lət  çi  li  yi  mi  zin əsa  sı 
ya  ran  dı. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, Mil  li Məc 
li  sin 27 iyun 1997ci il ta  rix  li qə  ra  rı  na 
əsa  sən bu əla  mət  dar gün hər il Azər  bay 
can  da rəs  mi ümum  xalq bay  ra  mı ki  mi 
qeyd edi  lir.

Dü  şü  nü  rəm ki, xal  qı  mı  zın ta  ri  xi yad 
da  şı  na qı  zıl hərf  ər  lə  həkk olun  muş 15 
İyun Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü ilə bağ  lı hə  lə 
bun  dan son  ra çox  say  lı ki  tab  lar, el  mi 
mə  qa  lə  lər, təd  qi  qat əsər  lə  ri ya  zı  la  caq, bu 
möh  tə  şəm gün  lə əla  qə  dar ta  ri  xi hə  qi  qət 
lə  rin da  ha də  rin  dən dərk edil  mə  si üçün 
el  mi araş  dır  ma  lar apa  rı  la  caq, bi  zi əbə  di 
və dön  məz müs  tə  qil  li  yə qo  vuş  dur  muş 
o ta  ri  xi yo  lun mər  hə  lə  lə  ri tək  rartək  rar 
öy  rə  ni  lə  cək. Hey  dər Əli  ye  vin mil  lə  tin, 
xal  qın və döv  lət  çi  li  yi  mi  zin xoş  bəxt gə  lə 
cə  yi na  mi  nə gör  dü  yü iş  lə  ri və xid  mət  lə  ri 
say  maq  la bi  tir  mək müm  kün ol  ma  ya  caq. 

Azər  bay  can xal  qı öl  kə  mi  zin bu 
gün  kü uğur  la  rı  nın bü  növ  rə  si  ni qoy 
muş, Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki  şaf 
kon  sep  si  ya  sı  nın ideolo  ji tə  mə  li olan 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nı ya  rat  mış 
Hey  dər Əli  ye  vi 1993cü ilin iyu  nun 
da ha  ki  miy  yə  tə də  vət et  mək  lə bö  yük 
müd  rik  lik nü  ma  yiş et  dir  di. İn  di bu 
zə  fər  li, toybü  sat  lı  şu  şa  lı, la  çın  lı, kəl 

bə  cər  li, ağ  dam  lı, zən  gi  lan  lı, qu  bad  lı  lı, 
fü  zu  li  li, cəb  ra  yıl  lı  Qa  ra  bağ  lı gün  lər  də 
bir da  ha əmin olur  san ki, Azər  bay  ca 
nın müs  tə  qil  li  yi əbə  di və dön  məz  dir!

Hey  dər Əli  yev si  ya  si kur  su  nun la 
yiq  li da  vam  çı  sı Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
Ulu ön  də  rin 95 il  lik yu  bi  le  yi  nə həsr 

olun  muş tən  tə  nə  li mə  ra  sim  də onun 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi və in  ki  şa  fı 
na  mi  nə gös  tər  di  yi ti  ta  nik fəaliy  yə  tin  dən 
bəhs edər  kən de  miş  dir: ”1993cü il  dən 
baş  la  ya  raq Azər  bay  can bu gü  nə qə  dər 
uğur  lu in  ki  şaf yo  lu ilə ge  dir... On  dan 

son  ra Azər  bay  can  da sa  bit  lik döv  rü baş 
la  mış  dır və bu dövr bu gün də da  vam 
edir. Öl  kə  miz üçün çox önəm  li qə  rar  lar 
qə  bul edil  miş  dir, si  ya  si is  la  hat  la  ra start 
ve  ril  miş  dir. Məhz o il  lər  də bi  zim in  ki  şa 
fı  mız  la bağ  lı st  ra  te  ji se  çim  lər edil  miş  dir 
ki, Azər  bay  can müasir, de  mok  ra  tik öl  kə 
ki  mi in  ki  şaf et  sin”.

Azər  bay  ca  nın bu  gün  kü müasir, 
gö  zəl, fi  ra  van və uğur  lu gün  lə  ri  ni ya 
şa  yar  kən is  təris  tə  məz ye  nə Ulu ön  də  ri 
xa  tır  la  yır  san, onun Nax  çı  van  da  kı ağır, 
keş  mə  keş  li, mə  şəq  qət  li və sar  sın  tı  lı 
hə  ya  tı göz önü  nə gə  lir. Dü  şü  nü  rəm 
ki, bu  gün  kü gənc  lər əsl hə  qi  qə  ti da  ha 
də  rin  dən bil  mə  li  dir  lər. Qı  sa  ca da ol  sa, 
o döv  rə bir da  ha nə  zər sa  laq: ha  di  sə  lə  ri 
düz  gün qiy  mət  lən  dir  mə  yi ba  car  ma  yan 
o vaxt  kı iq  ti  dar əha  li ara  sın  da gün  dən
gü  nə nü  fu  zu  nu iti  rir, baş ver  miş pro 
ses  lər  dən düz  gün nə  ti  cə çı  xa  ra bil  mir 
di. So  vet im  pe  ri  ya  sı da  ğıl  mış  dı, keç  miş 
res  pub  li  ka  lar ye  ni  cə müs  tə  qil  lik əl  də et 
miş  di  lər. Azər  bay  can  da isə çox təh  lü  kə 
li du  rum ya  ran  mış  dı: biz Er  mə  nis  tan  la 
mü  ha  ri  bə  ni uduz  muş  duq, Qa  ra  ba  ğı 
itir  miş  dik, iq  ti  sa  diy  ya  tı  mız da  ğıl  mış  dı, 
mə  nə  vi çaş  qın  lıq cə  miy  yə  tin hə  ya  tın  da 
qor  xu  lu bir du  rum ya  rat  mış  dı, da  xil 

Xalq gör  dü ki, müs  tə  qil  li  yi  ni ye  ni  cə 
bər  pa et  miş öl  kə  ni düş  dü  yü ağır və 
dö  zül  məz və  ziy  yət  dən çı  xar  ma  ğa 
qa  dir olan ye  ga  nə şəx  siy  yət məhz 
Hey  dər Əli  yev  dir. Xal  qı  mız onun 
ət  ra  fın  da sıx bir  ləş  mək  lə gə  lə  cək ta -
le  yi  ni özü həll et  mək niy  yə  tin  də idi. 
İyu  nun 15-də Hey  dər Əli  yev Azər -
bay  can Ali So  ve  ti  nin Səd  ri se  çil  di. 
O, bö  yük risk  lə  rə bax  ma  ya  raq, hə -
ya  tı  nı be  lə təh  lü  kə  yə ata  raq, xal  qın 
qur  tu  lu  şu mis  si  ya  sı  nı cə  sa  rət  lə öz 
üzə  ri  nə gö  tür  dü.
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də xaos, na  dan  lıq, öz  ba  şı  na  lıq tüğ  yan 
edir  di, ha  ki  miy  yət  də  ki  lə  rin sə  riş  tə  siz 
li  yi, ira  də  siz  li  yi, mə  su  liy  yət  siz  li  yi xal  qı 
uçu  ru  ma yu  var  la  yır  dı. 

Mü  ha  ri  bə  ni uduz  muş öl  kə  də isə sərt 
qa  nu  nauy  ğun  luq  la  ra əsas  la  nan is  la  hat 
lar apa  rıl  ma  lı idi. Çün  ki iq  ti  sa  diy  ya  tı və 
döv  lə  ti sa  vad  sız və təc  rü  bə  siz in  san  la  rın 
bə  sit fan  ta  zi  ya  sı ilə ida  rə et  mək ol  maz 
dı. Xa  ri  ci döv  lət  lər  lə mü  na  si  bət  lər çox 
həs  sas qu  rul  ma  lı, çox  şa  xə  li  əmək  daş 
lıq im  kan  la  rı ax  ta  rı  lıb ta  pıl  ma  lı idi. Elə 
uzaq  gö  rən və ağıl  lı xa  ri  ci si  ya  sət ye  ri  dil 
mə  li idi ki, tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal edən  lər  
bi  zi dün  ya xalq  la  rı  nın gö  zün  dən sal  maq 
is  tə  yən  lər, güc  lü lob  bi  si, hi  ma  yə  dar  la  rı 
və təb  li  ğat im  kan  la  rı olan düş  mən  lə 
ri  miz bey  nəl  xalq  aləm  də ic  ti  mai fik  ri 
bi  zə qar  şı dön  də  rə bil  mə  sin  lər. Elə çe  vik 
si  ya  sət hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li idi ki, bəd  xah 
lar bey  nəl  xalq təş  ki  lat və qu  rum  lar  da 
Azər  bay  ca  na qar  şı ne  qa  tiv mü  na  si  bət 
və mən  fi rəy for  ma  laş  dı  ra bil  mə  sin  lər, 
xalq  lar və döv  lət  lər bi  zim işi  mi  zin haq  lı 
və əda  lət  li ol  du  ğu  na inan  sın  lar. 

Döv  lə  tin gü  cü xal  qın bir  li  yin  də  dir 
de  yir  lər. Bu bir  lik mən  fur düş  mən 
lə üzüzə qa  lan, ağır prob  lem  lər  lə 
qar  şı  la  şan gənc, müs  tə  qil Azər  bay  can 
döv  lə  ti üçün həl  le  di  ci, ta  le  yük  lü mə  sə  lə 
idi. Be  lə bir gü  cü və bir  li  yi isə o za  man 
kı iq  ti  dar sə  fər  bər edə bil  mə  di. Ək  si  nə, 
on  la  rın ya  rıt  maz si  ya  sə  ti Azər  bay  can  da 
par  ça  lan  ma  ya, qar  şı  dur  ma  ya, cəb  hə 
ləş  mə  yə sə  bəb ol  du. Mil  li ba  rı  şı  ğa nail 
ola bil  mə  yən  lər öl  kə  ni fə  la  kə  tə sü  rük 
lə  yir  di  lər. Mil  li bir  li  yi ya  rat  maq üçün 
isə ha  ki  miy  yə  tə müd  rik in  san, sə  riş  tə  li 
rəh  bər gəl  mə  li idi. Bu, həm də bir so  sial 
si  fa  riş idi. Hə  min o döv  rü da  ha də  qiq 
xa  rak  te  ri  zə edən Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  yev de  miş  dir: “Azər  bay  can bö  yük  
təh  lü  kə qar  şı  sın  da idi. Çün  ki həm 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil ya  şa  ma  sı  nın 
əley  hi  nə olan da  xil  də  ki qüv  və  lər güc  lü 
idi, həm də Azər  bay  can ki  mi bö  yük 
coğ  ra  fist  ra  te  ji əhə  miy  yə  tə, zən  gin 
tə  bii sər  vət  lə  rə ma  lik olan öl  kə  nin tam 
müs  tə  qil ol  ma  sı baş  qa öl  kə  lər  də bə  zi 
dairə  lə  ri qa  ne et  mir  di. Er  mə  nis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na et  di  yi tə  ca  vüz və bu  nun 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  nın zəif  ə  mə  si, 
məğ  lu  biy  yə  tə uğ  ra  ma  sı, ikin  ci tə  rəf  dən 

də da  xil  də ha  ki  miy  yət çə  kiş  mə  si 1992
ci ilin iyun ayın  da ha  ki  miy  yə  tə gəl  miş 
qüv  və  lə  ri bir il  dən son  ra ha  ki  miy  yət 
dən sal  dı, xalq özü sal  dı”. 

Be  lə bir za  man  da xalq gör  dü ki, 
müs  tə  qil  li  yi  ni ye  ni  cə bər  pa et  miş öl  kə  ni 
düş  dü  yü ağır və dö  zül  məz və  ziy  yət  dən 
çı  xar  ma  ğa qa  dir olan ye  ga  nə şəx  siy  yət 
məhz Hey  dər Əli  yev  dir. Xal  qı  mız onun 
ət  ra  fın  da sıx bir  ləş  mək  lə gə  lə  cək ta  le  yi  ni 
özü həll et  mək niy  yə  tin  də idi. İyu  nun 
15də Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can Ali 
So  ve  ti  nin Səd  ri se  çil  di. O, bö  yük risk  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, hə  ya  tı  nı be  lə təh  lü  kə  yə 
ata  raq, xal  qın qur  tu  lu  şu mis  si  ya  sı  nı cə 
sa  rət  lə öz üzə  ri  nə gö  tür  dü. Bu gün hər 
bi  ri  miz Ümum  mil  li li  de  rin bu kə  lam  la 
rı  nı yax  şı xa  tır  la  yı  rıq: “Mə  nim hə  ya 
tım da, fəaliy  yə  tim də yal  nız və yal  nız 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin qo  ru  nub 
sax  lan  ma  sı  na, öl  kə  mi  zin bu ağır və  ziy 
yət  dən qalx  ma  sı  na həsr olu  na  caq  dır”.

La  kin hər han  sı bir öl  kə  ni ida  rə 
et  mək üçün dinc  lik, təh  lü  kə  siz  lik ol  ma  lı 
dır. Bu  nu Ulu ön  dər çox yax  şı bi  lir  di və 
bu məq  sə  də çat  maq üçün sa  bit  li  yi son 
də  rə  cə va  cib he  sab edir  di. Da  hi şəx  siy 
yət hər za  man  de  yir  di ki, “əgər res 
pub  li  ka  da ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  lik ol  ma  sa, 
sağ  lam ic  ti  maisi  ya  si mü  hit ol  ma  sa, heç 
bir so  sialiq  ti  sa  di proq  ram  dan, ya  xud 
prob  lem  lə  rin həll edil  mə  sin  dən söh  bət 
ge  də bil  məz”. 

Be  lə  lik  lə, da  hi şəx  siy  yə  tin müd  rik 
si  ya  sə  ti sa  yə  sin  də öl  kə  mi  zin   müs 
tə  qil  li  yi qo  run  du, 
res  pub  li  ka  da tüğ  yan 
edən ic  ti  maisi  ya  si 
böh  ran ara  dan qal  dı 
rıl  dı, sü  rət  li or  du qu 
ru  cu  lu  ğu  nun tə  mə  li 
qo  yul  du. Mən da  xi  li 
və xa  ri  ci düş  mən  lə 
ri  mi  zə, bi  zə qar  şı 
daim qıs  qanc  lıq və 
ik  rah hiss  lə  ri ilə ya 
na  şan  la  ra da bir va  cib 
hə  qi  qə  ti xa  tır  lat  maq 
məc  bu  riy  yə  tin  də  yəm. 
Hə  kim  lər de  yir ki, elə 
bir sağ  lam bə  dən yox 
dur ki, ha  çan  sa xəs  tə 
lən  mə  sin; fi  lo  sof  ar de 

yir ki, elə bir vardöv  lət yox  dur ki, nə 
vaxt  sa da  ğıl  ma  sın; si  ya  sət  çi  lər de  yir ki, 
elə bir ha  ki  miy  yət yox  dur ki, aya  ğı  nın 
al  tı  nı qaz  ma  sın  lar. Bü  tün bun  lar ötə  ri 
kü  lək ki  mi  dir, əsib ge  dir. La  kin əsas 
mə  sə  lə bu  dur ki, sə  nin xoş  bəxt  li  yin, 
təh  lü  kə  siz  li  yin ra  hat və eti  bar  lı əl  lər  də 
ol  sun. Sən öz gə  lə  cə  yi  ni, öz səadə  ti  ni 
elə əbə  di və daimi fə  zi  lət  lər üs  tün  də 
qur  ma  lı  san ki, sa  bah o, adi bir kü  lə  yin 
qur  ba  nı ol  ma  sın, uçub get  mə  sin. Yox  sa 
öm  rün bo  yu na  ra  hat olar  san, iz  ti  rab 
için  də ya  şa  yar  san, kə  də  rin se  vin  cin 
dən çox olar, dinc  li  yin təh  lü  kə  dən az 
olar, özü  nü, ailə  ni, tor  pa  ğı  nı, və  tə  ni  ni, 
mil  lə  ti  ni, di  ni  ni, əqi  də  ni, şə  rə  fi  ni qo  ru 
ya bil  məz  sən!

Bu gün qü  rur və şə  rəf his  si ilə de 
yə bi  lə  rəm ki, müs  tə  qil Azər  bay  can 
ötən il  lər ər  zin  də  bö  yük in  ki  şaf yo  lu 
ke  çib, say  sızhe  sab  sız uğur  la  ra im  za 
atıb. Müs  tə  qil döv  lə  ti  miz  Ulu ön  də  rin 
bu möh  tə  şəm əsə  ri eti  bar  lı əl  lər  də  dir, 
Azər  bay  ca  nın ida  rə  çi  lik sü  ka  nı Hey  dər 
Əli  yev ideolo  gi  ya  sı  nın ən la  yiq  li da  vam 
çı  sı, dün  ya şöh  rət  li, is  la  hat  çı, müasir 
li  de  ri  miz Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin əlin 
də  dir. Bi  zim fə  xa  rət  lə öyün  dü  yü  müz 
güc  lü döv  lə  ti  miz, mil  li ha  ki  miy  yə  ti  miz 
və li  de  ri  miz var. Tam əmin  lik  lə de  yə 
bi  lə  rəm ki, mil  li qur  tu  lu  şu  mu  zun Ulu 
ön  dər  dən ya  di  gar qa  lan ideolo  gi  ya  sı  nın 
tən  tə  nə  si müs  tə  qil Azər  bay  ca  nı da  vam  lı 
və di  na  mik in  ki  şaf yo  lu ilə xoş  bəxt və 
fi  ra  van gə  lə  cə  yə apa  rır. 

Rəşad Mahmudov 
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini, 

tibb elmləri doktoru, Əməkdar həkim
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- Fə  zail müəl  lim, bu ya  xın  lar  da 
qeyd et  di  yi  niz 70 il  lik yu  bi  le  yi  niz 
mü  na  si  bə  ti ilə si  zi “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı adın  dan  təb  rik edi  rik. Siz 
uzaq  da  ğə  tə  yi  ra  yo  nun uc  qar    
kən  din  də  do  ğul  muş sa  də bir 
ailə  nin öv  la  dı  sı  nız. O za  man  lar  
gə  lə  cə  yi  niz  üçün  hə  dəf  ə  di  yi  niz  
xə  yal  lar  və məq  səd  lər  ara  sın  da 
elm  lər dok  to  ru, pro  fes  sor, mil  lət 
və  ki  li, par  la  men  tin ko  mi  tə səd  ri,  
Mil  li Məc  lis  Səd  ri  nin müavi -
ni, par  ti  ya  yet  ki  li  si ol  maq ki  mi 
yük  sə  liş  lə  rə ça  ta  ca  ğı  nı  zı  dü  şü -
nür  dü  nüz  mü? 
 Təb  ri  kə gö  rə tə  şək  kür edi  rəm. 

Bu sa  da  la  dıq  la  rı  nız  ara  sın  dan sa  də  cə 
pro  fes  sor ol  maq  la bağ  lı xə  yal  lar qur 
muş  dum. Mə  nim ən üm  də ar  zum ali 
mək  təb  müəl  li  mi ol  maq, elm yo  lun 
da irə  li  lə  mək idi. Qa  zan  dıq  la  rı  mın 
ha  mı  sı  nı zəh  mət  və əziy  yət he  sa  bı  na 
əl  də et  mi  şəm. 

Mək  tə  bə 6 ya  şım  da get  mi  şəm, 16 
ya  şım  da or  ta mək  tə  bi bi  tir  mi  şəm. 
Azər  bay  can Pe  da  qo  ji Uni  ver  si  te  ti  nin 
Ta  rix fa  kül  tə  si  ni fərq  lən  mə dip  lo  mu 
ilə bi  ti  rib,  do  ğu  lub bo  yaba  şa  çat 
dı  ğım kən  də qa  yıt  dım. 1 il müəl  lim, 
2 il təd  ris iş  lə  ri üz  rə mək  təb di  rek 
to  ru  nun müavi  ni  ki  mi fəaliy  yət  
gös  tər  dim. Hər  bi xid  mə  ti  mi  ba  şa 
vur  duq  dan son  ra ye  ni  dən Ba  kı  ya  
qa  yı  dıb Ba  kı Döv  lət  Uni  ver  si  te  ti  nin 
as  pi  ran  tu  ra  sı  na da  xil ol  dum və el  mi 
fəaliy  yə  tə baş  la  dım. 

O ki qal  dı  de  pu  tat  lı  ğa   bu, 
mə  nim alın ya  zım olub. Elə tə  yi  nat 
la  get  di  yim Ça  naq  bu  laq kən  din  də  
müəl  lim ki  mi fəaliy  yət  gös  tər  di  yim 
za  man da kənd  so  ve  ti  nin de  pu  ta  tı  
se  çil  miş  dim.

- Si  zi ta  rix  el  mi  nə gə  ti  rən sə  bəb 
nə idi?
 Or  ta mək  təb  də ri  ya  ziy  ya  tı  çox  

se  vir  dim və o sa  hə  ni seç  mə  yi plan  laş 
dır  mış  dım. Bu fən  ni bi  zə  çox sa  vad  lı 
və tə  ləb  kar  bir  insan olan Ək  rəm 
müəl  lim təd  ris  edir  di. Bir qay  da idi 
ki, hər də  fə Məm  məd  za  də ad  lı si  nif  
yol  da  şım, ya da mən növ  bə ilə çı  xıb 
löv  hə  də tap  şı  rı  ğı həll edir  dik. So 

nun  cu si  nif  də oxu  yur  dum, fev  ral ayı 
idi. Müəl  li  mi  miz növ  bə  ti də  fə mə  nə 
hən  də  sə  dən tap  şı  rıq ve  rə  rək “Müəl 
lim  lər ota  ğı”na get  miş  di və sin  fə çox 
əsə  bi qa  yıt  dı.

Mə  sə  lə  ni həll et  miş  dim, nə  ti  cə  ni 
doğ  ru tap  sam da, həl  li yol  la  rı düz 
de  yil  di. Bu  nu gö  rən müəl  lim heç 
göz  lə  mə  di  yim hal  da qə  fil  dən gic 
ga  hım  dan çox ağır bir zər  bə vur  du. 
Haq  sız  lıq  dan sar  sı  la  raq da  ha bu 
mək  təb  də oxu  ma  ya  ca  ğı  ma qə  rar 
ver  dim. 15 nə  fər şa  gird də mə  nə qo 
şul  du və biz bir növ üs  yan bay  ra  ğı 
qal  dır  dıq. Baş  qa  mək  tə  bə   keç  mək 
is  tə  yi ilə bağ  lı mü  ra  ciət et  dik. Bu 
söh  bət ra  yon rəh  bər  li  yi  nə qə  dər ge 
dib çıx  dı.  Ko  mis  si  ya  gəl  di.  Mə  nim 
haq  lı ol  du  ğum təs  diq  lən  di.  Ək  rəm 
müəl  lim  peş  man  çı  lı  ğı  nı bil  dir  sə də, 
gic  ga  hı  ma vu  ru  lan o qə  fil zər  bə mə 
ni ri  ya  ziy  yat  dan ta  ma  mi  lə so  yut  du 
və yo  lu  mu ta  ri  xə yö  nəlt  di. Bəl  kə də 

o ha  di  sə baş ver  mə  sə idi, bu gün ri 
ya  ziy  yat üz  rə pro  fes  sor ola  caq  dım. 

Hə  mi  şə de  yi  rəm, mən ri  ya  ziy  ya  tı 
dərk edir  dim, ədə  biy  ya  tı se  vir  dim, 
ta  ri  xi öy  rə  nir  dim... Ədə  biy  ya  tı seç 
mə  mə  yi  min  sə  bə  bi isə  ədə  biy  yat 
fa  kül  tə  si  nə  qə  bul  da  xa  ri  ci  dil im 
ta  ha  nı  nın ol  ma  sı idi. Bi  zim ra  yon  da  
xa  ri  ci dil o za  man ya  təd  ris  olun 
mur  du, ya  da  az ke  çi  lir  di. Mə  nim 
at  es  ta  tım  da xa  ri  ci  dil  qra  fa  sı  nın 
önü boş  dur. Ta  rix el  mi  ni məhz bu  
sə  bəb  dən seç  dim. 

Bu gün uşaq  lar  əv  vəl  cə  dən gə 
lə  cək  də  də  qiq  elm  lə  ri və ya hu  ma 
ni  tar  sa  hə  ni  se  çə  cək  lə  ri  ni  plan  laş 
dı  rır  lar, o sa  hə  yə  da  ha  çox  diq  qət  
ayı  rır  lar. Am  ma o vaxt  lar biz  də be  lə 

bir  se  çim yox idi. Bü  tün fən  lə  ri ey  ni 
sə  viy  yə  də oxu  yur  duq. Ona gö  rə də 
Ta  rix  fa  kül  tə  si  ni seç  mək,  ora  qə  bul 
olun  maq  mə  nim üçün elə də çə  tin 
lik ya  rat  ma  dı.

Mə  nim us  ta  dım, hər  za  man özü 
mə ör  nək bil  di  yim şəxs ta  rix  çi alim, 
aka  de  mik Ya  qub Mah  mu  dov olub. 
Müəl  li  mi  miz idi və hər za  man ona 
bir ha  lal  lıq mü  cəs  sə  mə  si ki  mi, əsl  
nü  mu  nə  ki  mi bax  mı  şam.  Son  ra  lar 
qis  mət  elə gə  tir  di ki,  onun  la  həm  kar  
ol  duq. O, de  kan idi, mən müəl  lim. 
Ta  le  elə gə  tir  di ki,  par  la  ment  də də 
onun  la 15 ilə ya  xın de  pu  tat həm  kar 
ki  mi ya  na  şı otur  duq.

- Fə  zail müəl  lim, əl  də  et  di  yi  niz  
uğur  lar  da nə  yi  əsas  amil he  sab  
edir  si  niz? 
 İn  sa  nın tər  bi  yə  sin  də 3 əsas  

amil var: ge  ne  tik kod, ailə tər  bi  yə  si 
və cə  miy  yə  tin tə  sir  lə  ri.  Bun  la  rın hər 

üçü ay  rıay  rı  lıq  da əsas 
fak  tor  lar  dır.  Xoş  bəx  təm 
ki, çox  sa  də və zəh  mət 
keş bir  ailə  də bö  yü  mü 
şəm. Atam bən  na, anam 
ev  dar  qa  dın idi. Hər  iki  si 
sərt  xa  rak  ter  li in  san idi. 
Am  ma ailə  tə  məl  lə  ri 
birbi  ri  nə  sev  gi, hər kə  sə 
hör  mət, qay  ğı  üzə  rin 
də  qu  rul  muş  du. Ka  sıb 
da ol  saq, uşaq  la  rın  elm  

da  lın  ca  get  mə  si, təh  sil al  ma  sı  üçün  
əl  lə  rin  dən gə  lə  ni  edir  di  lər. Atam 
mən də da  xil ol  maq  la qar  daş  la  rı  mın 
ha  mı  sı  nı oxut  du.  Bu gün ailə  miz 
də  mən və iki qar  da  şım ol  maq  la 
3  pro  fes  sor var. Bir  cə şe  yə  təəs  süf  
edi  rəm ki, o za  man cə  nub zo  na  sın  da  
olan ic  ti  mai  mü  hit  lə əla  qə  dar  çox  
yax  şı oxu  sa  lar da, ba  cı  la  rı  mın heç 
bi  ri ali  təh  sil ala bil  mə  di. 

Atam  bir  də  fə  də bi  zim  lə hün 
dür  dən, qış  qı  rıq  la, emo  si  ya ilə da 
nış  ma  dı. Onun bi  zim üçün ən bö  yük 
cə  za  sı sa  la  mı  mı  zı  al  ma  ma  sı idi. Mən 
öz  öv  lad  la  rı  mı da ey  ni  lə  va  li  deyn 
lə  rim  dən gör  dü  yüm  üsul  la  tər  bi  yə  
et  mi  şəm. Heç vaxt  da peş  man  çı  lıq  
ya  şa  ma  mı  şam. 

Rubrikamızın bu- 
dəfəki qonağı bu 
yaxınlarda 70 illik 
yubileyini qeyd edən 
Milli Məclis Sədrinin 
müavini Fəzail 
İbrahimlidir.  
Bütün həyatını elmə,  
pedaqoji və siyasi 
fəaliyyətə həsr edən 
Fəzail müəllimlə 
müxtəlif aspektlərdə 
söhbətimiz maraqlı 
məqamlarla yadda 
qaldı. Hörmətli 
ziyalımızın ömür 
səhifələrini onunla 
birlikdə vərəqlədikcə 
əldə etdiyi uğurların, 
müvəffəqiyyətlərin 
açarının möhkəm 
iradəyə, böyük 
zəhmətə, Tanrıya 
tükənməz sevgi  
və şükranlığa 
söykəndiyini gördük.

 Fəzail İbrahimli: 
“Ali Baş Komandan 

bizi himnimizin 
qarşısında  

utanmaqdan 
qurtardı...”

Azər  bay  ca  nın son 200 il  lik ta  ri  xin  də iki də  fə 
iti  ril  miş tor  paq  la  rın  qay  ta  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si 
baş ve  rib. Bir Sə  fə  vi  lər za  ma  nı Şah Ab  ba -
sın rəh  bər  li  yi ilə, bir də  müs  tə  qil Azər  bay -
can  döv  lə  ti  nin  Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
ko  man  dan  lı  ğı ilə.  İl  ham Əli  yev bu mil  lə  tin 
ru  hu  nu,  ba  şı önü  nə əyil  miş  Azər  bay  can 
ki  şi  si  nin  şəx  siy  yə  ti  ni özü  nə qay  tar  dı.
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- Fə  zail müəl  lim, bu ya  xın  lar  da 
qeyd et  di  yi  niz 70 il  lik yu  bi  le  yi  niz 
mü  na  si  bə  ti ilə si  zi “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı adın  dan  təb  rik edi  rik. Siz 
uzaq  da  ğə  tə  yi  ra  yo  nun uc  qar    
kən  din  də  do  ğul  muş sa  də bir 
ailə  nin öv  la  dı  sı  nız. O za  man  lar  
gə  lə  cə  yi  niz  üçün  hə  dəf  ə  di  yi  niz  
xə  yal  lar  və məq  səd  lər  ara  sın  da 
elm  lər dok  to  ru, pro  fes  sor, mil  lət 
və  ki  li, par  la  men  tin ko  mi  tə səd  ri,  
Mil  li Məc  lis  Səd  ri  nin müavi -
ni, par  ti  ya  yet  ki  li  si ol  maq ki  mi 
yük  sə  liş  lə  rə ça  ta  ca  ğı  nı  zı  dü  şü -
nür  dü  nüz  mü? 
 Təb  ri  kə gö  rə tə  şək  kür edi  rəm. 

Bu sa  da  la  dıq  la  rı  nız  ara  sın  dan sa  də  cə 
pro  fes  sor ol  maq  la bağ  lı xə  yal  lar qur 
muş  dum. Mə  nim ən üm  də ar  zum ali 
mək  təb  müəl  li  mi ol  maq, elm yo  lun 
da irə  li  lə  mək idi. Qa  zan  dıq  la  rı  mın 
ha  mı  sı  nı zəh  mət  və əziy  yət he  sa  bı  na 
əl  də et  mi  şəm. 

Mək  tə  bə 6 ya  şım  da get  mi  şəm, 16 
ya  şım  da or  ta mək  tə  bi bi  tir  mi  şəm. 
Azər  bay  can Pe  da  qo  ji Uni  ver  si  te  ti  nin 
Ta  rix fa  kül  tə  si  ni fərq  lən  mə dip  lo  mu 
ilə bi  ti  rib,  do  ğu  lub bo  yaba  şa  çat 
dı  ğım kən  də qa  yıt  dım. 1 il müəl  lim, 
2 il təd  ris iş  lə  ri üz  rə mək  təb di  rek 
to  ru  nun müavi  ni  ki  mi fəaliy  yət  
gös  tər  dim. Hər  bi xid  mə  ti  mi  ba  şa 
vur  duq  dan son  ra ye  ni  dən Ba  kı  ya  
qa  yı  dıb Ba  kı Döv  lət  Uni  ver  si  te  ti  nin 
as  pi  ran  tu  ra  sı  na da  xil ol  dum və el  mi 
fəaliy  yə  tə baş  la  dım. 

O ki qal  dı  de  pu  tat  lı  ğa   bu, 
mə  nim alın ya  zım olub. Elə tə  yi  nat 
la  get  di  yim Ça  naq  bu  laq kən  din  də  
müəl  lim ki  mi fəaliy  yət  gös  tər  di  yim 
za  man da kənd  so  ve  ti  nin de  pu  ta  tı  
se  çil  miş  dim.

- Si  zi ta  rix  el  mi  nə gə  ti  rən sə  bəb 
nə idi?
 Or  ta mək  təb  də ri  ya  ziy  ya  tı  çox  

se  vir  dim və o sa  hə  ni seç  mə  yi plan  laş 
dır  mış  dım. Bu fən  ni bi  zə  çox sa  vad  lı 
və tə  ləb  kar  bir  insan olan Ək  rəm 
müəl  lim təd  ris  edir  di. Bir qay  da idi 
ki, hər də  fə Məm  məd  za  də ad  lı si  nif  
yol  da  şım, ya da mən növ  bə ilə çı  xıb 
löv  hə  də tap  şı  rı  ğı həll edir  dik. So 

nun  cu si  nif  də oxu  yur  dum, fev  ral ayı 
idi. Müəl  li  mi  miz növ  bə  ti də  fə mə  nə 
hən  də  sə  dən tap  şı  rıq ve  rə  rək “Müəl 
lim  lər ota  ğı”na get  miş  di və sin  fə çox 
əsə  bi qa  yıt  dı.

Mə  sə  lə  ni həll et  miş  dim, nə  ti  cə  ni 
doğ  ru tap  sam da, həl  li yol  la  rı düz 
de  yil  di. Bu  nu gö  rən müəl  lim heç 
göz  lə  mə  di  yim hal  da qə  fil  dən gic 
ga  hım  dan çox ağır bir zər  bə vur  du. 
Haq  sız  lıq  dan sar  sı  la  raq da  ha bu 
mək  təb  də oxu  ma  ya  ca  ğı  ma qə  rar 
ver  dim. 15 nə  fər şa  gird də mə  nə qo 
şul  du və biz bir növ üs  yan bay  ra  ğı 
qal  dır  dıq. Baş  qa  mək  tə  bə   keç  mək 
is  tə  yi ilə bağ  lı mü  ra  ciət et  dik. Bu 
söh  bət ra  yon rəh  bər  li  yi  nə qə  dər ge 
dib çıx  dı.  Ko  mis  si  ya  gəl  di.  Mə  nim 
haq  lı ol  du  ğum təs  diq  lən  di.  Ək  rəm 
müəl  lim  peş  man  çı  lı  ğı  nı bil  dir  sə də, 
gic  ga  hı  ma vu  ru  lan o qə  fil zər  bə mə 
ni ri  ya  ziy  yat  dan ta  ma  mi  lə so  yut  du 
və yo  lu  mu ta  ri  xə yö  nəlt  di. Bəl  kə də 

o ha  di  sə baş ver  mə  sə idi, bu gün ri 
ya  ziy  yat üz  rə pro  fes  sor ola  caq  dım. 

Hə  mi  şə de  yi  rəm, mən ri  ya  ziy  ya  tı 
dərk edir  dim, ədə  biy  ya  tı se  vir  dim, 
ta  ri  xi öy  rə  nir  dim... Ədə  biy  ya  tı seç 
mə  mə  yi  min  sə  bə  bi isə  ədə  biy  yat 
fa  kül  tə  si  nə  qə  bul  da  xa  ri  ci  dil im 
ta  ha  nı  nın ol  ma  sı idi. Bi  zim ra  yon  da  
xa  ri  ci dil o za  man ya  təd  ris  olun 
mur  du, ya  da  az ke  çi  lir  di. Mə  nim 
at  es  ta  tım  da xa  ri  ci  dil  qra  fa  sı  nın 
önü boş  dur. Ta  rix el  mi  ni məhz bu  
sə  bəb  dən seç  dim. 

Bu gün uşaq  lar  əv  vəl  cə  dən gə 
lə  cək  də  də  qiq  elm  lə  ri və ya hu  ma 
ni  tar  sa  hə  ni  se  çə  cək  lə  ri  ni  plan  laş 
dı  rır  lar, o sa  hə  yə  da  ha  çox  diq  qət  
ayı  rır  lar. Am  ma o vaxt  lar biz  də be  lə 

bir  se  çim yox idi. Bü  tün fən  lə  ri ey  ni 
sə  viy  yə  də oxu  yur  duq. Ona gö  rə də 
Ta  rix  fa  kül  tə  si  ni seç  mək,  ora  qə  bul 
olun  maq  mə  nim üçün elə də çə  tin 
lik ya  rat  ma  dı.

Mə  nim us  ta  dım, hər  za  man özü 
mə ör  nək bil  di  yim şəxs ta  rix  çi alim, 
aka  de  mik Ya  qub Mah  mu  dov olub. 
Müəl  li  mi  miz idi və hər za  man ona 
bir ha  lal  lıq mü  cəs  sə  mə  si ki  mi, əsl  
nü  mu  nə  ki  mi bax  mı  şam.  Son  ra  lar 
qis  mət  elə gə  tir  di ki,  onun  la  həm  kar  
ol  duq. O, de  kan idi, mən müəl  lim. 
Ta  le  elə gə  tir  di ki,  par  la  ment  də də 
onun  la 15 ilə ya  xın de  pu  tat həm  kar 
ki  mi ya  na  şı otur  duq.

- Fə  zail müəl  lim, əl  də  et  di  yi  niz  
uğur  lar  da nə  yi  əsas  amil he  sab  
edir  si  niz? 
 İn  sa  nın tər  bi  yə  sin  də 3 əsas  

amil var: ge  ne  tik kod, ailə tər  bi  yə  si 
və cə  miy  yə  tin tə  sir  lə  ri.  Bun  la  rın hər 

üçü ay  rıay  rı  lıq  da əsas 
fak  tor  lar  dır.  Xoş  bəx  təm 
ki, çox  sa  də və zəh  mət 
keş bir  ailə  də bö  yü  mü 
şəm. Atam bən  na, anam 
ev  dar  qa  dın idi. Hər  iki  si 
sərt  xa  rak  ter  li in  san idi. 
Am  ma ailə  tə  məl  lə  ri 
birbi  ri  nə  sev  gi, hər kə  sə 
hör  mət, qay  ğı  üzə  rin 
də  qu  rul  muş  du. Ka  sıb 
da ol  saq, uşaq  la  rın  elm  

da  lın  ca  get  mə  si, təh  sil al  ma  sı  üçün  
əl  lə  rin  dən gə  lə  ni  edir  di  lər. Atam 
mən də da  xil ol  maq  la qar  daş  la  rı  mın 
ha  mı  sı  nı oxut  du.  Bu gün ailə  miz 
də  mən və iki qar  da  şım ol  maq  la 
3  pro  fes  sor var. Bir  cə şe  yə  təəs  süf  
edi  rəm ki, o za  man cə  nub zo  na  sın  da  
olan ic  ti  mai  mü  hit  lə əla  qə  dar  çox  
yax  şı oxu  sa  lar da, ba  cı  la  rı  mın heç 
bi  ri ali  təh  sil ala bil  mə  di. 

Atam  bir  də  fə  də bi  zim  lə hün 
dür  dən, qış  qı  rıq  la, emo  si  ya ilə da 
nış  ma  dı. Onun bi  zim üçün ən bö  yük 
cə  za  sı sa  la  mı  mı  zı  al  ma  ma  sı idi. Mən 
öz  öv  lad  la  rı  mı da ey  ni  lə  va  li  deyn 
lə  rim  dən gör  dü  yüm  üsul  la  tər  bi  yə  
et  mi  şəm. Heç vaxt  da peş  man  çı  lıq  
ya  şa  ma  mı  şam. 

Rubrikamızın bu- 
dəfəki qonağı bu 
yaxınlarda 70 illik 
yubileyini qeyd edən 
Milli Məclis Sədrinin 
müavini Fəzail 
İbrahimlidir.  
Bütün həyatını elmə,  
pedaqoji və siyasi 
fəaliyyətə həsr edən 
Fəzail müəllimlə 
müxtəlif aspektlərdə 
söhbətimiz maraqlı 
məqamlarla yadda 
qaldı. Hörmətli 
ziyalımızın ömür 
səhifələrini onunla 
birlikdə vərəqlədikcə 
əldə etdiyi uğurların, 
müvəffəqiyyətlərin 
açarının möhkəm 
iradəyə, böyük 
zəhmətə, Tanrıya 
tükənməz sevgi  
və şükranlığa 
söykəndiyini gördük.

 Fəzail İbrahimli: 
“Ali Baş Komandan 

bizi himnimizin 
qarşısında  

utanmaqdan 
qurtardı...”

Azər  bay  ca  nın son 200 il  lik ta  ri  xin  də iki də  fə 
iti  ril  miş tor  paq  la  rın  qay  ta  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si 
baş ve  rib. Bir Sə  fə  vi  lər za  ma  nı Şah Ab  ba -
sın rəh  bər  li  yi ilə, bir də  müs  tə  qil Azər  bay -
can  döv  lə  ti  nin  Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
ko  man  dan  lı  ğı ilə.  İl  ham Əli  yev bu mil  lə  tin 
ru  hu  nu,  ba  şı önü  nə əyil  miş  Azər  bay  can 
ki  şi  si  nin  şəx  siy  yə  ti  ni özü  nə qay  tar  dı.
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- Öv  lad  la  rı  nız  dan  yo  lu  nu  zu  da -
vam et  di  rə  ni, si  ya  si  fəaliy  yət  lə  
məş  ğul  ola  nı var  mı? 
 Yox, si  ya  si  fəaliy  yət  lə məş  ğul ol 

ma  yıb  lar. Hər iki qı  zım xa  ri  ci dil üz  rə 
təh  sil al  ıb, oğ  lum hü  quq  şü  nas  dır.  
Heç vaxt mə  ni  nə  yə gö  rə  sə ki  min  sə 
üs  tü  nə min  nət  çi  gön  dər  mə  yib  lər, 
mə  ni utan  dır  ma  yıb  lar. Heç bir se  çim 
lə  ri  nə qa  rış  ma  mı  şam. Öv  lad  la  rım  dan  
çox ra  zı  yam. 

- 70  yaş öm  rün tam müd  rik  lik  
dö  nə  mi  dir. İn  san hə  ya  tı  daim 
xoş  bəxt və kə  dər  li mə  qam  lar  la   
mü  şa  yiət olu  nur.  Fə  zail İb  ra -
him  li öm  rün bu pil  lə  sin  də hə -
ya  tın  da  kı ən unu  dul  maz  an  la  rı 
ne  cə xa  tır  la  yır? 
 Hə  ya  tı  mın ən yad  da  qa  lan döv 

rü  nü tə  yi  nat  la  kən  di  miz  də iş  lə  di  yim  
o 3 ili  sa  yı  ram. Ataanam yaş  lan  mış 
dı. Mən 22 ya  şım  da bü  tün ailə qay  ğı 
la  rı  nı çi  yin  lə  ri  mə al  dım. Va  li  deyn  lə 
rim elə xoş  bəxt idi  lər ki... Çün  ki mən 
kən  di  miz  də mək  tə  bin 8 il  lik ol  ma  sı 

sə  bə  bin  dən yu  xa  rı  si  nif  ə  ri qon  şu 
Arus  kən  din  də  oxu  mu  şam. Evi  mi  zə 
həf  tə  də bir  də  fə  gə  lir  dim. Son  ra da 
Ba  kı  da ali mək  təb  də oxu  dum. Yə  ni 
evi  miz  dən 14  ya  şım  da  çıx  mış  dım.

Bir  də  qon  şu  Arus kən  din  də  
oxu  yan vaxt  mən, 3 yaş mən  dən 
bö  yük qar  da  şım və di  gər 3 nə  fər 
yaş  lı  və tən  ha  Ağa  naz  adın  da  bir  
qa  dı  nın evin  də  qa  lır  dıq. Ev mək 
tə  bə ya  xın yer  lə  şir  di.  Bi  zim kənd  lə 
30 ki  lo  metr  ara  sı var  dı o kən  din.  
Ba  zar  gün  lə  ri  evi  mi  zə ge  dib özü 
müz  lə birhəf  tə  lik azu  qə gə  ti  rir  dik. 
Gəl  di  yi  miz  ilk gün  lər  də və  ziy  yət  
yax  şı olur  du. İki gün son  ra isə qi  da 
lar  da  dı  nı  də  yi  şir, çö  rək kif  ə  nir  di. 
Həf  tə  nin son  la  rı  na  ya  xın və  ziy  yət 
daha acı  na  caq  lı hal alır  dı. Tə  bii ki, 
yaş  lı və tən  ha  qa  dın  gün  də  lik 5 oğ 
la  nı ye  di  rdə bil  mək im  ka  nın  da  de 
yil  di. Bə  zən  dərs  dən gə  lən  də mən 
uşaq  la  rın ən ki  çi  yi ol  du  ğum  üçün o 
qa  dın mə  ni bir  bə  ha  nə ilə evi  nə ça 
ğı  rır, is  ti şor  ba və  tə  zə çö  rə  yə qo  naq  
edir  di. Onun  ye  mək  lə  ri  nin da  dı, o 

çö  rə  yin ət  ri bu gün də yad  da  şım  dan 
si  lin  mə  yib. Onun yax  şı  lıq  la  rı  nı heç 
unut  ma  dım. Rəh  mə  tə ge  də  nə qə  dər 
hər yay ra  yo  na  ge  dən  də ona  baş 
çə  kir  dim.

Ata  mın və  fa  tın  dan son  ra  ana  mı 
Ba  kı  ya  ya  nı  ma  gə  tir  dim. Səh  hə 
tin  də prob  lem  lər ya  ran  mış  dı. Bir 
də  fə ax  şam dərs  dən evə gə  lir  dim, 
gör  düm hə  yə  ti  miz  də tə  ci  li yar  dım 
ma  şı  nı var. Bil  dim ki, ana  mın üs  tü 
nə gə  lib. İçə  ri  gi  rən  də gör  düm ki, 
rən  gi sa  ra  lıb, və  ziy  yə  ti pis  dir. Ata  mı  
da tə  zə itir  miş  dim.  Dü  şün  düm ki, 
mən dal  ba  dal on  la  rın iki  si  nin də 
it  ki  si  nə dö  zə bil  mə  rəm. Hə  kim  lə  ri 
yo  la sa  lan  dan son  ra hə  yət  də üzü  mü 
Tan  rı  ya tu  tub de  dim ki, “Ay Al  lah, 
ana  mın 9 öv  la  dı var. Hə  rə  si  nin öm 
rün  dən bir, mə  nim öm  rüm  dən iki il 
kəs, ona on il ömür ver”. Val  lah, elə 
də ol  du  anam düz 10 il  dən son 
ra dün  ya  sı  nı də  yiş  di. Bu da unu  da  
bil  mə  di  yim bir ha  di  sə  dir. Va  li  deyn 
itir  mək çox dəh  şət  li hiss  dir, bu ya 
şım  da da mə  ni köv  rəl  dir...

- İn  san  lar  da ən yük  sək qiy  mət -
lən  dir  di  yi  niz key  fiy  yət  lər han  sı -
lar  dır? 
 Özü  nə  hör  mət his  si.  Bu,  bir  

nöq  tə  də da  ya  nıb ət  ra  fı  na  360 volt  luq  
ener  ge  tik  çə  pər  çək  mə  yə bən  zə 
yir ki, ora kim  sə ya  xın  la  şa bil  mə  sin. 
Özü  nə hör  mət  et  mə  yi ba  car  ma  yan 
in  san kim  sə  yə  hör  mət  edə bil  məz. 
Bil  mə  di  yin şe  yi da  nış  maq, nəf  si  nə 
qa  lib gə  lə bil  mə  mək, əda  lət  his  si  ni 
itir  mək, qib  tə və pa  xıl  lıq  his  si  ilə 
ya  şa  maq   özü  nə  hör  mət  dən bi  xə  bər 
ol  ma  ğın  gös  tə  ri  ci  lə  ri  dir. Mən an  caq 
özü  nə hör  mə  t edən in  san  la  rı qiy  mət 
lən  di  ri  rəm və bu, ən çox də  yər ver  di 
yim  key  fiy  yət  dir.  

- Bəs uzunil  lik pe  da  qo  ji  fəaliy -
yə  ti  niz  də han  sı prin  sip  lə  ri  əsas  
tut  mu  su  nuz? 
 Bir  də  fə uni  ver  si  tet  də  ka  fed 

ra  ya tə  zə bir  müəl  li  mə xa  nım gəl  di.  
Mə  nə ya  xın  la  şıb so  ruş  du ki,  Fə  zail 
müəl  lim,  ne  cə et  mi  si  niz ki,  tə  lə  bə 
lər si  zi bu qə  dər  se  vir  lər? De  dim, ilk 
növ  bə  də bu hör  mə  ti qa  zan  maq  üçün 
nəf  si  nə  sa  hib ol  ma  lı  san.  İkin  ci  si, nə 
qə  dər  prob  le  min ol  sa  da, audi  to  ri 
ya  ya  gi  rən  də üzün  də məm  nun  luq  
və xoş  bəxt  lik his  si  ol  ma  lı  dır. Tə  lə  bə 
lər  siz  dən nü  mu  nə  gö  tü  rə  rək  inan 
ma  lı  dır  lar ki,  müəl  lim ol  maq məhz  
xoş  bəxt  lik  dir. Üçün  cü  sü, əda  lət his 
si  dir. Əgər  sən ta  nış  lıq  la  or  ta  bab bi 
lə  nə “5”, yax  şı bi  lə  nə “4” ya  zır  san  sa, 
bu hör  mə  ti heç vaxt qa  zan  ma  ya  caq 
san. Hər  za  man bu  amal  la  pe  da  qo  ji  
fəaliy  yət  gös  tər  mi  şəm. 

Bir  də  fə bir  pro  fes  sor  la  im  ta  han 
gö  tü  rür  dük. Ağ  ca  bə  di  dən olan bir 
tə  lə  bə qız həm bi  le  ti  nə  dü  şən, həm 
əla  və sual  la  ra  ol  duq  ca düz  gün və 
dol  ğun  ca  vab  lar ver  di. Pro  fes  sor  
mə  nə  de  di ki, bu qı  za bir “4” yaz.  
Qız  do  lux  sun  muş hal  da so  ruş  du 
ki, pro  fes  sor, nə  yə gö  rə  “4”? Axı 
mən “əla”ya uy  ğun ca  vab ver  dim. 
Pro  fes  sor  sərt  şə  kil  də   göz  ya  şı  nı 
axıt  ma, Ha  cı Qa  ra  nın yer  li  si!  de 
yə onu  audi  to  ri  ya  dan çı  xar  ma  ğa 
ça  lış  dı. Qız dö  nüb pro  fes  so  ra de  di 
ki, mən Ha  cı Qa  ra  nın yox, Üze  yir  

bə  yin yer  li  si  yəm...  Önüm  də  ki qiy 
mət  cəd  və  lin  də  qı  zın adfa  mi  li  ya  sı  
qeyd  olun  sa da,  ona qiy  mət  yaz 
ma  dım. Bir  ne  çə tə  lə  bə  ni  yo  la  sa 
lan  dan  son  ra  pro  fes  sor  dan xə  bər  siz 
o qı  zın adı  nın önü  nə “əla”  yaz  dım. 
İm  ta  han  dan  son  ra  qı  za  ya  xın  la  şıb 
gös  tər  dim, çox təəc  cüb  lən  di.  Bir  tə 
lə  bə  nin gö  zün  də o əda  lət  prin  si  pi  ni  
itir  mə  mə  yi  min se  vin  ci  ni  gö  rən  də 
elə bil dün  ya  nın ən bö  yük mü  ka  fa  tı 
nı  al  mış ol  dum.  Bax, bu  dur müəl  li 
min haq  qı! O tə  bəs  süm!  Hör  mət  də 
elə bu cür  mis  qalmis  qal  qa  za  nı  lır.

Yax  şı oxu  yan tə  lə  bə  lə  rim  lə  hər  
za  man əl ilə gö  rüş  mü  şəm. Şu  şa 
dan bir  tə  lə  bəm var  dı  Mu  ğan.  Bir  
də  fə on  dan im  ta  han  gö  tü  rür  düm, 
əla  ca  vab ver  di. Mən də qiy  mət  

ki  tab  ça  sı  nı alıb, ona “əla” yaz  dım. 
Təəc  cüb  lə  nə  rək  de  di ki, müəl  lim, 
inan  mır  dım ki, mə  nə “əla” ya  zar 
sı  nız. Elə bil  dim be  lə qiy  mət an  caq 
xa  hişmin  nət  lə ya  zı  la bi  lər...  Mə 
nə Şu  şa  dan gə  lən  də bir Xa  rı  bül 
bül  gə  tir  di.  Bu gü  lü ilk də  fə idi  
gö  rür  düm.  De  dim, bu Xa  rı  bül  bül 
də sə  nin mə  nə  ver  di  yin “əla”dır. 
Onun  la bu gü  nə qə  dər  dost  lu  ğu 
muz  da  vam edir.  Hü  quqmü  ha  fi  zə 
or  qan  la  rın  da  iş  lə  yir  di. Son  ra  dan 
Şu  şa iş  ğal olun  du.  Hər  za  man 
de  yir  di ki,  müəl  lim, in  şal  lah  Şu  şa  
azad olun  sun, si  zi  Şu  şa  ya   evi  mi  zə 
apa  ra  ca  ğam. Bu  ya  xın  lar  da  da  nış 
dıq. Mən  Şu  şa  da  ol  ma  mı  şam. İn 
şal  lah, im  kan ya  ra  nan ki  mi  get  mə  yi  
dü  şü  nü  rəm.   Kiçik qardaşım Şakirlə Xarkovda

BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrası

“N” saylı hərbi hissənin əsgər mətbəxində
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- Öv  lad  la  rı  nız  dan  yo  lu  nu  zu  da -
vam et  di  rə  ni, si  ya  si  fəaliy  yət  lə  
məş  ğul  ola  nı var  mı? 
 Yox, si  ya  si  fəaliy  yət  lə məş  ğul ol 

ma  yıb  lar. Hər iki qı  zım xa  ri  ci dil üz  rə 
təh  sil al  ıb, oğ  lum hü  quq  şü  nas  dır.  
Heç vaxt mə  ni  nə  yə gö  rə  sə ki  min  sə 
üs  tü  nə min  nət  çi  gön  dər  mə  yib  lər, 
mə  ni utan  dır  ma  yıb  lar. Heç bir se  çim 
lə  ri  nə qa  rış  ma  mı  şam. Öv  lad  la  rım  dan  
çox ra  zı  yam. 

- 70  yaş öm  rün tam müd  rik  lik  
dö  nə  mi  dir. İn  san hə  ya  tı  daim 
xoş  bəxt və kə  dər  li mə  qam  lar  la   
mü  şa  yiət olu  nur.  Fə  zail İb  ra -
him  li öm  rün bu pil  lə  sin  də hə -
ya  tın  da  kı ən unu  dul  maz  an  la  rı 
ne  cə xa  tır  la  yır? 
 Hə  ya  tı  mın ən yad  da  qa  lan döv 

rü  nü tə  yi  nat  la  kən  di  miz  də iş  lə  di  yim  
o 3 ili  sa  yı  ram. Ataanam yaş  lan  mış 
dı. Mən 22 ya  şım  da bü  tün ailə qay  ğı 
la  rı  nı çi  yin  lə  ri  mə al  dım. Va  li  deyn  lə 
rim elə xoş  bəxt idi  lər ki... Çün  ki mən 
kən  di  miz  də mək  tə  bin 8 il  lik ol  ma  sı 

sə  bə  bin  dən yu  xa  rı  si  nif  ə  ri qon  şu 
Arus  kən  din  də  oxu  mu  şam. Evi  mi  zə 
həf  tə  də bir  də  fə  gə  lir  dim. Son  ra da 
Ba  kı  da ali mək  təb  də oxu  dum. Yə  ni 
evi  miz  dən 14  ya  şım  da  çıx  mış  dım.

Bir  də  qon  şu  Arus kən  din  də  
oxu  yan vaxt  mən, 3 yaş mən  dən 
bö  yük qar  da  şım və di  gər 3 nə  fər 
yaş  lı  və tən  ha  Ağa  naz  adın  da  bir  
qa  dı  nın evin  də  qa  lır  dıq. Ev mək 
tə  bə ya  xın yer  lə  şir  di.  Bi  zim kənd  lə 
30 ki  lo  metr  ara  sı var  dı o kən  din.  
Ba  zar  gün  lə  ri  evi  mi  zə ge  dib özü 
müz  lə birhəf  tə  lik azu  qə gə  ti  rir  dik. 
Gəl  di  yi  miz  ilk gün  lər  də və  ziy  yət  
yax  şı olur  du. İki gün son  ra isə qi  da 
lar  da  dı  nı  də  yi  şir, çö  rək kif  ə  nir  di. 
Həf  tə  nin son  la  rı  na  ya  xın və  ziy  yət 
daha acı  na  caq  lı hal alır  dı. Tə  bii ki, 
yaş  lı və tən  ha  qa  dın  gün  də  lik 5 oğ 
la  nı ye  di  rdə bil  mək im  ka  nın  da  de 
yil  di. Bə  zən  dərs  dən gə  lən  də mən 
uşaq  la  rın ən ki  çi  yi ol  du  ğum  üçün o 
qa  dın mə  ni bir  bə  ha  nə ilə evi  nə ça 
ğı  rır, is  ti şor  ba və  tə  zə çö  rə  yə qo  naq  
edir  di. Onun  ye  mək  lə  ri  nin da  dı, o 

çö  rə  yin ət  ri bu gün də yad  da  şım  dan 
si  lin  mə  yib. Onun yax  şı  lıq  la  rı  nı heç 
unut  ma  dım. Rəh  mə  tə ge  də  nə qə  dər 
hər yay ra  yo  na  ge  dən  də ona  baş 
çə  kir  dim.

Ata  mın və  fa  tın  dan son  ra  ana  mı 
Ba  kı  ya  ya  nı  ma  gə  tir  dim. Səh  hə 
tin  də prob  lem  lər ya  ran  mış  dı. Bir 
də  fə ax  şam dərs  dən evə gə  lir  dim, 
gör  düm hə  yə  ti  miz  də tə  ci  li yar  dım 
ma  şı  nı var. Bil  dim ki, ana  mın üs  tü 
nə gə  lib. İçə  ri  gi  rən  də gör  düm ki, 
rən  gi sa  ra  lıb, və  ziy  yə  ti pis  dir. Ata  mı  
da tə  zə itir  miş  dim.  Dü  şün  düm ki, 
mən dal  ba  dal on  la  rın iki  si  nin də 
it  ki  si  nə dö  zə bil  mə  rəm. Hə  kim  lə  ri 
yo  la sa  lan  dan son  ra hə  yət  də üzü  mü 
Tan  rı  ya tu  tub de  dim ki, “Ay Al  lah, 
ana  mın 9 öv  la  dı var. Hə  rə  si  nin öm 
rün  dən bir, mə  nim öm  rüm  dən iki il 
kəs, ona on il ömür ver”. Val  lah, elə 
də ol  du  anam düz 10 il  dən son 
ra dün  ya  sı  nı də  yiş  di. Bu da unu  da  
bil  mə  di  yim bir ha  di  sə  dir. Va  li  deyn 
itir  mək çox dəh  şət  li hiss  dir, bu ya 
şım  da da mə  ni köv  rəl  dir...

- İn  san  lar  da ən yük  sək qiy  mət -
lən  dir  di  yi  niz key  fiy  yət  lər han  sı -
lar  dır? 
 Özü  nə  hör  mət his  si.  Bu,  bir  

nöq  tə  də da  ya  nıb ət  ra  fı  na  360 volt  luq  
ener  ge  tik  çə  pər  çək  mə  yə bən  zə 
yir ki, ora kim  sə ya  xın  la  şa bil  mə  sin. 
Özü  nə hör  mət  et  mə  yi ba  car  ma  yan 
in  san kim  sə  yə  hör  mət  edə bil  məz. 
Bil  mə  di  yin şe  yi da  nış  maq, nəf  si  nə 
qa  lib gə  lə bil  mə  mək, əda  lət  his  si  ni 
itir  mək, qib  tə və pa  xıl  lıq  his  si  ilə 
ya  şa  maq   özü  nə  hör  mət  dən bi  xə  bər 
ol  ma  ğın  gös  tə  ri  ci  lə  ri  dir. Mən an  caq 
özü  nə hör  mə  t edən in  san  la  rı qiy  mət 
lən  di  ri  rəm və bu, ən çox də  yər ver  di 
yim  key  fiy  yət  dir.  

- Bəs uzunil  lik pe  da  qo  ji  fəaliy -
yə  ti  niz  də han  sı prin  sip  lə  ri  əsas  
tut  mu  su  nuz? 
 Bir  də  fə uni  ver  si  tet  də  ka  fed 

ra  ya tə  zə bir  müəl  li  mə xa  nım gəl  di.  
Mə  nə ya  xın  la  şıb so  ruş  du ki,  Fə  zail 
müəl  lim,  ne  cə et  mi  si  niz ki,  tə  lə  bə 
lər si  zi bu qə  dər  se  vir  lər? De  dim, ilk 
növ  bə  də bu hör  mə  ti qa  zan  maq  üçün 
nəf  si  nə  sa  hib ol  ma  lı  san.  İkin  ci  si, nə 
qə  dər  prob  le  min ol  sa  da, audi  to  ri 
ya  ya  gi  rən  də üzün  də məm  nun  luq  
və xoş  bəxt  lik his  si  ol  ma  lı  dır. Tə  lə  bə 
lər  siz  dən nü  mu  nə  gö  tü  rə  rək  inan 
ma  lı  dır  lar ki,  müəl  lim ol  maq məhz  
xoş  bəxt  lik  dir. Üçün  cü  sü, əda  lət his 
si  dir. Əgər  sən ta  nış  lıq  la  or  ta  bab bi 
lə  nə “5”, yax  şı bi  lə  nə “4” ya  zır  san  sa, 
bu hör  mə  ti heç vaxt qa  zan  ma  ya  caq 
san. Hər  za  man bu  amal  la  pe  da  qo  ji  
fəaliy  yət  gös  tər  mi  şəm. 

Bir  də  fə bir  pro  fes  sor  la  im  ta  han 
gö  tü  rür  dük. Ağ  ca  bə  di  dən olan bir 
tə  lə  bə qız həm bi  le  ti  nə  dü  şən, həm 
əla  və sual  la  ra  ol  duq  ca düz  gün və 
dol  ğun  ca  vab  lar ver  di. Pro  fes  sor  
mə  nə  de  di ki, bu qı  za bir “4” yaz.  
Qız  do  lux  sun  muş hal  da so  ruş  du 
ki, pro  fes  sor, nə  yə gö  rə  “4”? Axı 
mən “əla”ya uy  ğun ca  vab ver  dim. 
Pro  fes  sor  sərt  şə  kil  də   göz  ya  şı  nı 
axıt  ma, Ha  cı Qa  ra  nın yer  li  si!  de 
yə onu  audi  to  ri  ya  dan çı  xar  ma  ğa 
ça  lış  dı. Qız dö  nüb pro  fes  so  ra de  di 
ki, mən Ha  cı Qa  ra  nın yox, Üze  yir  

bə  yin yer  li  si  yəm...  Önüm  də  ki qiy 
mət  cəd  və  lin  də  qı  zın adfa  mi  li  ya  sı  
qeyd  olun  sa da,  ona qiy  mət  yaz 
ma  dım. Bir  ne  çə tə  lə  bə  ni  yo  la  sa 
lan  dan  son  ra  pro  fes  sor  dan xə  bər  siz 
o qı  zın adı  nın önü  nə “əla”  yaz  dım. 
İm  ta  han  dan  son  ra  qı  za  ya  xın  la  şıb 
gös  tər  dim, çox təəc  cüb  lən  di.  Bir  tə 
lə  bə  nin gö  zün  də o əda  lət  prin  si  pi  ni  
itir  mə  mə  yi  min se  vin  ci  ni  gö  rən  də 
elə bil dün  ya  nın ən bö  yük mü  ka  fa  tı 
nı  al  mış ol  dum.  Bax, bu  dur müəl  li 
min haq  qı! O tə  bəs  süm!  Hör  mət  də 
elə bu cür  mis  qalmis  qal  qa  za  nı  lır.

Yax  şı oxu  yan tə  lə  bə  lə  rim  lə  hər  
za  man əl ilə gö  rüş  mü  şəm. Şu  şa 
dan bir  tə  lə  bəm var  dı  Mu  ğan.  Bir  
də  fə on  dan im  ta  han  gö  tü  rür  düm, 
əla  ca  vab ver  di. Mən də qiy  mət  

ki  tab  ça  sı  nı alıb, ona “əla” yaz  dım. 
Təəc  cüb  lə  nə  rək  de  di ki, müəl  lim, 
inan  mır  dım ki, mə  nə “əla” ya  zar 
sı  nız. Elə bil  dim be  lə qiy  mət an  caq 
xa  hişmin  nət  lə ya  zı  la bi  lər...  Mə 
nə Şu  şa  dan gə  lən  də bir Xa  rı  bül 
bül  gə  tir  di.  Bu gü  lü ilk də  fə idi  
gö  rür  düm.  De  dim, bu Xa  rı  bül  bül 
də sə  nin mə  nə  ver  di  yin “əla”dır. 
Onun  la bu gü  nə qə  dər  dost  lu  ğu 
muz  da  vam edir.  Hü  quqmü  ha  fi  zə 
or  qan  la  rın  da  iş  lə  yir  di. Son  ra  dan 
Şu  şa iş  ğal olun  du.  Hər  za  man 
de  yir  di ki,  müəl  lim, in  şal  lah  Şu  şa  
azad olun  sun, si  zi  Şu  şa  ya   evi  mi  zə 
apa  ra  ca  ğam. Bu  ya  xın  lar  da  da  nış 
dıq. Mən  Şu  şa  da  ol  ma  mı  şam. İn 
şal  lah, im  kan ya  ra  nan ki  mi  get  mə  yi  
dü  şü  nü  rəm.   Kiçik qardaşım Şakirlə Xarkovda

BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrası

“N” saylı hərbi hissənin əsgər mətbəxində
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- Fə  zail müəl  lim,  bəs el  mi-pe -
da  qo  ji fəaliy  yət  lə ya  na  şı, si  ya  si 
pro  ses  lə  rə  qa  tıl  ma  ğı  nı  za han  sı 
amil  lər  sə  bəb ol  du? 
 Xalq  hə  rə  ka  tı  za  ma  nı idi.  Azad 

lıq  mey  da  nı  gur  la  yır  dı. Mi  tinq  lər  
ke  çi  ri  lir  di. Hər  gün  dərs  dən  son  ra  
mən də ora  ge  dir  dim. 1992ci il  də 
Xalq  Cəb  hə  si  ha  ki  miy  yə  tə  gəl  di. O 
döv  rün ic  ti  maisi  ya  si bu  rul  ğa  nı  ha 
mı  ya mə  lum  dur.  Çox çə  tin dövr  lər 
idi.  Öl  kə və  tən  daş  mü  ha  ri  bə  si  nin 
as  ta  na  sın  da  idi,  müx  tə  lif  si  ya  si 
qüv  və  lər san  ki Azər  bay  ca  nı par  ça  la 
maq, qu  ber  ni  ya  la  ra böl  mək uğ  run  da  
sa  va  şa  çıx  mış  dı  lar. 

On  da Sa  bir Rüs  təm  xan  lı ilə məs  lə 
hət  ləş  dik ki, bu və  tən  daş  na  ra  hat  lı  ğı 
nı müəy  yən qə  dər ara  dan qal  dır  ma  ğa 
ne  cə kö  mək edək. Xey  li  say  da zi  ya  lı 
top  la  şa  raq Və  tən  daş Həm  rəy  li  yi 
Par  ti  ya  sı  nı ya  rat  dıq, par  ti  ya  nın tə  sis  
qu  rul  ta  yı  nı ke  çir  dik. Elə o vaxt  dan da 
özü  mü si  ya  si  pro  ses  lə  rin  için  də  gör 
düm.  Son  ra  2000ci ilin  par  la  ment  
seç  ki  lə  rin  də  pro  por  sional sis  tem üz 
rə  Və  tən  daş Həm  rəy  li  yi Par  ti  ya  sı  nın 
təq  dim et  di  yi si  ya  hı əsa  sın  da Mil  li 
Məc  li  sin de  pu  ta  tı  se  çil  dim. 

- 2020-ci il par  la  ment  seç  ki  lə -
rin  də  tək  rar  de  pu  tat  man  da  tı  
qa  zan  dı  nız.   Bu seç  ki  lər öl  kə -
miz  də  çox  fərq  li mə  qam  lar  la  

yad  da  qal  dı.   Mü  xa  li  fət  par -
ti  ya  sı  nın nü  ma  yən  də  si ola  raq  
Mil  li Məc  lis  rəh  bər  li  yin  də yer  
al  dı  nız. Bu ba  rə  də  fi  kir  lə  ri  niz  
bi  zim üçün ma  raq  lı  dır. 
 Mənim  sı  ra  vi de  pu  tat olan za 

man  da is  tə  ni  lən mə  sə  lə  yə is  tə  ni  lən 
şəkildə münasibət bildirmək im  ka 
nım  var idi.  Par  la  ment  rəh  bər  li  yin 
də ol  maq isə mə  nim  mə  su  liy  yə  ti  mi 
iki  qat  ar  tı  rıb.  Bu gün mil  li qü  rur  
his  si özü  nə qay  ta  rı  lan  hər bir və  tən 
daş Pre  zi  den  tin, Ali Baş Ko  man  da 
nın əs  gə  ri ol  ma  lı  dır. Çün  ki 2020ci il  
xal  qı  mı  zın  yad  da  şı  na  qı  zıl hərf  ər  lə 
həkk olun  du. 

Fi  kir  ve  rin, Azər  bay  can ta  ri  xin  də 
12  ay  lıq  təq  vi  min 11 ayın  da  er  mə  ni 
fa  şiz  mi  nin ci  na  yət  lə  ri yer al  mış  dı. 20 
Yan  var fa  ciəsi, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı, Şu 
şa  nın, La  çı  nın, di  gər ra  yon  la  rın iş  ğal 
ta  rix  lə  ri, Qa  ra  kənd  də  ki ver  tol  yot fa 
ciəsi... Tan  rı  ya şü  kür ol  sun ki, Ali Baş 
Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi ilə Qa  ra  bağ 
30 il  lik düş  mən tap  da  ğın  dan  azad 
edil  di. 

Azər  bay  ca  nın son 200 il  lik ta  ri 
xin  də iki də  fə iti  ril  miş tor  paq  la  rın  
qay  ta  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si baş ve  rib. Bir 
Sə  fə  vi  lər za  ma  nı Şah Ab  ba  sın rəh  bər 
li  yi ilə, bir də  müs  tə  qil Azər  bay  can  
döv  lə  ti  nin  Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
ko  man  dan  lı  ğı ilə.  İl  ham Əli  yev bu 
mil  lə  tin ru  hu  nu,  ba  şı önü  nə əyil 

miş  Azər  bay  can ki  şi  si  nin  şəx  siy  yə 
ti  ni özü  nə qay  tar  dı. O za  man  Şah 
Ab  bas  la  bağ  lı  na  ğıl  lar  ya  ran  mış  dı. 
Əmi  nəm ki, gə  lə  cək nə  sil  lər  də İl 
ham Əli  yev haq  qın  da be  lə müasir 
qorx  maz  lıq, cən  ga  vər  lik das  tan  la  rı 
ya  ra  da  caq  lar. 

Ali Baş Ko  man  da  nın Zə  fər pa  ra 
dın  da  kı çı  xı  şı  nı heç unu  da bil  mi  rəm: 
“Biz bu qə  lə  bə  ni həm pe  şə  kar  lıq, 
həm qəh  rə  man  lıq he  sa  bı  na, ey  ni za 
man  da, mil  li ruh he  sa  bı  na qa  zan  mı 
şıq. Biz haq  lı idik, haqqəda  lət bi  zim 
tə  rə  fi  miz  də idi. Bi  zim əs  gər və za  bit 
lə  ri  miz hü  cu  ma ke  çən  də bir amal  la 
ya  şa  yır  dı ki, öz doğ  ma tor  paq  la  rı  nı 
iş  ğal  çı  lar  dan azad et  sin  lər. No  yab 
rın 10da Er  mə  nis  tan məc  bur olub 
ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  na im  za atıb. Bu 
ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  na gö  rə, bir gül  lə 
at  ma  dan Kəl  bə  cər, La  çın və Ağ  dam 
ra  yon  la  rı Azər  bay  ca  na qay  ta  rıl  dı, 
Azər  bay  can bay  ra  ğı ora  da qal  dı  rıl  dı. 
Bu, onu gös  tə  rir ki, biz mü  ha  ri  bə  ni 
həm dö  yüş mey  da  nın  da, həm si  ya  si 
müs  tə  vi  də qa  zan  mı  şıq”. 

Ar  tıq  Azər  bay  can  döv  lə  ti  nin 
dün  ya  xalq  la  rı  nın boy  sı  ra  sın  da  
özü  nə  məx  sus  ye  ri var. Bu qə  lə  bə  nin 
qa  za  nıl  ma  sın  da qo  şa  qa  nad  olan  
Tür  ki  yə ilə Azər  bay  ca  nın sar  sıl  maz  
dost  luq  və qar  daş  lı  ğı  nın da xü  su  si 
ro  lu ol  du. Tür  ki  yə hər  za  man bi  zim 
gü  vənc  və inam ye  ri  miz  dir. Bu  də  fə 
də bi  zə  qar  daş  lı  ğı  nı gös  tər  di. 

İl  ham Əli  yev   qə  tiy  yət  li, cə  sa  rət  li 
və dip  lo  ma  ti  ya  sı  çox  güc  lü  olan bir 
şəx  siy  yət  dir. 30 il  dir  biz Azər  bay  can 
him  ni  nin:

 “Sən  dən öt  rü  can ver  mə  yə 
cüm  lə ha  zı  rız,

 Sən  dən öt  rü qan tök  mə  yə 
cüm  lə qa  di  riz!” - 

his  sə  si  ni oxu  yan  da utanc his  si ke 
çi  rir  dik.  Ali Baş  Ko  man  dan  bi  zi 
bu utanc  dan qur  tar  dı. Hə  lə 15 il 
bun  dan  əv  vəl  dost  lar  la görüşərkən 
de  miş  dim ki, Şu  şa  nə vaxt iş  ğal  dan 
azad edil  sə, ad gü  nü  mü hə  min ta 
rix  də ke  çi  rə  cə  yəm.  Şu  şa  alı  nan gün 
dost  lar  zəng  edib de  di  lər ki, ad  
gü  nün mü  ba  rək!  Şu  şa mə  nim üçün 
mü  qəd  dəs bir ocaq  dır, alın  maz qa  la 

dır. Düş  mən  dən mü  ha  fi  zə qa  la  sı  dır, 
qey  rət  qa  la  sı  dır. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Mək  kə 
zi  ya  rə  tin  də Qa  ra  ba  ğın  iş  ğal  dan azad  
edil  mə  si  ni ar  zu  la  mış  dı.  Özü  nün  
rəh  bər  li  yi ilə də bu ar  zu  ya  çat  dı. İl 
ham Əli  yev Azər  bay  ca  nın  xi  las  ka  rı 
dır. İna  nı  ram ki, gün gə  lə  cək Şu  şa  nın 
ən möh  tə  şəm ye  rin  də  onun əlin  də  
mə  şəl tu  tan hey  kə  li uca  la  caq.  

- Par  la  men  tin  İc  ti  mai bir  lik  lər  
və  di  ni  qu  rum  lar ko  mi  tə  si -
nin  səd  ri  ki  mi  öl  kə  də  ge  dən 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm  ənə  nə  lə  ri  nin, 
mə  nə  vi  saf  ı  ğın qo  run  ma  sı   si  zi  
qa  ne  edir  mi? 
 A  zər  bay  can di  ni əqi  də  nin to  xu 

nul  maz  lı  ğı, to  le  rant  lıq  ba  xı  mın  dan  
bü  tün dün  ya  ya  nü  mu  nə  dir. Ki  çik 
bir  mü  səl  man öl  kə  si ki  mi  biz  iki cə 
hət  dən  si  ya  si sa  bit  lik və di  ni eti  qad  
azad  lı  ğı  ba  xı  mın  dan bü  tün dün  ya  da  
se  çi  li  rik.  Bu  nun  la  bağ  lı qa  nun  ve  ri  ci 
lik ba  za  sı da ki  fa  yət qə  dər tək  mil  dir. 

- Siz  həm də  si  zə  eti  mad  gös -
tə  rən  se  çi  ci  lə  ri  ni  zin sev  gi  si  ni 
qa  zan  mış millət vəkilisiniz. On -
lar  la işi ne  cə  qu  rur  su  nuz? 
 Bir də  fə uşaq olar  kən  atam mə  ni 

özü  ilə ra  yon mər  kə  zi  nə  apar  mış  dı. 
Həm mə  nə mək  təb üçün la  zım olan 
bə  zi lə  va  zi  mat  lar  ala  caq  dı, həm də 
ray  kom ka  ti  bi  ilə gö  rüş  mək is  tə  yir 
di.  La  zım olan şey  lə  ri alan  dan son  ra 
ray  ko  mun qə  bu  lu  na get  dik. “Çöl  də  
göz  lə  yin”  de  di  lər.  Biz  acsu  suz  
sə  hər saat 10dan ax  şam  6ya  qə  dər 
İc  raiy  yə  Ko  mi  tə  si  nin qar  şı  sın  da  kı 
daş səkinin üs  tün  də  otu  rub göz  lə 
dik. Hə  min gün ata  mın  üzün  də  ki  o  
ça  rə  siz ifa  də bu gü  nə qə  dər  ya  dım 
da  dır. De  pu  tat  lıq  fəaliy  yə  tim  də hər  
za  man hər  han  sı   bir  se  çi  ci  min və ya  
ta  nı  dı  ğım  ada  mın  üzün  də o  ça  rə  siz  
ifa  də  nin  ya  ran  ma  ma  sı  na  ça  lış  mı 
şam. 20 il  dən ar  tıq  dır ki, de  pu  ta  tam. 
İn  di  yə  qə  dər  bir  nə  fər  se  çi  cim 
de  yə bil  məz ki, Fə  zail İb  ra  him  li mə  ni 
20 də  qi  qə göz  lə  dib. Əlim  dən gə  lən 
qə  dər də ha  mı  nın  prob  lem  lə  ri  nə yar 
dım et  mə  yə ça  lış  mı  şam. 

2007ci il  də cə  nab Pre  zi  den  tin Cə 
li  la  ba  da sə  fə  ri za  ma  nı ona mü  ra  ciət 
et  dim ki, Cə  li  la  bad  dan Yar  dım  lı  ya 
qə  dər 40 min əha  li  si olan 80 kənd var, 
am  ma on  la  rı əha  tə edən as  falt yol 
yox  dur. İl  ham Əli  yev bu mə  sə  lə  yə 
çox diq  qət  lə ya  naş  dı və o yo  lun çə 
kil  mə  si  nə gös  tə  riş ver  di. İn  di hə  min 
yol bi  zim kən  di  miz  dən və yu  xa  rı  
si  nif  ə  ri oxu  du  ğu  muz Arus kən  di  nin 
için  dən ke  çə  rək Yar  dım  lı  ya qo  vu  şur.

Cə  li  la  bad  da  Və  tən mü  ha  ri  bə  si  
gün  lə  rin  də iki şə  hi  di  miz ol  du. Mən 
on  la  rın hüzr  mə  ra  si  min  də iş  ti  rak  
et  dim. O kən  din yol  la  rı çox  bər  bad  
və  ziy  yət  də idi.  Qa  yıt  dıq  dan  son  ra  
aidiy  yə  ti qu  rum  la  ra mü  ra  ciət et  dim. 
10 ki  lo  metr  lik Ko  man  lıHə  ziabad  
yo  lu çə  kil  di.

 Bi  lə  su  var ra  yo  nu  nun Xır  man  da 
lı kən  din  də 20 il  dən ar  tıq  dır ki, su 
prob  le  mi var  idi.  Ar  tıq  mə  nim  tə 
şəb  bü  süm  lə bu prob  lem də  ara  dan  
qal  dı  rı  lıb. 

De  mək olar ki,  hər  həf  tə  se  çi  ci 
lə  rim  lə on  layn gö  rüş  lər  ke  çi  ri  rəm.  
Ki  fa  yət  qə  dər  təc  rü  bə  li de  pu  tat 
kö  mək  çim var.  Onu mil  lət  və  ki  li  
se  çil  di  yim əra  zi  də  ki  hər  ev  də  ta  nı 
yır  lar, hər  kəs  də te  le  fon nöm  rə  miz  
var.

 Əsas odur ki, mən heç bir se  çi 
ci  mə  ya  lan da  nış  mı  ram.  Gü  cüm  
çat  ma  yan prob  lem olan  da  da heç 
ol  ma  sa ona bu mə  sə  lə  nin həl  li üçün 
ən doğ  ru  yol  la  rı gös  tə  ri  rəm.

Qərənfil Mansurova

69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsindən deputatlığa namizəd  
Fəzail İbrahimli Cəlilabad rayonda əhali ilə görüşür



38  |  MİLLİ MƏCLİS   MAY-İYUN, 2021     MAY-İYUN, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  39   

HƏMSÖHBƏT HƏMSÖHBƏT

- Fə  zail müəl  lim,  bəs el  mi-pe -
da  qo  ji fəaliy  yət  lə ya  na  şı, si  ya  si 
pro  ses  lə  rə  qa  tıl  ma  ğı  nı  za han  sı 
amil  lər  sə  bəb ol  du? 
 Xalq  hə  rə  ka  tı  za  ma  nı idi.  Azad 

lıq  mey  da  nı  gur  la  yır  dı. Mi  tinq  lər  
ke  çi  ri  lir  di. Hər  gün  dərs  dən  son  ra  
mən də ora  ge  dir  dim. 1992ci il  də 
Xalq  Cəb  hə  si  ha  ki  miy  yə  tə  gəl  di. O 
döv  rün ic  ti  maisi  ya  si bu  rul  ğa  nı  ha 
mı  ya mə  lum  dur.  Çox çə  tin dövr  lər 
idi.  Öl  kə və  tən  daş  mü  ha  ri  bə  si  nin 
as  ta  na  sın  da  idi,  müx  tə  lif  si  ya  si 
qüv  və  lər san  ki Azər  bay  ca  nı par  ça  la 
maq, qu  ber  ni  ya  la  ra böl  mək uğ  run  da  
sa  va  şa  çıx  mış  dı  lar. 

On  da Sa  bir Rüs  təm  xan  lı ilə məs  lə 
hət  ləş  dik ki, bu və  tən  daş  na  ra  hat  lı  ğı 
nı müəy  yən qə  dər ara  dan qal  dır  ma  ğa 
ne  cə kö  mək edək. Xey  li  say  da zi  ya  lı 
top  la  şa  raq Və  tən  daş Həm  rəy  li  yi 
Par  ti  ya  sı  nı ya  rat  dıq, par  ti  ya  nın tə  sis  
qu  rul  ta  yı  nı ke  çir  dik. Elə o vaxt  dan da 
özü  mü si  ya  si  pro  ses  lə  rin  için  də  gör 
düm.  Son  ra  2000ci ilin  par  la  ment  
seç  ki  lə  rin  də  pro  por  sional sis  tem üz 
rə  Və  tən  daş Həm  rəy  li  yi Par  ti  ya  sı  nın 
təq  dim et  di  yi si  ya  hı əsa  sın  da Mil  li 
Məc  li  sin de  pu  ta  tı  se  çil  dim. 

- 2020-ci il par  la  ment  seç  ki  lə -
rin  də  tək  rar  de  pu  tat  man  da  tı  
qa  zan  dı  nız.   Bu seç  ki  lər öl  kə -
miz  də  çox  fərq  li mə  qam  lar  la  

yad  da  qal  dı.   Mü  xa  li  fət  par -
ti  ya  sı  nın nü  ma  yən  də  si ola  raq  
Mil  li Məc  lis  rəh  bər  li  yin  də yer  
al  dı  nız. Bu ba  rə  də  fi  kir  lə  ri  niz  
bi  zim üçün ma  raq  lı  dır. 
 Mənim  sı  ra  vi de  pu  tat olan za 

man  da is  tə  ni  lən mə  sə  lə  yə is  tə  ni  lən 
şəkildə münasibət bildirmək im  ka 
nım  var idi.  Par  la  ment  rəh  bər  li  yin 
də ol  maq isə mə  nim  mə  su  liy  yə  ti  mi 
iki  qat  ar  tı  rıb.  Bu gün mil  li qü  rur  
his  si özü  nə qay  ta  rı  lan  hər bir və  tən 
daş Pre  zi  den  tin, Ali Baş Ko  man  da 
nın əs  gə  ri ol  ma  lı  dır. Çün  ki 2020ci il  
xal  qı  mı  zın  yad  da  şı  na  qı  zıl hərf  ər  lə 
həkk olun  du. 

Fi  kir  ve  rin, Azər  bay  can ta  ri  xin  də 
12  ay  lıq  təq  vi  min 11 ayın  da  er  mə  ni 
fa  şiz  mi  nin ci  na  yət  lə  ri yer al  mış  dı. 20 
Yan  var fa  ciəsi, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı, Şu 
şa  nın, La  çı  nın, di  gər ra  yon  la  rın iş  ğal 
ta  rix  lə  ri, Qa  ra  kənd  də  ki ver  tol  yot fa 
ciəsi... Tan  rı  ya şü  kür ol  sun ki, Ali Baş 
Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi ilə Qa  ra  bağ 
30 il  lik düş  mən tap  da  ğın  dan  azad 
edil  di. 

Azər  bay  ca  nın son 200 il  lik ta  ri 
xin  də iki də  fə iti  ril  miş tor  paq  la  rın  
qay  ta  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si baş ve  rib. Bir 
Sə  fə  vi  lər za  ma  nı Şah Ab  ba  sın rəh  bər 
li  yi ilə, bir də  müs  tə  qil Azər  bay  can  
döv  lə  ti  nin  Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
ko  man  dan  lı  ğı ilə.  İl  ham Əli  yev bu 
mil  lə  tin ru  hu  nu,  ba  şı önü  nə əyil 

miş  Azər  bay  can ki  şi  si  nin  şəx  siy  yə 
ti  ni özü  nə qay  tar  dı. O za  man  Şah 
Ab  bas  la  bağ  lı  na  ğıl  lar  ya  ran  mış  dı. 
Əmi  nəm ki, gə  lə  cək nə  sil  lər  də İl 
ham Əli  yev haq  qın  da be  lə müasir 
qorx  maz  lıq, cən  ga  vər  lik das  tan  la  rı 
ya  ra  da  caq  lar. 

Ali Baş Ko  man  da  nın Zə  fər pa  ra 
dın  da  kı çı  xı  şı  nı heç unu  da bil  mi  rəm: 
“Biz bu qə  lə  bə  ni həm pe  şə  kar  lıq, 
həm qəh  rə  man  lıq he  sa  bı  na, ey  ni za 
man  da, mil  li ruh he  sa  bı  na qa  zan  mı 
şıq. Biz haq  lı idik, haqqəda  lət bi  zim 
tə  rə  fi  miz  də idi. Bi  zim əs  gər və za  bit 
lə  ri  miz hü  cu  ma ke  çən  də bir amal  la 
ya  şa  yır  dı ki, öz doğ  ma tor  paq  la  rı  nı 
iş  ğal  çı  lar  dan azad et  sin  lər. No  yab 
rın 10da Er  mə  nis  tan məc  bur olub 
ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  na im  za atıb. Bu 
ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  na gö  rə, bir gül  lə 
at  ma  dan Kəl  bə  cər, La  çın və Ağ  dam 
ra  yon  la  rı Azər  bay  ca  na qay  ta  rıl  dı, 
Azər  bay  can bay  ra  ğı ora  da qal  dı  rıl  dı. 
Bu, onu gös  tə  rir ki, biz mü  ha  ri  bə  ni 
həm dö  yüş mey  da  nın  da, həm si  ya  si 
müs  tə  vi  də qa  zan  mı  şıq”. 

Ar  tıq  Azər  bay  can  döv  lə  ti  nin 
dün  ya  xalq  la  rı  nın boy  sı  ra  sın  da  
özü  nə  məx  sus  ye  ri var. Bu qə  lə  bə  nin 
qa  za  nıl  ma  sın  da qo  şa  qa  nad  olan  
Tür  ki  yə ilə Azər  bay  ca  nın sar  sıl  maz  
dost  luq  və qar  daş  lı  ğı  nın da xü  su  si 
ro  lu ol  du. Tür  ki  yə hər  za  man bi  zim 
gü  vənc  və inam ye  ri  miz  dir. Bu  də  fə 
də bi  zə  qar  daş  lı  ğı  nı gös  tər  di. 

İl  ham Əli  yev   qə  tiy  yət  li, cə  sa  rət  li 
və dip  lo  ma  ti  ya  sı  çox  güc  lü  olan bir 
şəx  siy  yət  dir. 30 il  dir  biz Azər  bay  can 
him  ni  nin:

 “Sən  dən öt  rü  can ver  mə  yə 
cüm  lə ha  zı  rız,

 Sən  dən öt  rü qan tök  mə  yə 
cüm  lə qa  di  riz!” - 

his  sə  si  ni oxu  yan  da utanc his  si ke 
çi  rir  dik.  Ali Baş  Ko  man  dan  bi  zi 
bu utanc  dan qur  tar  dı. Hə  lə 15 il 
bun  dan  əv  vəl  dost  lar  la görüşərkən 
de  miş  dim ki, Şu  şa  nə vaxt iş  ğal  dan 
azad edil  sə, ad gü  nü  mü hə  min ta 
rix  də ke  çi  rə  cə  yəm.  Şu  şa  alı  nan gün 
dost  lar  zəng  edib de  di  lər ki, ad  
gü  nün mü  ba  rək!  Şu  şa mə  nim üçün 
mü  qəd  dəs bir ocaq  dır, alın  maz qa  la 

dır. Düş  mən  dən mü  ha  fi  zə qa  la  sı  dır, 
qey  rət  qa  la  sı  dır. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Mək  kə 
zi  ya  rə  tin  də Qa  ra  ba  ğın  iş  ğal  dan azad  
edil  mə  si  ni ar  zu  la  mış  dı.  Özü  nün  
rəh  bər  li  yi ilə də bu ar  zu  ya  çat  dı. İl 
ham Əli  yev Azər  bay  ca  nın  xi  las  ka  rı 
dır. İna  nı  ram ki, gün gə  lə  cək Şu  şa  nın 
ən möh  tə  şəm ye  rin  də  onun əlin  də  
mə  şəl tu  tan hey  kə  li uca  la  caq.  

- Par  la  men  tin  İc  ti  mai bir  lik  lər  
və  di  ni  qu  rum  lar ko  mi  tə  si -
nin  səd  ri  ki  mi  öl  kə  də  ge  dən 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm  ənə  nə  lə  ri  nin, 
mə  nə  vi  saf  ı  ğın qo  run  ma  sı   si  zi  
qa  ne  edir  mi? 
 A  zər  bay  can di  ni əqi  də  nin to  xu 

nul  maz  lı  ğı, to  le  rant  lıq  ba  xı  mın  dan  
bü  tün dün  ya  ya  nü  mu  nə  dir. Ki  çik 
bir  mü  səl  man öl  kə  si ki  mi  biz  iki cə 
hət  dən  si  ya  si sa  bit  lik və di  ni eti  qad  
azad  lı  ğı  ba  xı  mın  dan bü  tün dün  ya  da  
se  çi  li  rik.  Bu  nun  la  bağ  lı qa  nun  ve  ri  ci 
lik ba  za  sı da ki  fa  yət qə  dər tək  mil  dir. 

- Siz  həm də  si  zə  eti  mad  gös -
tə  rən  se  çi  ci  lə  ri  ni  zin sev  gi  si  ni 
qa  zan  mış millət vəkilisiniz. On -
lar  la işi ne  cə  qu  rur  su  nuz? 
 Bir də  fə uşaq olar  kən  atam mə  ni 

özü  ilə ra  yon mər  kə  zi  nə  apar  mış  dı. 
Həm mə  nə mək  təb üçün la  zım olan 
bə  zi lə  va  zi  mat  lar  ala  caq  dı, həm də 
ray  kom ka  ti  bi  ilə gö  rüş  mək is  tə  yir 
di.  La  zım olan şey  lə  ri alan  dan son  ra 
ray  ko  mun qə  bu  lu  na get  dik. “Çöl  də  
göz  lə  yin”  de  di  lər.  Biz  acsu  suz  
sə  hər saat 10dan ax  şam  6ya  qə  dər 
İc  raiy  yə  Ko  mi  tə  si  nin qar  şı  sın  da  kı 
daş səkinin üs  tün  də  otu  rub göz  lə 
dik. Hə  min gün ata  mın  üzün  də  ki  o  
ça  rə  siz ifa  də bu gü  nə qə  dər  ya  dım 
da  dır. De  pu  tat  lıq  fəaliy  yə  tim  də hər  
za  man hər  han  sı   bir  se  çi  ci  min və ya  
ta  nı  dı  ğım  ada  mın  üzün  də o  ça  rə  siz  
ifa  də  nin  ya  ran  ma  ma  sı  na  ça  lış  mı 
şam. 20 il  dən ar  tıq  dır ki, de  pu  ta  tam. 
İn  di  yə  qə  dər  bir  nə  fər  se  çi  cim 
de  yə bil  məz ki, Fə  zail İb  ra  him  li mə  ni 
20 də  qi  qə göz  lə  dib. Əlim  dən gə  lən 
qə  dər də ha  mı  nın  prob  lem  lə  ri  nə yar 
dım et  mə  yə ça  lış  mı  şam. 

2007ci il  də cə  nab Pre  zi  den  tin Cə 
li  la  ba  da sə  fə  ri za  ma  nı ona mü  ra  ciət 
et  dim ki, Cə  li  la  bad  dan Yar  dım  lı  ya 
qə  dər 40 min əha  li  si olan 80 kənd var, 
am  ma on  la  rı əha  tə edən as  falt yol 
yox  dur. İl  ham Əli  yev bu mə  sə  lə  yə 
çox diq  qət  lə ya  naş  dı və o yo  lun çə 
kil  mə  si  nə gös  tə  riş ver  di. İn  di hə  min 
yol bi  zim kən  di  miz  dən və yu  xa  rı  
si  nif  ə  ri oxu  du  ğu  muz Arus kən  di  nin 
için  dən ke  çə  rək Yar  dım  lı  ya qo  vu  şur.

Cə  li  la  bad  da  Və  tən mü  ha  ri  bə  si  
gün  lə  rin  də iki şə  hi  di  miz ol  du. Mən 
on  la  rın hüzr  mə  ra  si  min  də iş  ti  rak  
et  dim. O kən  din yol  la  rı çox  bər  bad  
və  ziy  yət  də idi.  Qa  yıt  dıq  dan  son  ra  
aidiy  yə  ti qu  rum  la  ra mü  ra  ciət et  dim. 
10 ki  lo  metr  lik Ko  man  lıHə  ziabad  
yo  lu çə  kil  di.

 Bi  lə  su  var ra  yo  nu  nun Xır  man  da 
lı kən  din  də 20 il  dən ar  tıq  dır ki, su 
prob  le  mi var  idi.  Ar  tıq  mə  nim  tə 
şəb  bü  süm  lə bu prob  lem də  ara  dan  
qal  dı  rı  lıb. 

De  mək olar ki,  hər  həf  tə  se  çi  ci 
lə  rim  lə on  layn gö  rüş  lər  ke  çi  ri  rəm.  
Ki  fa  yət  qə  dər  təc  rü  bə  li de  pu  tat 
kö  mək  çim var.  Onu mil  lət  və  ki  li  
se  çil  di  yim əra  zi  də  ki  hər  ev  də  ta  nı 
yır  lar, hər  kəs  də te  le  fon nöm  rə  miz  
var.

 Əsas odur ki, mən heç bir se  çi 
ci  mə  ya  lan da  nış  mı  ram.  Gü  cüm  
çat  ma  yan prob  lem olan  da  da heç 
ol  ma  sa ona bu mə  sə  lə  nin həl  li üçün 
ən doğ  ru  yol  la  rı gös  tə  ri  rəm.

Qərənfil Mansurova

69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsindən deputatlığa namizəd  
Fəzail İbrahimli Cəlilabad rayonda əhali ilə görüşür
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- Sa  hil müəl  lim, ha  zır  da öl  kə  də 
əha  li  nin so  sial ri  fa  hı  nın yük  səl -
dil  mə  si, və  tən  daş  la  rın ya  şa  yış 
sə  viy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı, so  sial 
mü  da  fiəsi  nin tə  min olun  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də kök  lü is  la  hat  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir. Gö  rü  lən 
iş  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi qazanılan 
nailiy  yət  lər ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni  zi  
bil  mək  is  tər  dik.  

  Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin si  ya  sə  ti 
nin mər  kə  zin  də və  tən  daş ri  fa  hı  nın tə  mi 
na  tı prin  si  pi  nin da  yan  ma  sı öl  kə  miz  də 
so  sial in  ki  şa  fın da  vam  lı xa  rak  ter al  ma  sı 
na, so  sial sa  hə  nin ge  niş miq  yas  lı kök  lü 
is  la  hat  lar mə  ka  nı  na çev  ril  mə  si  nə şə  rait 
ya  ra  dıb. Son il  lə  rin mən  zə  rə  sin  də in  qi 
la  bi sə  ciy  yə da  şı  yan bu is  la  hat  lar xü  su 
si  lə so  sial ödə  niş  lər  də cid  di ar  tım  la  ra 
im  kan ve  rir. Döv  lət baş  çı  sı  nın 2019cu 
il  də təq  dim et  di  yi so  sial pa  ket  lər nə  ti 
cə  sin  də mi  ni  mum ay  lıq əmək haq  qı elə 
hə  min il ər  zin  də 2 də  fə  yə ya  xın ar  tı  rı  la 
raq 130 ma  nat  dan 250 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb, 

döv  lət sek  to  run  da əmək haq  qı 20100% 
yük  sə  lib. Mi  ni  mum pen  si  ya  72,4% ar  tı 
rı  la  raq 116 ma  nat  dan 200 ma  na  ta çat  dı 
rı  lıb, əmək haq  qı ar  tı  mı xü  su  si şərt  lər  lə 
tə  yin olun  muş pen  si  ya  lar  da 31% təş  kil 
edib. So  sial müavi  nət və tə  qaüd  lər or  ta 
he  sab  la 100% ar  tı  rı  lıb, bir sı  ra ye  ni tə 
qaüd növ  lə  ri tə  sis edi  lib.  2019cu il  də 
baş ve  rən və 4,2 mln. in  sa  nın ri  fa  hı  na 
dəs  tək olan bu ar  tım  lar üçün əla  və ma 
liy  yə yü  kü 2019cu il  də 2,3 mlrd. ma  nat, 
2020ci il  də 3 mlrd. ma  nat təş  kil edib. 

Son il  lər  də pen  si  ya  la  rın in  dek  sa  si 
ya əsas  lı ar  tım faizi də  fə  lər  lə yük  sə  lib. 
Pen  si  ya  lar 2020ci ilin əv  və  lin  dən 16,6%, 
2021ci ilin əv  və  lin  dən 11,4% in  deks  ləş 
di  ri  lə  rək ar  tı  rı  lıb. Tək  cə bu iki in  dek  sa 
si  ya ar  tı  mı üz  rə ay  rı  lan əla  və ma  liy  yə 
və  saiti ya  rım mil  yard ma  na  ta ça  tır. Ey  ni 
za  man  da, cə  nab Pre  zi  den  tin 2020ci ilin 
de  kab  rın 30da im  za  la  dı  ğı fər  man  lar  la 
şə  hid ailə  lə  ri, mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri və di  gər 
ka  te  qo  ri  ya  lar  dan olan şəxs  lər üçün so 
sial ödə  niş  lər cid  di şə  kil  də ar  tı  rı  lıb.

Ümu  mi  lik  də son 3 il  də so  sial ödə 
niş  lər  də əhə  miy  yət  li ar  tım  lar baş ve  rib: 
pen  si  ya  la  rın or  ta ay  lıq məb  lə  ği 60% yük 
sə  lə  rək 332 ma  na  ta, o cüm  lə  dən ya  şa gö  rə 
pen  si  ya  lar 362 ma  na  ta ça  tıb.  Müavi  nət 
lə  rin or  ta ay  lıq məb  lə  ği 95%, mak  si  mum 
məb  lə  ği 65% ar  tıb, tə  qaüdün mak  si  mum 
məbləği 1300 ma  nat  dan 2000 ma  na  ta, 
ün  van  lı so  sial yar  dı  mın hər ailə  yə dü  şən 
or  ta ay  lıq məb  lə  ği 250 ma  na  ta yük  sə  lib 
ki, bun  lar da öz növ  bə  sin  də 54% və 65% 
ar  tım de  mək  dir. Eh  ti  yac me  ya  rı həd  di 
20182020ci il  lər  də 46,6% ar  tı  rıl  maq  la 116 
ma  nat  dan 170 ma  na  ta, ya  şa  yış mi  ni  mu 
mu  nun məb  lə  ği 26,4% ar  tı  rıl  maq  la 155 
ma  nat  dan 196 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb. Əmək 
haq  qı fon  dun  da isə 81% ar  tım qey  də 
alı  nıb.

20182020ci il  lər  də pen  si  ya is  ti  qa  mə  ti 
üz  rə ay  rı  lan il  lik və  sait 36% və ya 1 mil 
yard 188 mil  yon ma  nat ar  ta  raq 4 mil  yard 
477 mil  yon, müavi  nət  lə  rə ay  rı  lan il  lik və 
sait 120% ar  ta  raq 613 mil  yon, tə  qaüd  lə  rə 
ay  rı  lan il  lik və  sait isə 3,5 də  fə ar  ta  raq 326 
mil  yon ma  na  ta ça  tıb. Büd  cə  dən müavi 
nət, tə  qaüd, ün  van  lı so  sial yar  dım üz  rə 
il  lik xərc  lər 97% ar  ta  raq 588 mil  yon ma 
nat  dan 1 mil  yard 156 mil  yon ma  nat təş  kil 
edib. (Pos  ter 1) 

Son 3 il  də atı  lan cid  di ad  dım  lar nə 
ti  cə  sin  də öl  kə  miz  də mi  ni  mum əmək 
haq  qı  nın xa  lis or  ta ay  lıq əmək haq  qı  na 
olan nis  bə  ti 26,5%dən 38%ə yük  sə  lib ki, 
bu da hə  min gös  tə  ri  ci  nin Av  ro  pa So  sial 
Xar  ti  ya  sın  dan  irə  li gə  lən nor  ma  la  ra uy 
ğun  laş  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də cid  di irə  li  lə  yiş 
dir. (Pos  ter 2) 

So  sial tə  mi  nat sis  te  mi  nin əha  tə dairə  si 
də ge  niş  lə  nir. Mə  sə  lən, Əmək və Əha  li 
nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən 
Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüdü ilə tə  min olu 
nan  la  rın sa  yı son iki il  də 5 də  fə ar  ta  raq 60 

min  dən 300 mi  nə, il ər  zin  də ay  lıq so  sial 
müavi  nət alan  la  rın sa  yı 2017ci il  də  ki 
368,7 min nə  fər  dən 2020ci ilin so  nu  na 
401,3 min nə  fə  rə ça  tıb. Ümu  mi  lik  də 2,4 
mil  yo  na  dək və  tən  daş so  sial tə  mi  nat növ 
lə  ri üz  rə ödə  niş  lər  lə tə  min edi  lir. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı 
ilə təs  diq  lən  miş “Azər  bay  can 2030: so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa dair Mil  li Priori  tet  lər” 
so  sial ödə  niş  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı, so  sial mü 
da  fiə və ak  tiv məş  ğul  luq proq  ram  la  rı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si sa  hə  sin  də ötən dövr  də 
əl  də olu  nan əhə  miy  yət  li irə  li  lə  yiş  lə  rin da 
vamını nə  zər  də tu  tur.

Son il  lər so  sial is  la  hat  la  rın əsas uğur 
la  rın  dan bi  ri Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent, 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü 
olan DOST (Da  ya  nıq  lı və Ope  ra  tiv So  sial 
Tə  mi  nat) kon  sep  si  ya  sı  nın real  laş  dı  rıl  ma 
sı  dır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 9 av  qust 
2018ci il ta  rix  li Fər  ma  nı ilə na  zir  li  yin ta 
be  li  yin  də 2019cu ilin may ayın  da DOST 
Agent  li  yi və  bun  dan son  ra 4 DOST 
Mər  kə  zi (Ba  kı  nın Sə  bail, Ya  sa  mal, Qa  ra 
dağ, Xə  zər, Pi  ral  la  hı, Sa  bun  çu, Su  ra  xa  nı, 
Ni  za  mi, Nə  ri  ma  nov və Bi  nə  qə  di ra  yon  la  rı 
üz  rə) açı  lıb. Bu mər  kəz  lər va  si  tə  si  lə əmək, 
məş  ğul  luq, so  sial mü  da  fiə və so  sial tə  mi 

nat, tib  biso  sial eks  per  ti  za və reabi  li  ta  si  ya, 
so  sial sı  ğor  ta və di  gər sa  hə  lər üz  rə 132 
xid  mət “bir pən  cə  rə”dən, ope  ra  tiv, tam 
şəf  af və müasir, in  no  va  tiv əsas  da təq  dim 
edi  lir. 

DOST mər  kəz  lə  ri  nin müasir Azər 
bay  ca  nın si  ma  sı  nı əks et  dir  di  yi  ni 
söyləyən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Nax 
çı  van MRə sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də mü  sa 
hi  bə  sin  də: “Öl  kə  miz  də ha  zır  da DOST 
mər  kəz  lə  ri ya  ra  dı  lır. Ar  tıq gös  tə  riş ver 
mi  şəm ki, Nax  çı  van  da da DOST Mər  kə  zi 
ya  ra  dıl  sın. Bu da so  sial tə  mi  nat və pen 
si  ya tə  mi  na  tı sa  hə  lə  rin  də bi  zim növ  bə  ti 
uğur  lu ad  dı  mı  mız  dır, mil  li bren  di  miz 
dir”  de  yə bə  yan edib. DOST xid  mət  lə  ri 
gös  tə  ri  lən  lə  rin sa  yı 2021ci il iyu  nun 1ə 
olan ta  ri  xə 435 mi  nə ça  tıb. Bu xid  mət  lər 
dən və  tən  daş məm  nun  lu  ğu sə  viy  yə  si isə 
97,3%dir. Öl  kə üz  rə 16 DOST Mər  kə  zi 
və 46 DOST fi  lialı  nın açıl  ma  sı plan  laş 
dı  rı  lır. “Vir  tual DOST mər  kə  zi” plat  for 
ma  sı da ha  zır  la  nır. Bu plat  for  ma öl  kə  nin 
is  tə  ni  lən ye  rin  dən DOST xid  mət  lə  ri üz  rə 
mü  ra  ciət et  mək im  ka  nı ya  ra  da  caq.

- Azər  bay  ca  nın par  laq qə  lə  bə  si ilə 
nə  ti  cə  lə  nən Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə -
si özü ilə ye  ni real  lıq  lar or  ta  ya 

çıxardı.  Xü  su  si qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı 
olan şə  hid ailə  lə  ri və qa  zi  lə  rin so -
sial mü  da  fiəsi is  ti  qa  mə  tin  də han  sı 
iş  lər gö  rü  lür? 

   Pre  zi  dent, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali 
Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə mü  zəf  ər Azər  bay  can Or  du  su 44 gün 
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də möh  tə  şəm zə  fər 
əl  də et  di və 30 ilə ya  xın Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğa  lı al  tın  da qal  mış doğ  ma tor  paq  la  rı  mız 
azad edil  di. Post  mü  ha  ri  bə döv  rün  də Və 
tən mü  ha  ri  bə  si şə  hid  lə  ri  nin ailə üzv  lə  ri, 
mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı, ya  ra  lı hərb  çi  lər, 
əlil  lər, er  mə  ni ter  ro  run  dan zə  rər çə  kən 
lər və on  la  rın ya  xın  la  rı  nın çe  vik və ge  niş   
miq  yas  lı so  sial dəs  tək pa  ke  ti ilə əha  tə 
olun  ma  sı öl  kə  də apa  rı  lan so  sial si  ya  sə  tin 
mü  hüm priori  tet  lə  rin  dən bi  ri  dir. Dəs  tək 
is  ti  qa  mət  lə  ri  nə hə  min in  san  la  ra so  sial 
ödə  niş  lə  rin tə  yi  na  tı, so  sialpsi  xo  lo  ji dəs 
tək, reabi  li  ta  si  ya xid  mət  lə  ri və va  si  tə  lə  ri 
ilə tə  mi  nat, mad  di yar  dım, məş  ğul  luq 
mə  sə  lə  lə  ri  nin ope  ra  tiv həl  li, mən  zil
məişət şə  rait  lə  ri  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı və s. 
da  xil  dir. Ümu  mi  lik  də post  mü  ha  ri  bə üz  rə 
bu dəs  tək pa  ke  ti 2021ci il iyu  nun 1nə qə 
dər 23 min şəx  si əha  tə edib. (Pos  ter 3) 

Şə  hid ailə  lə  ri  nin, mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri 
nin so  sial dəs  tək  lə tə  mi  na  tın  da on  la  ra 

Müsahibimiz əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevdir
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- Sa  hil müəl  lim, ha  zır  da öl  kə  də 
əha  li  nin so  sial ri  fa  hı  nın yük  səl -
dil  mə  si, və  tən  daş  la  rın ya  şa  yış 
sə  viy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı, so  sial 
mü  da  fiəsi  nin tə  min olun  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də kök  lü is  la  hat  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir. Gö  rü  lən 
iş  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi qazanılan 
nailiy  yət  lər ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni  zi  
bil  mək  is  tər  dik.  

  Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin si  ya  sə  ti 
nin mər  kə  zin  də və  tən  daş ri  fa  hı  nın tə  mi 
na  tı prin  si  pi  nin da  yan  ma  sı öl  kə  miz  də 
so  sial in  ki  şa  fın da  vam  lı xa  rak  ter al  ma  sı 
na, so  sial sa  hə  nin ge  niş miq  yas  lı kök  lü 
is  la  hat  lar mə  ka  nı  na çev  ril  mə  si  nə şə  rait 
ya  ra  dıb. Son il  lə  rin mən  zə  rə  sin  də in  qi 
la  bi sə  ciy  yə da  şı  yan bu is  la  hat  lar xü  su 
si  lə so  sial ödə  niş  lər  də cid  di ar  tım  la  ra 
im  kan ve  rir. Döv  lət baş  çı  sı  nın 2019cu 
il  də təq  dim et  di  yi so  sial pa  ket  lər nə  ti 
cə  sin  də mi  ni  mum ay  lıq əmək haq  qı elə 
hə  min il ər  zin  də 2 də  fə  yə ya  xın ar  tı  rı  la 
raq 130 ma  nat  dan 250 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb, 

döv  lət sek  to  run  da əmək haq  qı 20100% 
yük  sə  lib. Mi  ni  mum pen  si  ya  72,4% ar  tı 
rı  la  raq 116 ma  nat  dan 200 ma  na  ta çat  dı 
rı  lıb, əmək haq  qı ar  tı  mı xü  su  si şərt  lər  lə 
tə  yin olun  muş pen  si  ya  lar  da 31% təş  kil 
edib. So  sial müavi  nət və tə  qaüd  lər or  ta 
he  sab  la 100% ar  tı  rı  lıb, bir sı  ra ye  ni tə 
qaüd növ  lə  ri tə  sis edi  lib.  2019cu il  də 
baş ve  rən və 4,2 mln. in  sa  nın ri  fa  hı  na 
dəs  tək olan bu ar  tım  lar üçün əla  və ma 
liy  yə yü  kü 2019cu il  də 2,3 mlrd. ma  nat, 
2020ci il  də 3 mlrd. ma  nat təş  kil edib. 

Son il  lər  də pen  si  ya  la  rın in  dek  sa  si 
ya əsas  lı ar  tım faizi də  fə  lər  lə yük  sə  lib. 
Pen  si  ya  lar 2020ci ilin əv  və  lin  dən 16,6%, 
2021ci ilin əv  və  lin  dən 11,4% in  deks  ləş 
di  ri  lə  rək ar  tı  rı  lıb. Tək  cə bu iki in  dek  sa 
si  ya ar  tı  mı üz  rə ay  rı  lan əla  və ma  liy  yə 
və  saiti ya  rım mil  yard ma  na  ta ça  tır. Ey  ni 
za  man  da, cə  nab Pre  zi  den  tin 2020ci ilin 
de  kab  rın 30da im  za  la  dı  ğı fər  man  lar  la 
şə  hid ailə  lə  ri, mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri və di  gər 
ka  te  qo  ri  ya  lar  dan olan şəxs  lər üçün so 
sial ödə  niş  lər cid  di şə  kil  də ar  tı  rı  lıb.

Ümu  mi  lik  də son 3 il  də so  sial ödə 
niş  lər  də əhə  miy  yət  li ar  tım  lar baş ve  rib: 
pen  si  ya  la  rın or  ta ay  lıq məb  lə  ği 60% yük 
sə  lə  rək 332 ma  na  ta, o cüm  lə  dən ya  şa gö  rə 
pen  si  ya  lar 362 ma  na  ta ça  tıb.  Müavi  nət 
lə  rin or  ta ay  lıq məb  lə  ği 95%, mak  si  mum 
məb  lə  ği 65% ar  tıb, tə  qaüdün mak  si  mum 
məbləği 1300 ma  nat  dan 2000 ma  na  ta, 
ün  van  lı so  sial yar  dı  mın hər ailə  yə dü  şən 
or  ta ay  lıq məb  lə  ği 250 ma  na  ta yük  sə  lib 
ki, bun  lar da öz növ  bə  sin  də 54% və 65% 
ar  tım de  mək  dir. Eh  ti  yac me  ya  rı həd  di 
20182020ci il  lər  də 46,6% ar  tı  rıl  maq  la 116 
ma  nat  dan 170 ma  na  ta, ya  şa  yış mi  ni  mu 
mu  nun məb  lə  ği 26,4% ar  tı  rıl  maq  la 155 
ma  nat  dan 196 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb. Əmək 
haq  qı fon  dun  da isə 81% ar  tım qey  də 
alı  nıb.

20182020ci il  lər  də pen  si  ya is  ti  qa  mə  ti 
üz  rə ay  rı  lan il  lik və  sait 36% və ya 1 mil 
yard 188 mil  yon ma  nat ar  ta  raq 4 mil  yard 
477 mil  yon, müavi  nət  lə  rə ay  rı  lan il  lik və 
sait 120% ar  ta  raq 613 mil  yon, tə  qaüd  lə  rə 
ay  rı  lan il  lik və  sait isə 3,5 də  fə ar  ta  raq 326 
mil  yon ma  na  ta ça  tıb. Büd  cə  dən müavi 
nət, tə  qaüd, ün  van  lı so  sial yar  dım üz  rə 
il  lik xərc  lər 97% ar  ta  raq 588 mil  yon ma 
nat  dan 1 mil  yard 156 mil  yon ma  nat təş  kil 
edib. (Pos  ter 1) 

Son 3 il  də atı  lan cid  di ad  dım  lar nə 
ti  cə  sin  də öl  kə  miz  də mi  ni  mum əmək 
haq  qı  nın xa  lis or  ta ay  lıq əmək haq  qı  na 
olan nis  bə  ti 26,5%dən 38%ə yük  sə  lib ki, 
bu da hə  min gös  tə  ri  ci  nin Av  ro  pa So  sial 
Xar  ti  ya  sın  dan  irə  li gə  lən nor  ma  la  ra uy 
ğun  laş  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də cid  di irə  li  lə  yiş 
dir. (Pos  ter 2) 

So  sial tə  mi  nat sis  te  mi  nin əha  tə dairə  si 
də ge  niş  lə  nir. Mə  sə  lən, Əmək və Əha  li 
nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən 
Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüdü ilə tə  min olu 
nan  la  rın sa  yı son iki il  də 5 də  fə ar  ta  raq 60 

min  dən 300 mi  nə, il ər  zin  də ay  lıq so  sial 
müavi  nət alan  la  rın sa  yı 2017ci il  də  ki 
368,7 min nə  fər  dən 2020ci ilin so  nu  na 
401,3 min nə  fə  rə ça  tıb. Ümu  mi  lik  də 2,4 
mil  yo  na  dək və  tən  daş so  sial tə  mi  nat növ 
lə  ri üz  rə ödə  niş  lər  lə tə  min edi  lir. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı 
ilə təs  diq  lən  miş “Azər  bay  can 2030: so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa dair Mil  li Priori  tet  lər” 
so  sial ödə  niş  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı, so  sial mü 
da  fiə və ak  tiv məş  ğul  luq proq  ram  la  rı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si sa  hə  sin  də ötən dövr  də 
əl  də olu  nan əhə  miy  yət  li irə  li  lə  yiş  lə  rin da 
vamını nə  zər  də tu  tur.

Son il  lər so  sial is  la  hat  la  rın əsas uğur 
la  rın  dan bi  ri Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent, 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü 
olan DOST (Da  ya  nıq  lı və Ope  ra  tiv So  sial 
Tə  mi  nat) kon  sep  si  ya  sı  nın real  laş  dı  rıl  ma 
sı  dır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 9 av  qust 
2018ci il ta  rix  li Fər  ma  nı ilə na  zir  li  yin ta 
be  li  yin  də 2019cu ilin may ayın  da DOST 
Agent  li  yi və  bun  dan son  ra 4 DOST 
Mər  kə  zi (Ba  kı  nın Sə  bail, Ya  sa  mal, Qa  ra 
dağ, Xə  zər, Pi  ral  la  hı, Sa  bun  çu, Su  ra  xa  nı, 
Ni  za  mi, Nə  ri  ma  nov və Bi  nə  qə  di ra  yon  la  rı 
üz  rə) açı  lıb. Bu mər  kəz  lər va  si  tə  si  lə əmək, 
məş  ğul  luq, so  sial mü  da  fiə və so  sial tə  mi 

nat, tib  biso  sial eks  per  ti  za və reabi  li  ta  si  ya, 
so  sial sı  ğor  ta və di  gər sa  hə  lər üz  rə 132 
xid  mət “bir pən  cə  rə”dən, ope  ra  tiv, tam 
şəf  af və müasir, in  no  va  tiv əsas  da təq  dim 
edi  lir. 

DOST mər  kəz  lə  ri  nin müasir Azər 
bay  ca  nın si  ma  sı  nı əks et  dir  di  yi  ni 
söyləyən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Nax 
çı  van MRə sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də mü  sa 
hi  bə  sin  də: “Öl  kə  miz  də ha  zır  da DOST 
mər  kəz  lə  ri ya  ra  dı  lır. Ar  tıq gös  tə  riş ver 
mi  şəm ki, Nax  çı  van  da da DOST Mər  kə  zi 
ya  ra  dıl  sın. Bu da so  sial tə  mi  nat və pen 
si  ya tə  mi  na  tı sa  hə  lə  rin  də bi  zim növ  bə  ti 
uğur  lu ad  dı  mı  mız  dır, mil  li bren  di  miz 
dir”  de  yə bə  yan edib. DOST xid  mət  lə  ri 
gös  tə  ri  lən  lə  rin sa  yı 2021ci il iyu  nun 1ə 
olan ta  ri  xə 435 mi  nə ça  tıb. Bu xid  mət  lər 
dən və  tən  daş məm  nun  lu  ğu sə  viy  yə  si isə 
97,3%dir. Öl  kə üz  rə 16 DOST Mər  kə  zi 
və 46 DOST fi  lialı  nın açıl  ma  sı plan  laş 
dı  rı  lır. “Vir  tual DOST mər  kə  zi” plat  for 
ma  sı da ha  zır  la  nır. Bu plat  for  ma öl  kə  nin 
is  tə  ni  lən ye  rin  dən DOST xid  mət  lə  ri üz  rə 
mü  ra  ciət et  mək im  ka  nı ya  ra  da  caq.

- Azər  bay  ca  nın par  laq qə  lə  bə  si ilə 
nə  ti  cə  lə  nən Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə -
si özü ilə ye  ni real  lıq  lar or  ta  ya 

çıxardı.  Xü  su  si qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı 
olan şə  hid ailə  lə  ri və qa  zi  lə  rin so -
sial mü  da  fiəsi is  ti  qa  mə  tin  də han  sı 
iş  lər gö  rü  lür? 

   Pre  zi  dent, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali 
Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə mü  zəf  ər Azər  bay  can Or  du  su 44 gün 
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də möh  tə  şəm zə  fər 
əl  də et  di və 30 ilə ya  xın Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğa  lı al  tın  da qal  mış doğ  ma tor  paq  la  rı  mız 
azad edil  di. Post  mü  ha  ri  bə döv  rün  də Və 
tən mü  ha  ri  bə  si şə  hid  lə  ri  nin ailə üzv  lə  ri, 
mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı, ya  ra  lı hərb  çi  lər, 
əlil  lər, er  mə  ni ter  ro  run  dan zə  rər çə  kən 
lər və on  la  rın ya  xın  la  rı  nın çe  vik və ge  niş   
miq  yas  lı so  sial dəs  tək pa  ke  ti ilə əha  tə 
olun  ma  sı öl  kə  də apa  rı  lan so  sial si  ya  sə  tin 
mü  hüm priori  tet  lə  rin  dən bi  ri  dir. Dəs  tək 
is  ti  qa  mət  lə  ri  nə hə  min in  san  la  ra so  sial 
ödə  niş  lə  rin tə  yi  na  tı, so  sialpsi  xo  lo  ji dəs 
tək, reabi  li  ta  si  ya xid  mət  lə  ri və va  si  tə  lə  ri 
ilə tə  mi  nat, mad  di yar  dım, məş  ğul  luq 
mə  sə  lə  lə  ri  nin ope  ra  tiv həl  li, mən  zil
məişət şə  rait  lə  ri  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı və s. 
da  xil  dir. Ümu  mi  lik  də post  mü  ha  ri  bə üz  rə 
bu dəs  tək pa  ke  ti 2021ci il iyu  nun 1nə qə 
dər 23 min şəx  si əha  tə edib. (Pos  ter 3) 

Şə  hid ailə  lə  ri  nin, mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri 
nin so  sial dəs  tək  lə tə  mi  na  tın  da on  la  ra 
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mən  zil və fər  di ev  lə  rin ve  ril  mə  si xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir. 
2018ci il  də Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li  yi tə 

rə  fin  dən on  la  ra 626,  2019cu il  də bun  dan 50 faiz çox ol  maq  la 
934, 2020ci il  də isə 1572 mən  zil və fər  di ev ve  ri  lib.  

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 2021ci il 25 yan  var ta  rix  li Sə  rən  ca 
mı ilə  20212025ci il  lər  də Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi 
Na  zir  li  yi həm 20142019cu il  lər  də qey  diy  ya  ta alın  mış şəxs  lə  rə, 
həm də 2020ci il  də Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı şə  hid olan  la 
rın ailə  lə  ri  nə və əlil olan və  tən  daş  la  ra mər  hə  lə  li şə  kil  də 11 min 
mən  zil və fər  di ev təq  dim edib. O cüm  lə  dən 2021ci il  də on  la  ra 3 
mi  nə  dək mən  zil və fər  di ev ve  ri  lə  cək, yə  ni şə  hid ailə  lə  ri  nin, mü 
ha  ri  bə əlil  lə  ri  nin mən  zil və fər  di ev  lə tə  mi  na  tı proq  ra  mı 2021ci 
il  də 2018ci ilə nis  bə  tən  5 də  fə  yə ya  xın ge  niş  lə  nə  cək. 2021ci ilin 
pla  nı üz  rə bu il  iyu  nun 1nə qə  dər  on  lar  dan ar  tıq 500ü ve  ri  lib. 
Ya  xın 5 il  də 11 min mən  zil və fər  di ev ve  ril  mək  lə  2025ci ilin so 
nu  na hə  min gös  tə  ri  ci 20 mi  ni ötə  cək. 

Mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri  nin mi  nik av  to  mo  bil  lə  ri ilə tə  mi  na  tı da 
uğur  la da  vam edir. On  la  ra 2018ci il  də 265 av  to  mo  bil, 2019cu 
il  də 600, 2020ci il  də 400 və ümu  mi  lik  də in  di  yə  dək 7200dən çox 
av  to  mo  bil ve  ri  lib. (Pos  ter 4) 

Ölkə başçısının 2021ci il de  kab  rın 30da im  za  la  dı  ğı fər  man  la 
şə  hid ailə  lə  ri, mü  ha  ri  bə, 20 Yan  var ha  di  sə  lə  ri, hər  bi xid  mə  ti və 
zi  fə  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rər  kən, Çer  no  bıl AESdə xid  mət ilə əla  qə  dar 
əlil  li  yi olan şəxs  lər, İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  la  rı üçün 
Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüd  lə  ri or  ta he  sab  la 50% ar  tı  rı  lıb. Bu tə  qaüd 
lər şə  hid ailə  lə  ri üçün 300 ma  nat  dan 500 ma  na  ta, mü  ha  ri  bə, 20 
Yan  var ha  di  sə  lə  ri, hər  bi xid  mə  ti və  zi  fə  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rər  kən və 
Çer  no  bıl AESdə xid  mət ilə əla  qə  dar əlil  li  yi olan şəxs  lə  rə I də  rə  cə 
üz  rə  250 ma  nat  dan 400 ma  na  ta, II də  rə  cə üz  rə  230 ma  nat  dan 
350 ma  na  ta, III də  rə  cə üz  rə  210 ma  nat  dan 300 ma  na  ta, Mil  li 
Qəh  rə  man  lar üçün  1500 ma  nat  dan 1800 ma  na  ta, İkin  ci Dün  ya 
mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  la  rı üçün 150 ma  nat  dan 300 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb, 
“Və  tən Mü  ha  ri  bə  si Qəh  rə  ma  nı” adı ve  ril  miş şəxs  lər üçün Pre  zi 
den  tin ay  lıq tə  qaüdü (2000 ma  nat) tə  sis olu  nub. 

Post  mü  ha  ri  bə döv  rü  nün ilk gün  lə  rin  dən bu sə  nəd  lər aidiy 
yə  ti qu  rum  lar  dan alı  na  raq elekt  ron sis  tem üzə  rin  dən proak  tiv 
qay  da  da so  sial ödə  niş  lər tə  yin edi  lib. 2021ci il iyu  nun 1nə qə  dər 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si şə  hid  lə  rin  dən 2870 şə  hi  din 7342 ailə üz  vü  nə 
13843 so  sial ödə  niş (Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüdü, pen  si  ya, müavi 
nət) tə  yin olu  nub. Mü  va  fiq qay  da  lar  da 2020ci il  no  yab  rın 20də 
də  yi  şik  lik edil  mək  lə şə  hid sta  tu  su Gən  cə və Naf  ta  lan şə  hər  lə  rin 
də, Bər  də ra  yo  nun  da er  mə  ni təx  ri  ba  tı nə  ti  cə  sin  də hə  lak ol  muş 
mül  ki şəxs  lə  rə də aid edi  lib. 2021ci il iyu  nun 1nə mül  ki şə  hid  lə 
rin (93 şə  hid) də 206 ailə üz  vü  nə 400 so  sial ödə  niş tə  yin olu  nub. 

Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin qə  ra  rı ilə ya  ra  dıl  mış ko  mis  si  ya hər  bi 
qul  luq  çu  la  rı əya  ni müayi  nə  dən ke  çir  mək  lə əlil  lik  lə  ri  ni qiy  mət 
lən  di  rir. 2021ci il  iyu  nun 1də ar  tıq 572 qa  zi  yə əlil  lik və so  sial 
ödə  niş  lər tə  yin edi  lib. On  la  ra bir  də  fə  lik sı  ğor  ta ödə  ni  şi edi  lib. 
Şə  hid  lə  rin ailə üzv  lə  ri  nə, mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı  na, döyüşlərdə 
ya  ra  lan  mış hərb  çi  lə  rə, mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri  nə, er  mə  ni ter  ro  run  dan 
zə  rər çə  kən  lə  rə, hə  min şəxs  lə  rin ya  xın  la  rın  dan iba  rət 3000 ailə  yə 
(10 min nə  fər) psi  xoso  sial dəs  tək gös  tə  ri  lib. 20192020ci il  lər  də 
və ca  ri ilin ötən döv  rün  də 12 reabi  li  ta  si  ya və so  sial xid  mət müəs 
si  sə  si əsas  lı tə  mir və ye  ni  dən  qur  ma  dan son  ra is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. 
(Pos  ter 5) Müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun qu  rul  muş hə  min reabi  li  ta  si  ya 

mər  kəz  lə  ri qa  zi  lə  ri  mi  zin yük  sək sə  viy  yə  də reabi  li  ta  si  ya xid  mət 
lə  ri ilə tə  mi  na  tın  da xü  su  si önəm kəsb edir. 

Bu müəs  si  sə  lər  də 2021ci il iyu  nun 1nə qə  dər 1300 nə  fə 
rə reabi  li  ta  si  ya və so  sialpsi  xo  lo  ji xid  mət  lər gös  tə  ri  lib.  Bu il 
Şa  ma  xı Psi  xo  nev  ro  lo  ji So  sial Xid  mət Müəs  si  sə  si, Qə  bə  lə və 
Şəm  kir  də Uşaq Reabi  li  ta  si  ya mər  kəz  lə  ri də is  ti  fa  də  yə ve  ri  lə 
cək. Be  lə  lik  lə, reabi  li  ta  si  ya xid  mət  lə  ri gös  tə  ri  lən şəxs  lə  rin il  lik 
sa  yı  nın 3 il əv  və  lə nis  bə  tən 3 də  fə ar  tı  rıla  raq 30 mi  nə çat  dı  rıl 
ma  sı tə  min olu  na  caq.

Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den 
ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın yük  sək hu  ma  nist tə  şəb  bü  sü ilə 
fon  dun “2016cı ilin Ap  rel dö  yüş  lə  rin  də ya  ra  lan  mış əs  gər və za 
bit  lə  rin yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı pro  tez  lər  lə tə  min edil  mə  si” la  yi  hə  si 
çər  çi  və  sin  də hə  min əs  gər və za  bit  lə  ri  miz Al  ma  ni  ya  nın, İs  lan 
di  ya  nın, İn  gil  tə  rə  nin dün  ya  da müasir pro  tez is  teh  sal  çı  la  rı ki  mi 
ta  nı  nan şir  kət  lə  ri  nin yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı məh  sul  la  rı ilə tə  min 
olu  nub  lar.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin  mü  va  fiq sə  rən  ca  mı ilə son il  lər na 
zir  li  yin Pro  tezOr  to  pe  dik İs  teh  sa  lat və Reabi  li  ta  si  ya Mər  kə  zin  də 
də Al  ma  ni  ya  nın “OT  TO BOKK” şir  kə  ti ilə əmək  daş  lıq şə  raitin  də 
yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı pro  tez  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı se  xi qu  ru  lub. Ar  tıq 
17 hərb  çi yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı müasir pro  tez  lə tə  min olu  nub, da 
ha 12 hərb  çi  nin də tə  min edil  mə  si üçün öl  çü  lər gö  tü  rü  lüb, əla  və 
ola  raq 715 mü  ha  ri  bə əli  li  nə 4720 reabi  li  ta  si  ya va  si  tə  si ve  ri  lib. 

Bu ilin ilk ay  la  rın  dan qa  zi  lə  rin mü  hər  rik  li tə  kər  li otu  ra  caq 
lar  la tə  mi  na  tı iş  lə  ri apa  rı  lır. Ümu  mi  lik  də 2021ci ilin yan  varmay 
ay  la  rın  da 4919 nə  fər əlil  li  yi olan şəx  sə 17960 be  lə tex  ni  ka va  si  tə  si 
ve  ri  lib, on  la  ra 521 tə  kər  li otu  ra  caq, 203 mü  hər  rik  li tə  kər  li otu  ra 
caq təq  dim olu  nub. 

Post  mü  ha  ri  bə döv  rü üz  rə dəs  tək təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də 
2021ci il  iyu  nun 1nə qə  dər şə  hid ailə  lə  ri və qa  zi  lər  dən, on  la  rın 
ya  xın  la  rın  dan iba  rət 6400dən çox şəx  sin iş  lə tə  min olun  ma  sı  na 
dəs  tək gös  tə  ri  lib. On  lar  dan 4944 şəxs özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı 
ilə əha  tə olu  nub və ki  çik biz  nes sa  hə  lə  ri ya  ra  dı  lıb, 480 nə  fər mü 
na  sib iş  lə, 978 nə  fər isə haq  qı ödə  ni  lən ic  ti  mai iş  lər  lə tə  min edi  lib. 

- CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı öl  kə  mi  zə  fərq  li qay  ğı  lar gə  tir  di.  
Bu  dö  nəm  də Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir -
li  yi  nin üzə  ri  nə də bö  yük mə  su  liy  yət  düş  dü. Na  zir  lik bu 
sı  naq  dan ne  cə çıx  dı? 

 Ko  ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın iq  ti  sa  diy  ya  ta və so  sial ri  fa  ha 
mən  fi tə  sir  lə  ri  nin azal  dıl  ma  sı sa  hə  sin  də Azər  bay  can uğur  lu iş 
təc  rü  bə  si ilə se  çil  di.  Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  rən  ca  mı ilə ha  zır  la  na  raq 
Hö  ku  mə  tin təs  diq et  di  yi Təd  bir  lər Pla  nın  da məş  ğul  lu  ğa və so  sial 
ri  fa  ha dəs  tə  yin tə  min olun  ma  sı üçün öl  kə əha  li  si  nin 48%ni və 
ya 4,8 mln. nə  fə  ri əha  tə edən 4 is  ti  qa  mət üz  rə 12 təd  bir müəy  yən 
olun  du. Hə  min is  ti  qa  mət  lər üz  rə Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü 
da  fiəsi Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən mü  va  fiq iş  lər apa  rıl  dı.

Döv  lət sek  to  run  da 910 min iş  çi  dən ka  ran  tin döv  rün  də təx 
mi  nən 80%i işə çıx  ma  sa da, on  la  rın əmək haq  qı ödə  nil  di. Özəl 
sek  tor  da iş  siz  lik ris  ki  nin qar  şı  sı alın  dı. İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi  nin 
xət  i ilə 300 min muzd  lu iş  çi  nin əmək haq  la  rı  nın bir his  sə  si ma 
liy  yə  ləş  di  ril  di, təq  ri  bən 300 min fər  di sa  hib  ka  ra dəs  tək ve  ril  di. 

Müs  bət gös  tə  ri  ci ki  mi, özəl sek  tor üz  rə 2021ci il yan  va  rın 1nə 
əmək mü  qa  vi  lə  lə  ri  nin sa  yı 2020ci ilin əv  və  li ilə mü  qa  yi  sə  də 24% 
və ya 154 min ar  ta  raq 794 mi  nə çat  dı. Əmək haq  qı fon  du 8%, özəl 
sek  tor üz  rə 15%  art  dı. 

İş  siz ki  mi qey  diy  yat  da olan  lar  dan və xü  su  si ka  ran  tin re  ji  mi 
döv  rün  də gə  li  ri  ni itir  miş qey  rifor  mal məş  ğul şəxs  lər  dən iba  rət 
az  tə  mi  nat  lı 600 min şəx  sin ya  şa  yış mi  ni  mu  mu həc  min  də bir  də  fə 
lik ödə  mə ilə tə  mi  na  tı proq  ra  mı ic  ra olun  du. 2020ci ilin ap  rel
may ay  la  rın  da bü  tün öl  kə üz  rə 600 min şəx  sə və  sait pay  lan  dı. 
Son  ra  lar sərt  ləş  di  ril  miş ka  ran  tin re  ji  mi tət  biq olu  nan böl  gə  lər 
üz  rə 3 də  fə ödə  mə olun  du, de  kabr ayın  da isə ye  ni  dən bü  tün öl  kə 
üz  rə ödə  mə  lə  rin ve  ril  mə  si baş tut  du.  Bu is  ti  qa  mət  də ay  rı  lan və 
saitin ümu  mi həc  mi 450 mln. ma  nat təş  kil et  di. 

So  sial ödə  niş  lə  rin hər ay vax  tın  dan əv  vəl ödə  nil  mə  si tə  min 
olun  du, əla  və ola  raq 14 min ailə üz  rə 60 mi  nə ya  xın şəxs ün  van  lı 
so  sial yar  dım proq  ra  mı  na cəlb olun  du və proq  ram 350 min in  sa 
nı (85 min ailə) əha  tə et  di. So  sial yar  dı  mın hər ailə  yə dü  şən or  ta 
ay  lıq məb  lə  ği ay  baay ar  ta  raq 250 ma  na  ta ça  tıb. Ün  van  lı so  sial 
yar  dım üz  rə mü  va  fiq ödə  niş  lər əlil  lik müd  də  ti ba  şa ça  tan  la  ra, 
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mən  zil və fər  di ev  lə  rin ve  ril  mə  si xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir. 
2018ci il  də Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li  yi tə 

rə  fin  dən on  la  ra 626,  2019cu il  də bun  dan 50 faiz çox ol  maq  la 
934, 2020ci il  də isə 1572 mən  zil və fər  di ev ve  ri  lib.  

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 2021ci il 25 yan  var ta  rix  li Sə  rən  ca 
mı ilə  20212025ci il  lər  də Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi 
Na  zir  li  yi həm 20142019cu il  lər  də qey  diy  ya  ta alın  mış şəxs  lə  rə, 
həm də 2020ci il  də Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı şə  hid olan  la 
rın ailə  lə  ri  nə və əlil olan və  tən  daş  la  ra mər  hə  lə  li şə  kil  də 11 min 
mən  zil və fər  di ev təq  dim edib. O cüm  lə  dən 2021ci il  də on  la  ra 3 
mi  nə  dək mən  zil və fər  di ev ve  ri  lə  cək, yə  ni şə  hid ailə  lə  ri  nin, mü 
ha  ri  bə əlil  lə  ri  nin mən  zil və fər  di ev  lə tə  mi  na  tı proq  ra  mı 2021ci 
il  də 2018ci ilə nis  bə  tən  5 də  fə  yə ya  xın ge  niş  lə  nə  cək. 2021ci ilin 
pla  nı üz  rə bu il  iyu  nun 1nə qə  dər  on  lar  dan ar  tıq 500ü ve  ri  lib. 
Ya  xın 5 il  də 11 min mən  zil və fər  di ev ve  ril  mək  lə  2025ci ilin so 
nu  na hə  min gös  tə  ri  ci 20 mi  ni ötə  cək. 

Mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri  nin mi  nik av  to  mo  bil  lə  ri ilə tə  mi  na  tı da 
uğur  la da  vam edir. On  la  ra 2018ci il  də 265 av  to  mo  bil, 2019cu 
il  də 600, 2020ci il  də 400 və ümu  mi  lik  də in  di  yə  dək 7200dən çox 
av  to  mo  bil ve  ri  lib. (Pos  ter 4) 

Ölkə başçısının 2021ci il de  kab  rın 30da im  za  la  dı  ğı fər  man  la 
şə  hid ailə  lə  ri, mü  ha  ri  bə, 20 Yan  var ha  di  sə  lə  ri, hər  bi xid  mə  ti və 
zi  fə  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rər  kən, Çer  no  bıl AESdə xid  mət ilə əla  qə  dar 
əlil  li  yi olan şəxs  lər, İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  la  rı üçün 
Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüd  lə  ri or  ta he  sab  la 50% ar  tı  rı  lıb. Bu tə  qaüd 
lər şə  hid ailə  lə  ri üçün 300 ma  nat  dan 500 ma  na  ta, mü  ha  ri  bə, 20 
Yan  var ha  di  sə  lə  ri, hər  bi xid  mə  ti və  zi  fə  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  ti  rər  kən və 
Çer  no  bıl AESdə xid  mət ilə əla  qə  dar əlil  li  yi olan şəxs  lə  rə I də  rə  cə 
üz  rə  250 ma  nat  dan 400 ma  na  ta, II də  rə  cə üz  rə  230 ma  nat  dan 
350 ma  na  ta, III də  rə  cə üz  rə  210 ma  nat  dan 300 ma  na  ta, Mil  li 
Qəh  rə  man  lar üçün  1500 ma  nat  dan 1800 ma  na  ta, İkin  ci Dün  ya 
mü  ha  ri  bə  si iş  ti  rak  çı  la  rı üçün 150 ma  nat  dan 300 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb, 
“Və  tən Mü  ha  ri  bə  si Qəh  rə  ma  nı” adı ve  ril  miş şəxs  lər üçün Pre  zi 
den  tin ay  lıq tə  qaüdü (2000 ma  nat) tə  sis olu  nub. 

Post  mü  ha  ri  bə döv  rü  nün ilk gün  lə  rin  dən bu sə  nəd  lər aidiy 
yə  ti qu  rum  lar  dan alı  na  raq elekt  ron sis  tem üzə  rin  dən proak  tiv 
qay  da  da so  sial ödə  niş  lər tə  yin edi  lib. 2021ci il iyu  nun 1nə qə  dər 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si şə  hid  lə  rin  dən 2870 şə  hi  din 7342 ailə üz  vü  nə 
13843 so  sial ödə  niş (Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüdü, pen  si  ya, müavi 
nət) tə  yin olu  nub. Mü  va  fiq qay  da  lar  da 2020ci il  no  yab  rın 20də 
də  yi  şik  lik edil  mək  lə şə  hid sta  tu  su Gən  cə və Naf  ta  lan şə  hər  lə  rin 
də, Bər  də ra  yo  nun  da er  mə  ni təx  ri  ba  tı nə  ti  cə  sin  də hə  lak ol  muş 
mül  ki şəxs  lə  rə də aid edi  lib. 2021ci il iyu  nun 1nə mül  ki şə  hid  lə 
rin (93 şə  hid) də 206 ailə üz  vü  nə 400 so  sial ödə  niş tə  yin olu  nub. 

Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin qə  ra  rı ilə ya  ra  dıl  mış ko  mis  si  ya hər  bi 
qul  luq  çu  la  rı əya  ni müayi  nə  dən ke  çir  mək  lə əlil  lik  lə  ri  ni qiy  mət 
lən  di  rir. 2021ci il  iyu  nun 1də ar  tıq 572 qa  zi  yə əlil  lik və so  sial 
ödə  niş  lər tə  yin edi  lib. On  la  ra bir  də  fə  lik sı  ğor  ta ödə  ni  şi edi  lib. 
Şə  hid  lə  rin ailə üzv  lə  ri  nə, mü  ha  ri  bə iş  ti  rak  çı  la  rı  na, döyüşlərdə 
ya  ra  lan  mış hərb  çi  lə  rə, mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri  nə, er  mə  ni ter  ro  run  dan 
zə  rər çə  kən  lə  rə, hə  min şəxs  lə  rin ya  xın  la  rın  dan iba  rət 3000 ailə  yə 
(10 min nə  fər) psi  xoso  sial dəs  tək gös  tə  ri  lib. 20192020ci il  lər  də 
və ca  ri ilin ötən döv  rün  də 12 reabi  li  ta  si  ya və so  sial xid  mət müəs 
si  sə  si əsas  lı tə  mir və ye  ni  dən  qur  ma  dan son  ra is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. 
(Pos  ter 5) Müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun qu  rul  muş hə  min reabi  li  ta  si  ya 

mər  kəz  lə  ri qa  zi  lə  ri  mi  zin yük  sək sə  viy  yə  də reabi  li  ta  si  ya xid  mət 
lə  ri ilə tə  mi  na  tın  da xü  su  si önəm kəsb edir. 

Bu müəs  si  sə  lər  də 2021ci il iyu  nun 1nə qə  dər 1300 nə  fə 
rə reabi  li  ta  si  ya və so  sialpsi  xo  lo  ji xid  mət  lər gös  tə  ri  lib.  Bu il 
Şa  ma  xı Psi  xo  nev  ro  lo  ji So  sial Xid  mət Müəs  si  sə  si, Qə  bə  lə və 
Şəm  kir  də Uşaq Reabi  li  ta  si  ya mər  kəz  lə  ri də is  ti  fa  də  yə ve  ri  lə 
cək. Be  lə  lik  lə, reabi  li  ta  si  ya xid  mət  lə  ri gös  tə  ri  lən şəxs  lə  rin il  lik 
sa  yı  nın 3 il əv  və  lə nis  bə  tən 3 də  fə ar  tı  rıla  raq 30 mi  nə çat  dı  rıl 
ma  sı tə  min olu  na  caq.

Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den 
ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın yük  sək hu  ma  nist tə  şəb  bü  sü ilə 
fon  dun “2016cı ilin Ap  rel dö  yüş  lə  rin  də ya  ra  lan  mış əs  gər və za 
bit  lə  rin yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı pro  tez  lər  lə tə  min edil  mə  si” la  yi  hə  si 
çər  çi  və  sin  də hə  min əs  gər və za  bit  lə  ri  miz Al  ma  ni  ya  nın, İs  lan 
di  ya  nın, İn  gil  tə  rə  nin dün  ya  da müasir pro  tez is  teh  sal  çı  la  rı ki  mi 
ta  nı  nan şir  kət  lə  ri  nin yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı məh  sul  la  rı ilə tə  min 
olu  nub  lar.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin  mü  va  fiq sə  rən  ca  mı ilə son il  lər na 
zir  li  yin Pro  tezOr  to  pe  dik İs  teh  sa  lat və Reabi  li  ta  si  ya Mər  kə  zin  də 
də Al  ma  ni  ya  nın “OT  TO BOKK” şir  kə  ti ilə əmək  daş  lıq şə  raitin  də 
yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı pro  tez  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı se  xi qu  ru  lub. Ar  tıq 
17 hərb  çi yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı müasir pro  tez  lə tə  min olu  nub, da 
ha 12 hərb  çi  nin də tə  min edil  mə  si üçün öl  çü  lər gö  tü  rü  lüb, əla  və 
ola  raq 715 mü  ha  ri  bə əli  li  nə 4720 reabi  li  ta  si  ya va  si  tə  si ve  ri  lib. 

Bu ilin ilk ay  la  rın  dan qa  zi  lə  rin mü  hər  rik  li tə  kər  li otu  ra  caq 
lar  la tə  mi  na  tı iş  lə  ri apa  rı  lır. Ümu  mi  lik  də 2021ci ilin yan  varmay 
ay  la  rın  da 4919 nə  fər əlil  li  yi olan şəx  sə 17960 be  lə tex  ni  ka va  si  tə  si 
ve  ri  lib, on  la  ra 521 tə  kər  li otu  ra  caq, 203 mü  hər  rik  li tə  kər  li otu  ra 
caq təq  dim olu  nub. 

Post  mü  ha  ri  bə döv  rü üz  rə dəs  tək təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də 
2021ci il  iyu  nun 1nə qə  dər şə  hid ailə  lə  ri və qa  zi  lər  dən, on  la  rın 
ya  xın  la  rın  dan iba  rət 6400dən çox şəx  sin iş  lə tə  min olun  ma  sı  na 
dəs  tək gös  tə  ri  lib. On  lar  dan 4944 şəxs özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı 
ilə əha  tə olu  nub və ki  çik biz  nes sa  hə  lə  ri ya  ra  dı  lıb, 480 nə  fər mü 
na  sib iş  lə, 978 nə  fər isə haq  qı ödə  ni  lən ic  ti  mai iş  lər  lə tə  min edi  lib. 

- CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı öl  kə  mi  zə  fərq  li qay  ğı  lar gə  tir  di.  
Bu  dö  nəm  də Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir -
li  yi  nin üzə  ri  nə də bö  yük mə  su  liy  yət  düş  dü. Na  zir  lik bu 
sı  naq  dan ne  cə çıx  dı? 

 Ko  ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın iq  ti  sa  diy  ya  ta və so  sial ri  fa  ha 
mən  fi tə  sir  lə  ri  nin azal  dıl  ma  sı sa  hə  sin  də Azər  bay  can uğur  lu iş 
təc  rü  bə  si ilə se  çil  di.  Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  rən  ca  mı ilə ha  zır  la  na  raq 
Hö  ku  mə  tin təs  diq et  di  yi Təd  bir  lər Pla  nın  da məş  ğul  lu  ğa və so  sial 
ri  fa  ha dəs  tə  yin tə  min olun  ma  sı üçün öl  kə əha  li  si  nin 48%ni və 
ya 4,8 mln. nə  fə  ri əha  tə edən 4 is  ti  qa  mət üz  rə 12 təd  bir müəy  yən 
olun  du. Hə  min is  ti  qa  mət  lər üz  rə Əmək və Əha  li  nin So  sial Mü 
da  fiəsi Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən mü  va  fiq iş  lər apa  rıl  dı.

Döv  lət sek  to  run  da 910 min iş  çi  dən ka  ran  tin döv  rün  də təx 
mi  nən 80%i işə çıx  ma  sa da, on  la  rın əmək haq  qı ödə  nil  di. Özəl 
sek  tor  da iş  siz  lik ris  ki  nin qar  şı  sı alın  dı. İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi  nin 
xət  i ilə 300 min muzd  lu iş  çi  nin əmək haq  la  rı  nın bir his  sə  si ma 
liy  yə  ləş  di  ril  di, təq  ri  bən 300 min fər  di sa  hib  ka  ra dəs  tək ve  ril  di. 

Müs  bət gös  tə  ri  ci ki  mi, özəl sek  tor üz  rə 2021ci il yan  va  rın 1nə 
əmək mü  qa  vi  lə  lə  ri  nin sa  yı 2020ci ilin əv  və  li ilə mü  qa  yi  sə  də 24% 
və ya 154 min ar  ta  raq 794 mi  nə çat  dı. Əmək haq  qı fon  du 8%, özəl 
sek  tor üz  rə 15%  art  dı. 

İş  siz ki  mi qey  diy  yat  da olan  lar  dan və xü  su  si ka  ran  tin re  ji  mi 
döv  rün  də gə  li  ri  ni itir  miş qey  rifor  mal məş  ğul şəxs  lər  dən iba  rət 
az  tə  mi  nat  lı 600 min şəx  sin ya  şa  yış mi  ni  mu  mu həc  min  də bir  də  fə 
lik ödə  mə ilə tə  mi  na  tı proq  ra  mı ic  ra olun  du. 2020ci ilin ap  rel
may ay  la  rın  da bü  tün öl  kə üz  rə 600 min şəx  sə və  sait pay  lan  dı. 
Son  ra  lar sərt  ləş  di  ril  miş ka  ran  tin re  ji  mi tət  biq olu  nan böl  gə  lər 
üz  rə 3 də  fə ödə  mə olun  du, de  kabr ayın  da isə ye  ni  dən bü  tün öl  kə 
üz  rə ödə  mə  lə  rin ve  ril  mə  si baş tut  du.  Bu is  ti  qa  mət  də ay  rı  lan və 
saitin ümu  mi həc  mi 450 mln. ma  nat təş  kil et  di. 

So  sial ödə  niş  lə  rin hər ay vax  tın  dan əv  vəl ödə  nil  mə  si tə  min 
olun  du, əla  və ola  raq 14 min ailə üz  rə 60 mi  nə ya  xın şəxs ün  van  lı 
so  sial yar  dım proq  ra  mı  na cəlb olun  du və proq  ram 350 min in  sa 
nı (85 min ailə) əha  tə et  di. So  sial yar  dı  mın hər ailə  yə dü  şən or  ta 
ay  lıq məb  lə  ği ay  baay ar  ta  raq 250 ma  na  ta ça  tıb. Ün  van  lı so  sial 
yar  dım üz  rə mü  va  fiq ödə  niş  lər əlil  lik müd  də  ti ba  şa ça  tan  la  ra, 
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pe  şə ha  zır  lı  ğın  da fa  si  lə ya  ra  nan  la  ra xü  su  si ka  ran  tin re  ji  mi bi  tə  nə 
dək pay  la  nıl  dı. 

Ümu  miy  yət  lə, 2020ci il  də pen  si  ya, müavi  nət, tə  qaüd, ün 
van  lı so  sial yar  dım üz  rə ödə  niş  lə  rə əv  vəl  ki ilə nis  bə  tən 20% və 
ya 1 mil  yard ma  nat çox ol  maq  la  5 mil  yard 743 mil  yon ma  nat 
ar  tıq və  sait yö  nəl  dil  di, o cüm  lə  dən pen  si  ya üz  rə 20%, Pre  zi  den 
tin tə  qaüdü və müavi  nət üz  rə 18%, ün  van  lı so  sial yar  dım üz  rə 
41% çox və  sait xərc  lən  di. Apa  rı  lan is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də so  sial 
mü  da  fiə sa  hə  sin  də xərc  lə  rin op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı, əsas  sız xərc  lə 
rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, ümu  mən şəf  af  ı  ğın tə  mi  na  tı nə  ti  cə  sin  də 
for  ma  la  şan cid  di ma  liy  yə qə  naət  lə  ri də (2019cu il  də 320 mln., 
2020ci il  də 238 mln. ma  nat) əha  li  nin həs  sas qrup  la  rı  nın so  sial 
mü  da  fiəsi  nə yö  nəl  dil  di.

2020ci il  də 150 min  dən çox şəxs ak  tiv məş  ğul  luq təd  bir  lə  ri  nə 
cəlb edi  lib, o cüm  lə  dən 100 min iş  siz şəxs mü  na  sib iş  lər  lə tə  min 
olu  nub. Pe  şə ha  zır  lı  ğı kurs  la  rı  na 1014 şəxs, pe  şə  yö  nü  mü təd  bir 
lə  rə 37 660 şəxs cəlb edi  lib. Döv  lət baş  çı  sı  nın tap  şı  rı  ğı ilə ödə  niş  li 
ic  ti  mai iş yer  lə  ri 38 min  dən 90 mi  nə çat  dı  rı  lıb. Özü  nü  məş  ğul  luq 
proq  ra  mı da ge  niş  lən  di  ri  lib, proq  ram çər  çi  və  sin  də ötən il 12,6 
min ailə  nin ki  çik ailə tə  sər  rü  fat  la  rı ya  ra  dı  lıb. İş  siz  lik  dən sı  ğor  ta 

ödə  niş  lə  ri  nin də əha  tə  si ge  niş  lən  di  ri  lib, tə  yi  nat şərt  lə  ri yum  şal  dı 
lıb. İn  fek  si  ya  ya yo  lux  ma ris  ki yük  sək olan, ya  şı 65i öt  müş 15 min 
və  tən  da  şa ev  lə  rin  də gün  də  lik so  sial məişət xid  mət  lə  ri gös  tə  ri  lib, 
so  sial tə  rəf  daş  la  rın dəs  tə  yi ilə tən  ha yaş  lı  la  ra,  az  tə  mi  nat  lı ailə 
lə  rə, tər  ki  bin  də əlil  li  yi və sağ  lam  lıq im  kan  la  rı məh  dud uşaq  la  rı 
olan 110 min ailə  yə 3 də  fə ər  zaq pa  yı ve  ri  lib.

- Öl  kə  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar müəs  si  sə  lər  də əmək 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin tən  zim  lən  mə  si mə  sə  lə  lə  ri  nə ye  ni ya -
naş  ma zə  ru  rə  ti ya  ra  dır. Bu mü  na  si  bət  lə  ri tən  zim  lə  yən 
ye  ni  lik  lər nə  dən iba  rət  dir?

 Əmək sa  hə  sin  də is  la  hat  lar əmək ba  za  rı  nın in  ki  şa  fı  na, işə  gö 
tü  rən  lə  rin və iş  çi  lə  rin qa  nu  ni mə  na  fe  lə  ri  nin da  ha dol  ğun tə  mi  na 
tı  na, qey  rifor  mal məş  ğul  lu  ğun qar  şı  sı  nın alın  ma  sı  na he  sab  la  nıb. 
Na  zir  li  yin “Əmək mü  qa  vi  lə  si bil  di  ri  şi” alt  sis  te  mi üzə  rin  dən 
əmək mü  na  si  bət  lə  ri  nə elekt  ron sis  tem üzə  rin  dən daimi çe  vik və 
sə  mə  rə  li nə  za  rət hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  lə əmək ba  za  rı ilə bağ  lı təh 
lil  lər apa  rı  lır. Ke  çən ilin son ay  la  rın  da İc  ba  ri Sı  ğor  ta Bü  ro  su  nun 
elekt  ron in  for  ma  si  ya sis  te  mi  nin “Əmək mü  qa  vi  lə  si bil  di  riş  lə  ri” 
alt  sis  te  mi  nə in  teq  ra  si  ya  sı bu sa  hə  də esis  tem üzə  rin  dən ope  ra  tiv 
və ef  ek  tiv nə  za  rə  tin tə  min olun  ma  sı  na im  kan ve  rib. 

Nə  za  rət za  ma  nı 72 işə  gö  tü  rə  nin ic  ba  ri sı  ğor  ta mü  qa  vi  lə  si 
bağ  la  ma  dı  ğı və ya sı  ğor  ta haq  qı  nı ödə  mə  di  yi üçün mü  qa  vi  lə 
lə  ri  nə bir  tə  rəf  i qay  da  da xi  tam ve  ril  di  yi aş  kar edi  lib. Xid  mə  tin 
qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tə  ləb  lə  ri əsa  sın  da gör  dü  yü təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də 
on  la  rın hər bi  ri  nin iş  çi  lər  lə ic  ba  ri sı  ğor  ta mü  qa  vi  lə  si bağ  la  ma  la  rı 
tə  min olu  nub.  Ha  be  lə 156 işə  gö  tü  rə  nin bu sa  hə  də  in  zi  ba  ti xə  ta 
hal  la  rı  na yol ver  dik  lə  ri aş  kar  la  nıb və on  lar  la bağ  lı qa  nun  ve  ri  ci  li 
yə uy  ğun təd  bir  lər gö  rü  lüb. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 2017ci il 17 mart ta  rix  li Sə  rən  ca  mı 
ilə Əmək Mü  na  si  bət  lə  ri  nin Tən  zim  lən  mə  si və Koor  di  na  si  ya  sı 
Ko  mis  si  ya  sı ya  ra  dı  lıb. 2017ci il 9 okt  yabr ta  rix  li Sə  rən  cam  la isə 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da qey  rifor  mal məş  ğul  lu  ğun qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı  na dair Təd  bir  lər Pla  nı” təs  diq edi  lib və gö  rü  lən təd 
bir  lər nə  ti  cə  sin  də son üç il  də əmək mü  qa  vi  lə  lə  ri  nin sa  yı 400 mi  nə 
ya  xın və ya 30% ar  ta  raq, 2021ci ilin əv  və  li  nə 1,7 mil  yo  nu ötüb, 
əmək haq  qı fon  dun  da isə 81% ar  tım qey  də alı  nıb. (Pos  ter 6)

Mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri ilə ya  na  şı, son il  lər  də qey  rifor  mal məş 
ğul  luq  dan for  mal məş  ğul  lu  ğa ke  çi  di sti  mul  laş  dı  ran cid  di me  xa 
nizm  lər də for  ma  laş  dı  rı  lıb. Mi  ni  mum əmək haq  qı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
sa  də  ləş  di  ril  miş ver  gi də  rə  cə  si  nin azal  dıl  ma  sı, ver  gi pro  se  dur  la 
rı  nın sa  də  ləş  di  ril  mə  si, ver  gi və so  sial sı  ğor  ta yü  kü  nün op  ti  mal 
laş  dı  rıl  ma  sı, həm  çi  nin so  sial sı  ğor  ta haq  qı ilə bağ  lı sti  mul  laş  dı  rı  cı 
təd  bir  lər, is  la  hat  lar  qey  rifor  mal məş  ğul  luq  dan for  mal məş  ğul  lu 
ğa ke  çi  din sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sın  da mü  hüm önəm kəsb edir.

- Ak  tual olan mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də rəh  bər  lik et  di  yi  niz na -
zir  lik  də av  to  mat  laş  dı  rıl  mış ida  rəet  mə sis  tem  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı və mü  tə  xəs  sis  lə  rin ix  ti  sa  sı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, əha  li  yə 
gös  tə  ri  lən  xid  mət  lə  rin elekt  ron sis  te  mə ke  çi  di  dir. Bu 
pro  ses  də üz  ləş  di  yi  niz prob  lem  lər nə  dən iba  rət  dir?

 2018ci ilin pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  dən son  ra Azər  bay  can  da 
kök  lü is  la  hat  la  rın ye  ni mər  hə  lə  sin  də  so  sial sa  hə  də is  la  hat  lar da 

ge  niş vü  sət alıb və döv  lət so  sial xid  mət  lə  ri sa  hə  sin  də etex  no  lo 
gi  ya  la  rın ge  niş tət  bi  qi ilə bağ  lı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mü  va  fiq 
tap  şı  rıq  la  rı uğur  la ic  ra olu  nur. So  sial sa  hə  də mü  hüm in  no  va  tiv 
uğur  lar  dan olan, döv  lət baş  çı  sı  nın 5 sent  yabr 2018ci il ta  rix  li Fər 
ma  nı ilə ya  ra  dı  lan “eso  sial.az” por  ta  lı  dır. Bu por  tal və  tən  daş  la  ra 
on  lar ba  rə  də top  lan  mış so  sial mə  lu  mat  la  ra (əmək mü  qa  vi  lə  si, 
fər  di uçot, pen  si  ya ka  pi  ta  lı, so  sial tə  mi  nat növ  lə  ri, tor  paqpay 
mül  kiy  yə  ti, əlil  lik, reabi  li  ta  si  ya və s.) çı  xış, 100dən çox so  sial xid 
mət nö  vün  dən çe  vik re  jim  də ya  rar  lan  maq im  ka  nı ve  rir. 

Qeyd edim ki, ke  çən il na  zir  li  yin eplat  for  ma  la  rın  dan is  ti  fa  də 
sa  yı 80 mil  yo  nu ötüb. Yal  nız “eso  sial.az” por  ta  lın  dan 42 mil  yon 
də  fə is  ti  fa  də qey  də alı  nıb, na  zir  li  yin exid  mət  lə  ri  nə mü  ra  ciət  lə  rin 
sa  yı 15 mil  yon olub. Ötən dövr  də “eso  sial.az” por  ta  lı  nın ak  tiv 
is  ti  fa  də  çi sa  yı 913,3 mi  ni ötüb. 2021ci ilin 5 ayın  da  da por  ta  la  5 
mil  yo  na ya  xın mü  ra  ciət edi  lib.  2019cu il  dən öl  kə  də ilk proak 
tiv xid  mət  lər ola  raq pen  si  ya, müavi  nət və tə  qaüd  lə  rin elekt  ron 
tə  yi  nat sis  tem  lə  ri işə sa  lı  nıb. Bu za  man ər  zin  də 205,7 min  dən çox 
in  sa  na, o cüm  lə  dən bu ilin 5 ayın  da 80,7 mi  nə ya  xın şəx  sə tam 
eqay  da  da pen  si  ya, müavi  nət və tə  qaüd tə  yin edi  lib, 50 mi  nə 
ya  xın şəx  sə isə fər  di he  sab açı  lıb. Tək  cə 2021ci ilin yan  varmay 
ay  la  rın  da na  zir  li  yin exid  mət  lə  ri  nə 6,2 mil  yo  na ya  xın mü  ra  ciət 
qey  də alı  nıb. Na  zir  lik üz  rə son iki il  də 30dək eara  yış xid  mə  ti, 
bu  nun  la da və  tən  daş  la  ra na  zir  lik üz  rə ara  yış  la  rı eqay  da  da əl  də 
edə bil  mək im  ka  nı ya  ra  dı  lıb. Ca  ri ilin ilk 5 ayın  da bu qay  da ilə 
hə  min sa  hə  lər üz  rə 281,7 min ara  yış ve  ri  lib.

Ümu  mən na  zir  li  yin exid  mət  lə  ri  nin sa  yı ar  tıq 103ə ça  tıb. Bu 
il ər  zin  də da  ha 50 xid  mə  tin elekt  ron  laş  dı  rıl  ma  sı  nı plan  laş  dı  rı 
rıq. Be  lə  lik  lə, na  zir  lik üz  rə xid  mət  lə  rin 90%i tam elekt  ron  laş  mış 
ola  caq. 

Son iki il  də döv  lət məş  ğul  luq xid  mət  lə  ri  nin çe  vik  li  yi  ni və 
əmək ba  za  rı iş  ti  rak  çı  la  rı üçün real vaxt re  ji  min  də əl  ça  tan  lı  ğı 
nı, ef  ek  tiv  li  yi  ni ar  tır  maq məq  sə  di ilə “Məş  ğul  luq” alt  sis  te  mi 
qu  ru  lub. İşə  gö  tü  rən  lər  də bu alt  sis  tem  dən is  ti  fa  də et  mək  lə  
la  zım olan ix  ti  sas  lı iş  çi qüv  və  si  ni çe  vik şə  kil  də işə cəlb edə 
bi  lir  lər. Ha  be  lə öl  kə üz  rə məş  ğul  lu  ğa dair mə  lu  mat  la  rı,  öl  kə 
nin məş  ğul  luq xə  ri  tə  si  ni, məş  ğul şəxs  lə  rin re  yest  ri  ni özün  də 
bir  ləş  di  rə  cək “Əmək mü  na  si  bət  lə  ri və məş  ğul  luq” alt  sis  te  mi, 
məş  ğul  luq xə  ri  tə  si də ha  zır  la  nır. 

- Və  tən  daş  la  rın sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min olun  ma -
sı, əmək ba  za  rı  nın for  ma  laş  ma  sı,  iş  siz  lik prob  lem  lə  ri  nin 
həl  li döv  lət si  ya  sə  ti  nin va  cib is  ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir. Məs -
ğul  luq si  ya  sə  ti  nin da  ha da güc  lən  di  ril  mə  si və bu sa  hə 
üz  rə mov  cud olan prob  lem  lə  rin həll olun  ma  sı üçün han  sı 
iş  lər gö  rü  lür?

 Əha  li  nin məş  ğul  luq im  kan  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın baş  lı  ca 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  dir və döv  lət məş  ğul  luq or  qan  la  rı da bu 
is  ti  qa  mət  də səy  lə  ri  ni daim ar  tı  rır  lar. Qeyd et  di  yim ki  mi, ötən il 
na  zir  li  yin Döv  lət Məş  ğul  luq Agent  li  yi 150 min  dən çox şəx  si ak  tiv 
məş  ğul  luq təd  bir  lə  ri  nə, o cüm  lə  dən 1014 şəx  si pe  şə ha  zır  lı  ğı  na, 
37660 şəx  si pe  şə  yö  nü  mü təd  bir  lə  rə, 12548 şəx  si özü  nü  məş  ğul  luq 
proq  ra  mı  na cəlb edib, 100 min nə  fər iş  lə tə  min olu  nub.  

Bu ilin yan  varmay ay  la  rın  da 46,4 min nə  fər ak  tiv məş  ğul  luq 
təd  bir  lə  ri  nə cəlb edi  lib, 42 086 nə  fə  rin mü  na  sib iş  lər  lə tə  mi  na  tı 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib,  4232 nə  fər özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı ilə əha  tə 
olu  nub.  Ar  tıq 2021ci il üz  rə pe  şə ha  zır  lı  ğı kurs  la  rı fəaliy  yət  də  dir 
və 118 nə  fər bu kurs  la  ra baş  la  yıb. (Pos  ter 7)  Bu ilin əv  və  lin  dən 
döv  lət şir  kət  lə  ri tə  rə  fin  dən 17 min  ic  ti  mai iş ye  ri DOST İş Mər  kə 
zi  nə ötü  rü  lüb, ha  zır  da 56 min nə  fər ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lər  də ça  lı  şır. 

Özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı  nın ic  ra  sı  na baş  lan  dı  ğı 2017ci 
il  də proq  ra  ma 1172  nə  fər cəlb edi  lib  sə, 2018ci il  də bu gös  tə  ri  ci 
7267 nə  fər, 2019cu il  də 10716 nə  fər, 2020ci il  də 12548 nə  fər təş  kil 
edib. 2021ci il  də isə hə  dəf 16 min şəx  sin bu proq  ram  la əha  tə 
olun  ma  sı  dır. Bu da 2017ci il  lə mu  qa  yi  sə  də mü  va  fiq gös  tə  ri  ci  lə 
rin 13,6 də  fə art  ma  sı de  mək  dir. (Pos  ter 8)

- Öl  kə  nin so  sial mü  da  fiə mo  de  li  nin da  ha da güc  lən  di  ril -
mə  si üçün möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı haq  qın  da fi  kir -
lə  ri  ni  zi bil  mək is  tər  dik. 

 Azər  bay  can müasir və da  ya  nıq  lı, əha  li  nin ri  fa  hın  da tə  sir  li, 
önəm  li ro  la ma  lik olan, çe  vik dəs  tək is  ti  qa  mət  lə  ri və me  xa  nizm 
lə  ri  ni əha  tə edən, ən çə  tin mə  qam  lar  da be  lə in  san  la  rın da  ya  ğı  na 
çev  ri  lə bi  lən so  sial mü  da  fiə sis  te  mi  nə ma  lik  dir. Öl  kə  mi  zin ümu  mi 
in  ki  şa  fı fo  nun  da mil  li so  sial mü  da  fiə mo  de  li  nin da  ha da güc  lən  di 
ril  mə  si və bu  nun üçün möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil 
ləş  di  ril  mə  si, or  ta  ya çı  xan ye  ni tə  ləb və ça  ğı  rış  la  ra, so  sial mü  da  fiə 
sa  hə  sin  də qa  baq  cıl dün  ya təc  rü  bə  lə  ri  nə uy  ğun ye  ni nor  ma  tiv 
hü  qu  qi akt  la  rın qə  bu  lu pro  se  si Mil  li Məc  lis və par  la  men  tin Əmək 
və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  si ilə fəal əmək  daş  lıq  da da  vam et  di  ri  lir. 
Son üç il  də so  sial is  la  hat  la  rın real  laş  dı  rıl  ma  sı  na, nor  ma  tiv hü  qu  qi 
ba  za  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  nə yö  nə  lik 1000dən çox qa  nun  ver  ci  lik 
akt  ı qə  bul olu  nub. Na  zir  lik tə  rə  fin  dən tək  cə 2020ci il  də  600ə ya 
xın nor  ma  tiv hü  qu  qi akt la  yi  hə  si ha  zır  la  nıb, on  lar  dan 300ə qə  də  ri 
qə  bul edi  lib. Əgər mü  qa  yi  sə et  sək, gö  rə  rik ki, son üç il  də ha  zır 
la  nan nor  ma  tiv hü  qu  qi akt la  yi  hə  lə  ri  nin sa  yı 5,6 də  fə ar  tıb. Bu, 
da  vam  lı so  sial in  ki  şa  fı tə  min et  mək üçün qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
da daim in  ki  şaf et  di  ril  di  yi  ni gös  tə  rir. 

Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis“ jurnalının baş redaktoru

Pos  ter 6

Pos  ter 8

Pos  ter 7
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pe  şə ha  zır  lı  ğın  da fa  si  lə ya  ra  nan  la  ra xü  su  si ka  ran  tin re  ji  mi bi  tə  nə 
dək pay  la  nıl  dı. 

Ümu  miy  yət  lə, 2020ci il  də pen  si  ya, müavi  nət, tə  qaüd, ün 
van  lı so  sial yar  dım üz  rə ödə  niş  lə  rə əv  vəl  ki ilə nis  bə  tən 20% və 
ya 1 mil  yard ma  nat çox ol  maq  la  5 mil  yard 743 mil  yon ma  nat 
ar  tıq və  sait yö  nəl  dil  di, o cüm  lə  dən pen  si  ya üz  rə 20%, Pre  zi  den 
tin tə  qaüdü və müavi  nət üz  rə 18%, ün  van  lı so  sial yar  dım üz  rə 
41% çox və  sait xərc  lən  di. Apa  rı  lan is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də so  sial 
mü  da  fiə sa  hə  sin  də xərc  lə  rin op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı, əsas  sız xərc  lə 
rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, ümu  mən şəf  af  ı  ğın tə  mi  na  tı nə  ti  cə  sin  də 
for  ma  la  şan cid  di ma  liy  yə qə  naət  lə  ri də (2019cu il  də 320 mln., 
2020ci il  də 238 mln. ma  nat) əha  li  nin həs  sas qrup  la  rı  nın so  sial 
mü  da  fiəsi  nə yö  nəl  dil  di.

2020ci il  də 150 min  dən çox şəxs ak  tiv məş  ğul  luq təd  bir  lə  ri  nə 
cəlb edi  lib, o cüm  lə  dən 100 min iş  siz şəxs mü  na  sib iş  lər  lə tə  min 
olu  nub. Pe  şə ha  zır  lı  ğı kurs  la  rı  na 1014 şəxs, pe  şə  yö  nü  mü təd  bir 
lə  rə 37 660 şəxs cəlb edi  lib. Döv  lət baş  çı  sı  nın tap  şı  rı  ğı ilə ödə  niş  li 
ic  ti  mai iş yer  lə  ri 38 min  dən 90 mi  nə çat  dı  rı  lıb. Özü  nü  məş  ğul  luq 
proq  ra  mı da ge  niş  lən  di  ri  lib, proq  ram çər  çi  və  sin  də ötən il 12,6 
min ailə  nin ki  çik ailə tə  sər  rü  fat  la  rı ya  ra  dı  lıb. İş  siz  lik  dən sı  ğor  ta 

ödə  niş  lə  ri  nin də əha  tə  si ge  niş  lən  di  ri  lib, tə  yi  nat şərt  lə  ri yum  şal  dı 
lıb. İn  fek  si  ya  ya yo  lux  ma ris  ki yük  sək olan, ya  şı 65i öt  müş 15 min 
və  tən  da  şa ev  lə  rin  də gün  də  lik so  sial məişət xid  mət  lə  ri gös  tə  ri  lib, 
so  sial tə  rəf  daş  la  rın dəs  tə  yi ilə tən  ha yaş  lı  la  ra,  az  tə  mi  nat  lı ailə 
lə  rə, tər  ki  bin  də əlil  li  yi və sağ  lam  lıq im  kan  la  rı məh  dud uşaq  la  rı 
olan 110 min ailə  yə 3 də  fə ər  zaq pa  yı ve  ri  lib.

- Öl  kə  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar müəs  si  sə  lər  də əmək 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin tən  zim  lən  mə  si mə  sə  lə  lə  ri  nə ye  ni ya -
naş  ma zə  ru  rə  ti ya  ra  dır. Bu mü  na  si  bət  lə  ri tən  zim  lə  yən 
ye  ni  lik  lər nə  dən iba  rət  dir?

 Əmək sa  hə  sin  də is  la  hat  lar əmək ba  za  rı  nın in  ki  şa  fı  na, işə  gö 
tü  rən  lə  rin və iş  çi  lə  rin qa  nu  ni mə  na  fe  lə  ri  nin da  ha dol  ğun tə  mi  na 
tı  na, qey  rifor  mal məş  ğul  lu  ğun qar  şı  sı  nın alın  ma  sı  na he  sab  la  nıb. 
Na  zir  li  yin “Əmək mü  qa  vi  lə  si bil  di  ri  şi” alt  sis  te  mi üzə  rin  dən 
əmək mü  na  si  bət  lə  ri  nə elekt  ron sis  tem üzə  rin  dən daimi çe  vik və 
sə  mə  rə  li nə  za  rət hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  lə əmək ba  za  rı ilə bağ  lı təh 
lil  lər apa  rı  lır. Ke  çən ilin son ay  la  rın  da İc  ba  ri Sı  ğor  ta Bü  ro  su  nun 
elekt  ron in  for  ma  si  ya sis  te  mi  nin “Əmək mü  qa  vi  lə  si bil  di  riş  lə  ri” 
alt  sis  te  mi  nə in  teq  ra  si  ya  sı bu sa  hə  də esis  tem üzə  rin  dən ope  ra  tiv 
və ef  ek  tiv nə  za  rə  tin tə  min olun  ma  sı  na im  kan ve  rib. 

Nə  za  rət za  ma  nı 72 işə  gö  tü  rə  nin ic  ba  ri sı  ğor  ta mü  qa  vi  lə  si 
bağ  la  ma  dı  ğı və ya sı  ğor  ta haq  qı  nı ödə  mə  di  yi üçün mü  qa  vi  lə 
lə  ri  nə bir  tə  rəf  i qay  da  da xi  tam ve  ril  di  yi aş  kar edi  lib. Xid  mə  tin 
qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tə  ləb  lə  ri əsa  sın  da gör  dü  yü təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də 
on  la  rın hər bi  ri  nin iş  çi  lər  lə ic  ba  ri sı  ğor  ta mü  qa  vi  lə  si bağ  la  ma  la  rı 
tə  min olu  nub.  Ha  be  lə 156 işə  gö  tü  rə  nin bu sa  hə  də  in  zi  ba  ti xə  ta 
hal  la  rı  na yol ver  dik  lə  ri aş  kar  la  nıb və on  lar  la bağ  lı qa  nun  ve  ri  ci  li 
yə uy  ğun təd  bir  lər gö  rü  lüb. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 2017ci il 17 mart ta  rix  li Sə  rən  ca  mı 
ilə Əmək Mü  na  si  bət  lə  ri  nin Tən  zim  lən  mə  si və Koor  di  na  si  ya  sı 
Ko  mis  si  ya  sı ya  ra  dı  lıb. 2017ci il 9 okt  yabr ta  rix  li Sə  rən  cam  la isə 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da qey  rifor  mal məş  ğul  lu  ğun qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı  na dair Təd  bir  lər Pla  nı” təs  diq edi  lib və gö  rü  lən təd 
bir  lər nə  ti  cə  sin  də son üç il  də əmək mü  qa  vi  lə  lə  ri  nin sa  yı 400 mi  nə 
ya  xın və ya 30% ar  ta  raq, 2021ci ilin əv  və  li  nə 1,7 mil  yo  nu ötüb, 
əmək haq  qı fon  dun  da isə 81% ar  tım qey  də alı  nıb. (Pos  ter 6)

Mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri ilə ya  na  şı, son il  lər  də qey  rifor  mal məş 
ğul  luq  dan for  mal məş  ğul  lu  ğa ke  çi  di sti  mul  laş  dı  ran cid  di me  xa 
nizm  lər də for  ma  laş  dı  rı  lıb. Mi  ni  mum əmək haq  qı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
sa  də  ləş  di  ril  miş ver  gi də  rə  cə  si  nin azal  dıl  ma  sı, ver  gi pro  se  dur  la 
rı  nın sa  də  ləş  di  ril  mə  si, ver  gi və so  sial sı  ğor  ta yü  kü  nün op  ti  mal 
laş  dı  rıl  ma  sı, həm  çi  nin so  sial sı  ğor  ta haq  qı ilə bağ  lı sti  mul  laş  dı  rı  cı 
təd  bir  lər, is  la  hat  lar  qey  rifor  mal məş  ğul  luq  dan for  mal məş  ğul  lu 
ğa ke  çi  din sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sın  da mü  hüm önəm kəsb edir.

- Ak  tual olan mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də rəh  bər  lik et  di  yi  niz na -
zir  lik  də av  to  mat  laş  dı  rıl  mış ida  rəet  mə sis  tem  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı və mü  tə  xəs  sis  lə  rin ix  ti  sa  sı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, əha  li  yə 
gös  tə  ri  lən  xid  mət  lə  rin elekt  ron sis  te  mə ke  çi  di  dir. Bu 
pro  ses  də üz  ləş  di  yi  niz prob  lem  lər nə  dən iba  rət  dir?

 2018ci ilin pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  dən son  ra Azər  bay  can  da 
kök  lü is  la  hat  la  rın ye  ni mər  hə  lə  sin  də  so  sial sa  hə  də is  la  hat  lar da 

ge  niş vü  sət alıb və döv  lət so  sial xid  mət  lə  ri sa  hə  sin  də etex  no  lo 
gi  ya  la  rın ge  niş tət  bi  qi ilə bağ  lı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mü  va  fiq 
tap  şı  rıq  la  rı uğur  la ic  ra olu  nur. So  sial sa  hə  də mü  hüm in  no  va  tiv 
uğur  lar  dan olan, döv  lət baş  çı  sı  nın 5 sent  yabr 2018ci il ta  rix  li Fər 
ma  nı ilə ya  ra  dı  lan “eso  sial.az” por  ta  lı  dır. Bu por  tal və  tən  daş  la  ra 
on  lar ba  rə  də top  lan  mış so  sial mə  lu  mat  la  ra (əmək mü  qa  vi  lə  si, 
fər  di uçot, pen  si  ya ka  pi  ta  lı, so  sial tə  mi  nat növ  lə  ri, tor  paqpay 
mül  kiy  yə  ti, əlil  lik, reabi  li  ta  si  ya və s.) çı  xış, 100dən çox so  sial xid 
mət nö  vün  dən çe  vik re  jim  də ya  rar  lan  maq im  ka  nı ve  rir. 

Qeyd edim ki, ke  çən il na  zir  li  yin eplat  for  ma  la  rın  dan is  ti  fa  də 
sa  yı 80 mil  yo  nu ötüb. Yal  nız “eso  sial.az” por  ta  lın  dan 42 mil  yon 
də  fə is  ti  fa  də qey  də alı  nıb, na  zir  li  yin exid  mət  lə  ri  nə mü  ra  ciət  lə  rin 
sa  yı 15 mil  yon olub. Ötən dövr  də “eso  sial.az” por  ta  lı  nın ak  tiv 
is  ti  fa  də  çi sa  yı 913,3 mi  ni ötüb. 2021ci ilin 5 ayın  da  da por  ta  la  5 
mil  yo  na ya  xın mü  ra  ciət edi  lib.  2019cu il  dən öl  kə  də ilk proak 
tiv xid  mət  lər ola  raq pen  si  ya, müavi  nət və tə  qaüd  lə  rin elekt  ron 
tə  yi  nat sis  tem  lə  ri işə sa  lı  nıb. Bu za  man ər  zin  də 205,7 min  dən çox 
in  sa  na, o cüm  lə  dən bu ilin 5 ayın  da 80,7 mi  nə ya  xın şəx  sə tam 
eqay  da  da pen  si  ya, müavi  nət və tə  qaüd tə  yin edi  lib, 50 mi  nə 
ya  xın şəx  sə isə fər  di he  sab açı  lıb. Tək  cə 2021ci ilin yan  varmay 
ay  la  rın  da na  zir  li  yin exid  mət  lə  ri  nə 6,2 mil  yo  na ya  xın mü  ra  ciət 
qey  də alı  nıb. Na  zir  lik üz  rə son iki il  də 30dək eara  yış xid  mə  ti, 
bu  nun  la da və  tən  daş  la  ra na  zir  lik üz  rə ara  yış  la  rı eqay  da  da əl  də 
edə bil  mək im  ka  nı ya  ra  dı  lıb. Ca  ri ilin ilk 5 ayın  da bu qay  da ilə 
hə  min sa  hə  lər üz  rə 281,7 min ara  yış ve  ri  lib.

Ümu  mən na  zir  li  yin exid  mət  lə  ri  nin sa  yı ar  tıq 103ə ça  tıb. Bu 
il ər  zin  də da  ha 50 xid  mə  tin elekt  ron  laş  dı  rıl  ma  sı  nı plan  laş  dı  rı 
rıq. Be  lə  lik  lə, na  zir  lik üz  rə xid  mət  lə  rin 90%i tam elekt  ron  laş  mış 
ola  caq. 

Son iki il  də döv  lət məş  ğul  luq xid  mət  lə  ri  nin çe  vik  li  yi  ni və 
əmək ba  za  rı iş  ti  rak  çı  la  rı üçün real vaxt re  ji  min  də əl  ça  tan  lı  ğı 
nı, ef  ek  tiv  li  yi  ni ar  tır  maq məq  sə  di ilə “Məş  ğul  luq” alt  sis  te  mi 
qu  ru  lub. İşə  gö  tü  rən  lər  də bu alt  sis  tem  dən is  ti  fa  də et  mək  lə  
la  zım olan ix  ti  sas  lı iş  çi qüv  və  si  ni çe  vik şə  kil  də işə cəlb edə 
bi  lir  lər. Ha  be  lə öl  kə üz  rə məş  ğul  lu  ğa dair mə  lu  mat  la  rı,  öl  kə 
nin məş  ğul  luq xə  ri  tə  si  ni, məş  ğul şəxs  lə  rin re  yest  ri  ni özün  də 
bir  ləş  di  rə  cək “Əmək mü  na  si  bət  lə  ri və məş  ğul  luq” alt  sis  te  mi, 
məş  ğul  luq xə  ri  tə  si də ha  zır  la  nır. 

- Və  tən  daş  la  rın sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min olun  ma -
sı, əmək ba  za  rı  nın for  ma  laş  ma  sı,  iş  siz  lik prob  lem  lə  ri  nin 
həl  li döv  lət si  ya  sə  ti  nin va  cib is  ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir. Məs -
ğul  luq si  ya  sə  ti  nin da  ha da güc  lən  di  ril  mə  si və bu sa  hə 
üz  rə mov  cud olan prob  lem  lə  rin həll olun  ma  sı üçün han  sı 
iş  lər gö  rü  lür?

 Əha  li  nin məş  ğul  luq im  kan  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın baş  lı  ca 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  dir və döv  lət məş  ğul  luq or  qan  la  rı da bu 
is  ti  qa  mət  də səy  lə  ri  ni daim ar  tı  rır  lar. Qeyd et  di  yim ki  mi, ötən il 
na  zir  li  yin Döv  lət Məş  ğul  luq Agent  li  yi 150 min  dən çox şəx  si ak  tiv 
məş  ğul  luq təd  bir  lə  ri  nə, o cüm  lə  dən 1014 şəx  si pe  şə ha  zır  lı  ğı  na, 
37660 şəx  si pe  şə  yö  nü  mü təd  bir  lə  rə, 12548 şəx  si özü  nü  məş  ğul  luq 
proq  ra  mı  na cəlb edib, 100 min nə  fər iş  lə tə  min olu  nub.  

Bu ilin yan  varmay ay  la  rın  da 46,4 min nə  fər ak  tiv məş  ğul  luq 
təd  bir  lə  ri  nə cəlb edi  lib, 42 086 nə  fə  rin mü  na  sib iş  lər  lə tə  mi  na  tı 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib,  4232 nə  fər özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı ilə əha  tə 
olu  nub.  Ar  tıq 2021ci il üz  rə pe  şə ha  zır  lı  ğı kurs  la  rı fəaliy  yət  də  dir 
və 118 nə  fər bu kurs  la  ra baş  la  yıb. (Pos  ter 7)  Bu ilin əv  və  lin  dən 
döv  lət şir  kət  lə  ri tə  rə  fin  dən 17 min  ic  ti  mai iş ye  ri DOST İş Mər  kə 
zi  nə ötü  rü  lüb, ha  zır  da 56 min nə  fər ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lər  də ça  lı  şır. 

Özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı  nın ic  ra  sı  na baş  lan  dı  ğı 2017ci 
il  də proq  ra  ma 1172  nə  fər cəlb edi  lib  sə, 2018ci il  də bu gös  tə  ri  ci 
7267 nə  fər, 2019cu il  də 10716 nə  fər, 2020ci il  də 12548 nə  fər təş  kil 
edib. 2021ci il  də isə hə  dəf 16 min şəx  sin bu proq  ram  la əha  tə 
olun  ma  sı  dır. Bu da 2017ci il  lə mu  qa  yi  sə  də mü  va  fiq gös  tə  ri  ci  lə 
rin 13,6 də  fə art  ma  sı de  mək  dir. (Pos  ter 8)

- Öl  kə  nin so  sial mü  da  fiə mo  de  li  nin da  ha da güc  lən  di  ril -
mə  si üçün möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı haq  qın  da fi  kir -
lə  ri  ni  zi bil  mək is  tər  dik. 

 Azər  bay  can müasir və da  ya  nıq  lı, əha  li  nin ri  fa  hın  da tə  sir  li, 
önəm  li ro  la ma  lik olan, çe  vik dəs  tək is  ti  qa  mət  lə  ri və me  xa  nizm 
lə  ri  ni əha  tə edən, ən çə  tin mə  qam  lar  da be  lə in  san  la  rın da  ya  ğı  na 
çev  ri  lə bi  lən so  sial mü  da  fiə sis  te  mi  nə ma  lik  dir. Öl  kə  mi  zin ümu  mi 
in  ki  şa  fı fo  nun  da mil  li so  sial mü  da  fiə mo  de  li  nin da  ha da güc  lən  di 
ril  mə  si və bu  nun üçün möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil 
ləş  di  ril  mə  si, or  ta  ya çı  xan ye  ni tə  ləb və ça  ğı  rış  la  ra, so  sial mü  da  fiə 
sa  hə  sin  də qa  baq  cıl dün  ya təc  rü  bə  lə  ri  nə uy  ğun ye  ni nor  ma  tiv 
hü  qu  qi akt  la  rın qə  bu  lu pro  se  si Mil  li Məc  lis və par  la  men  tin Əmək 
və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  si ilə fəal əmək  daş  lıq  da da  vam et  di  ri  lir. 
Son üç il  də so  sial is  la  hat  la  rın real  laş  dı  rıl  ma  sı  na, nor  ma  tiv hü  qu  qi 
ba  za  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  nə yö  nə  lik 1000dən çox qa  nun  ver  ci  lik 
akt  ı qə  bul olu  nub. Na  zir  lik tə  rə  fin  dən tək  cə 2020ci il  də  600ə ya 
xın nor  ma  tiv hü  qu  qi akt la  yi  hə  si ha  zır  la  nıb, on  lar  dan 300ə qə  də  ri 
qə  bul edi  lib. Əgər mü  qa  yi  sə et  sək, gö  rə  rik ki, son üç il  də ha  zır 
la  nan nor  ma  tiv hü  qu  qi akt la  yi  hə  lə  ri  nin sa  yı 5,6 də  fə ar  tıb. Bu, 
da  vam  lı so  sial in  ki  şa  fı tə  min et  mək üçün qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
da daim in  ki  şaf et  di  ril  di  yi  ni gös  tə  rir. 

Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis“ jurnalının baş redaktoru

Pos  ter 6

Pos  ter 8

Pos  ter 7
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-  Vü  qar müəl  lim, dün  ya  da 
tüğ  yan edən CO  VID-19  pan -
de  mi  ya  sı  2 ilə ya  xın  dır ki, hə -
ya  tın bü  tün sa  hə  lə  rin  də mən  fi 
iz  lər  bu  ra  xır.  Siz  cə, vi  ru  sun  
Azər  bay  ca  na da  ayaq  aç  ma  sı 
və  ya  yıl  ma  sı iq  ti  sa  di  in  ki  şaf  
di  na  mi  ka  sı  na nə  də  rə  cə  də 
mən  fi  tə  sir et  di? 
 Pan  de  mi  ya və onun  la mü  ba 

ri  zə təd  bir  lə  ri qlo  bal miq  yas  da bir 
çox fəaliy  yət sa  hə  lə  ri  ni if  ic və 
ziy  yə  ti  nə sal  dı, ək  sər sa  hə  lər üz  rə 
mən  fi me  yil  lə  rin mü  şa  hi  də olun 
ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  dı. Təəs  süf ki, 
bu ne  qa  tiv me  yil  lər Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  dan da yan keç  mə 

di, iq  ti  sa  di sa  hə  lə  rin dav  ra  nı  şı 
pan  de  mi  ya şərt  lə  ri  nin dik  tə  si ilə 
də  yiş  di. Mü  hüm iq  ti  sa  di gös  tə  ri 
ci  lə  rin di  na  mi  ka  sın  da, həm  çi  nin 
xa  ri  ci və da  xi  li tə  lə  bin azal  ma  sın  da 
pan  de  mi  ya  nın həm bir  ba  şa, həm 
də do  la  yı tə  sir  lə  ri aş  kar gö  rün  dü. 
Bu sə  bəb  dən  dir ki, bü  tün dün 
ya üz  rə fis  kal sti  mul  lu pa  ket  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi 2020ci il  də öl  kə 
da  xi  lin  də də pan  de  mi  ya sə  bə  bi ilə 
zəif  ə  miş iq  ti  sa  di ak  tiv  li  yin təş  viq 
olun  ma  sı və for  ma  laş  mış so  sial 
xa  rak  ter  li çə  tin  lik  lə  rin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di ilə döv  lət 
dəs  tə  yin  dən ak  tiv şə  kil  də is  ti  fa  də 
edil  miş  dir. Qeyd olu  nan bu fis  kal 

dəs  tək ne  qa  tiv şok  la  rı yum  şalt  ma 
ğa im  kan ver  miş  dir. 

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
2020-ci il üçün əv  vəl  cə  dən  
müəy  yən edil  miş əsas  lar üz  rə 
nə  zər  də tu  tu  lan məq  səd  lə  ri  nə 
nə də  rə  cə  də nail olun  du? Ötən 
il  də Pa  la  ta  nın fəaliy  yə  ti han  sı 
cə  hət  lə  ri ilə fərq  lən  di? 
 Bü  tün fəaliy  yət sfe  ra  la  rın  da 

ol  du  ğu ki  mi, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı 
da öz işi  ni möv  cud şərt  lər da  xi  lin 
də qur  ma  ğa ça  lış  dı və bu məq  səd  lə 
də tə  rə  fi  miz  dən əv  vəl  cə  dən təs  diq 
edil  miş İş Pla  nı  na də  yi  şik  lik edil  di. 
Pa  la  ta Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin müəy 
yən et  di  yi qay  da  lar çər  çi  və  sin  də 
əya  ni və dis  tant re  jim  də fəaliy  yət 
gös  tər  di, tex  no  lo  ji ye  ni  lik  lə  rin tət 
bi  qi  ni ar  tır  maq  la nə  za  rət me  xa  niz 
min  də fa  si  lə  lə  rin ya  ran  ma  ma  sı  na 
nail ola bil  dik. Bu  ra  da xü  su  si  lə au
dit fəaliy  yə  ti  nin elekt  ron ida  rəedil 
mə  si sis  te  mi  ni xü  su  si vur  ğu  la  maq 
is  tər  dim. Bu sis  tem bi  zə mə  sa  fə  dən 
audit  lə  rin bü  tün mər  hə  lə  lə  ri üz  rə 
iş  lə  rin ida  rə edil  mə  si  nə im  kan 
ver  di. Ey  ni za  man  da, biz bey  nəl 
xalq təc  rü  bə  dən də ya  rar  lan  ma  ğa 
ça  lış  dıq və ən yax  şı nü  mu  nə  lə  rin 
is  ti  fa  də edil  mə  si  nə səy gös  tər  dik.  

2020ci il  də fəaliy  yə  ti  mi  zin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si za  ma  nı ak  tual 
olan möv  zu  la  ra üs  tün  lük ve  rə  rək, 
tə  rə  fi  miz  dən tək  lif və töv  si  yə  lə  rin 
ha  zır  lan  ma  sı pro  se  sin  də pan  de 

mi  ya  nın döv  lət ma  liy  yə  si  nə tə  si  ri 
ət  ra  fın  da müx  tə  lif səp  ki  dən olan 
mə  sə  lə  lə  rin əha  tə edil  mə  si priori 
tet ol  du.  Bil  dir  mək is  tər  dim ki, 
he  sa  bat ilin  də döv  lət və  sait  lə  ri  nin 
sə  mə  rə  li, qə  naət  li və nə  ti  cə  li is  ti 
fa  də  si  nin güc  lən  di  ril  mə  si məq  sə 
di ilə, həm  çi  nin döv  lət büd  cə  si  nə 
ye  ni  dən ba  xıl  ma  sı ilə bağ  lı tə  rə  fi 
miz  dən ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la 
rı  na tək  lif  ər təq  dim olun  du. Qeyd 
et  di  yim ki  mi, 2020ci il  də pan  de 
mi  ya döv  lət dəs  tə  yi  ni zə  ru  rə  tə çe 
vir  mək  lə onu ön pla  na çı  xar  dı, əsas 
və  zi  fə  mi  zi  nə  za  rət pro  se  si  ni da  ha 
da ak  tual  laş  dır  dı, ali audit or  qa  nı 
ola  raq ye  ni məq  səd və tap  şı  rıq  lar 
müəy  yən  ləş  dir  mə  yi  mi  zə sə  bəb 
ol  du. 

Bir mə  qa  mı da diq  qə  ti  ni  zə çat 
dır  maq is  tər  dim ki, he  sa  bat ilin  də 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın uzun  müd 
dət  li dövr üçün in  ki  şa  fı  nı müəy  yən 
edən və müx  tə  lif gös  tə  ri  ci  lə  rə nail 
olun  ma  sı məq  sə  di ilə fəaliy  yət is 
ti  qa  mət  lə  ri  ni əks et  di  rən mü  hüm 
sə  nəd olan  və 20212025ci il  lə  ri 
əha  tə edən ye  ni St  ra  te  ji Plan (SP) 
təs  diq edil  di. Bu sə  nəd bey  nəl  xalq 
eks  pert  lə  rin qiy  mət  lən  dir  mə  lə  ri 
və töv  si  yə  lə  ri əsa  sın  da ən qa  baq  cıl 
mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  yə uy  ğun ola  raq 
ha  zır  lan  dı. SPnin ha  zır  lan  ma 
sı za  ma  nı “fəaliy  yə  tin öl  çül  mə  si 
çər  çi  və  si” üz  rə gör  dü  yü  müz iş  lər 
qiy  mət  lən  di  ril  di, GZİT (“SWOT”) 
təh  lil apa  rıl  dı və bu  nun əsa  sın  da 
qu  ru  mu  mu  zun fəaliy  yə  tin  də tək 
mil  ləş  di  ril  mə  li olan sa  hə  lər müəy 
yən  ləş  di  ril  di.

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın büd  cə 
xərc  lə  ri  nin sə  mə  rə  li  lik audi -
ti  nin apa  rıl  ma  sı ki  mi hü  qu -
qu ya  ran  mış  dır. Sə  mə  rə  li  lik 
audi  ti  nin öl  kə  miz  də tət  bi  qi ilə 
bağ  lı şə  raiti ne  cə qiy  mət  lən  di -
rir  si  niz?
 Ali audit or  qa  nı ola  raq, fəaliy 

yə  ti  miz  də sı  nan  mış bey  nəl  xalq təc 
rü  bə  lər  dən is  ti  fa  də et  mə  yə və ən 
yax  şı nü  mu  nə  lə  rə uy  ğun  laş  ma  ğa 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  rik. Müəy  yən 

olun  muş hə  də  fə nail ol  ma də  rə  cə 
si  ni qiy  mət  lən  dir  mək məq  sə  di ilə 
qa  baq  cıl öl  kə  lər  də tət  biq olu  nan 
sə  mə  rə  li  lik audi  ti ar  tıq ikin  ci il  dir 
ki, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı tə  rə  fin  dən 
ke  çi  ri  lən audit  lər ara  sın  da yer alır. 
Son il  lər  də art  maq  da olan büd  cə 
xərc  lə  ri  nin ra  sional və ün  van 
lı is  ti  fa  də  si sə  mə  rə  li  lik audi  ti  nə 
olan tə  lə  bi da  ha da yük  səlt  miş  dir. 
Be  lə ki, ötən ilin büd  cə xərc  lə  ri  nin 
həc  mi 26,4 mlrd. ma  nat ol  maq  la 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin 30 il  lik ta  ri  xin  də 
ən yük  sək büd  cə xərc  lən  mə  si ki  mi 
yad  da qa  la  caq  dır. Bu isə hə  min 
və  sait  lə  rin sə  mə  rə  li  li  yi  nin, qə  naət 
li  li  yi  nin və nə  ti  cə  li  li  yi  nin qiy  mət 
lən  di  ril  mə  si üçün əsas  dır. 

Qeyd et  mə  li  yəm ki, sə  mə  rə  li 
lik audi  ti döv  lət sek  to  run  da fis  kal 
mə  su  liy  yə  tin ar  tı  rıl  ma  sı  na xid  mət 
edə  cək əsas ins  ti  tut  lar  dan bi  ri  dir. 
Bu, cə  nab Pre  zi  dent tə  rə  fin  dən 

im  za  lan  mış “Mil  li iq  ti  sa  diy  yat 
pers  pek  ti  vi üz  rə St  ra  te  ji Yol Xə 
ri  tə  si”ndə müəy  yən edi  lən “Xərc 
in  ves  ti  si  ya in  ti  za  mı  nın tə  mi  na  tı 
üçün me  xa  niz  min ya  ra  dıl  ma  sı” hə 
də  fi  nə uy  ğun apa  rı  lan ins  ti  tu  sional 
is  la  hat  lar  la uz  la  şır.  

Diq  qə  ti  ni  zə çat  dı  rım ki, ötən il 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sın  da ey  ni ad  lı 
st  ruk  tur böl  mə  si ya  ra  dıl  mış, bu 
ad  dı  mın əsas məq  sə  di di  gər audit 
növ  lə  ri ilə mü  qa  yi  sə  də da  ha bö  yük 
im  kan  la  ra ma  lik olan sö  zü  ge  dən 
audit nö  vü  nün tət  bi  qi  nin bir qə  dər 
də ge  niş  lən  di  ril  mə  si ol  muş  dur. 
Növ  bə  ti il  lər  də sə  mə  rə  li  lik audi  ti 
ilə bağ  lı əsas göz  lən  ti  lə  ri  miz audit 
pro  se  si  nin key  fiy  yə  ti  nin da  ha da 
yük  səl  dil  mə  si  nə pa  ra  lel ola  raq, 
həm də bu audit nö  vü  nün əha  tə 
dairə  si  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  dən 
iba  rət  dir.  Bil  dir  mək is  tər  dim ki, 
ye  ni St  ra  te  ji Pla  nı  mız  da da da  ya 

Müasir çağırışlar dövründə Hesablama 
Palatasının fəaliyyətinin təşkili

2021-ci ilin mart ayında Milli Məclisdə Hesablama Palatasının illik 
hesabatı təqdim olundu. Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov  
hesabatda əks olunan məqamlarla bağlı suallarımızı cavablandırdı.



46  |  MİLLİ MƏCLİS   MAY-İYUN, 2021     MAY-İYUN, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  47   

AKTUAL AKTUAL

-  Vü  qar müəl  lim, dün  ya  da 
tüğ  yan edən CO  VID-19  pan -
de  mi  ya  sı  2 ilə ya  xın  dır ki, hə -
ya  tın bü  tün sa  hə  lə  rin  də mən  fi 
iz  lər  bu  ra  xır.  Siz  cə, vi  ru  sun  
Azər  bay  ca  na da  ayaq  aç  ma  sı 
və  ya  yıl  ma  sı iq  ti  sa  di  in  ki  şaf  
di  na  mi  ka  sı  na nə  də  rə  cə  də 
mən  fi  tə  sir et  di? 
 Pan  de  mi  ya və onun  la mü  ba 

ri  zə təd  bir  lə  ri qlo  bal miq  yas  da bir 
çox fəaliy  yət sa  hə  lə  ri  ni if  ic və 
ziy  yə  ti  nə sal  dı, ək  sər sa  hə  lər üz  rə 
mən  fi me  yil  lə  rin mü  şa  hi  də olun 
ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  dı. Təəs  süf ki, 
bu ne  qa  tiv me  yil  lər Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  dan da yan keç  mə 

di, iq  ti  sa  di sa  hə  lə  rin dav  ra  nı  şı 
pan  de  mi  ya şərt  lə  ri  nin dik  tə  si ilə 
də  yiş  di. Mü  hüm iq  ti  sa  di gös  tə  ri 
ci  lə  rin di  na  mi  ka  sın  da, həm  çi  nin 
xa  ri  ci və da  xi  li tə  lə  bin azal  ma  sın  da 
pan  de  mi  ya  nın həm bir  ba  şa, həm 
də do  la  yı tə  sir  lə  ri aş  kar gö  rün  dü. 
Bu sə  bəb  dən  dir ki, bü  tün dün 
ya üz  rə fis  kal sti  mul  lu pa  ket  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi 2020ci il  də öl  kə 
da  xi  lin  də də pan  de  mi  ya sə  bə  bi ilə 
zəif  ə  miş iq  ti  sa  di ak  tiv  li  yin təş  viq 
olun  ma  sı və for  ma  laş  mış so  sial 
xa  rak  ter  li çə  tin  lik  lə  rin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di ilə döv  lət 
dəs  tə  yin  dən ak  tiv şə  kil  də is  ti  fa  də 
edil  miş  dir. Qeyd olu  nan bu fis  kal 

dəs  tək ne  qa  tiv şok  la  rı yum  şalt  ma 
ğa im  kan ver  miş  dir. 

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
2020-ci il üçün əv  vəl  cə  dən  
müəy  yən edil  miş əsas  lar üz  rə 
nə  zər  də tu  tu  lan məq  səd  lə  ri  nə 
nə də  rə  cə  də nail olun  du? Ötən 
il  də Pa  la  ta  nın fəaliy  yə  ti han  sı 
cə  hət  lə  ri ilə fərq  lən  di? 
 Bü  tün fəaliy  yət sfe  ra  la  rın  da 

ol  du  ğu ki  mi, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı 
da öz işi  ni möv  cud şərt  lər da  xi  lin 
də qur  ma  ğa ça  lış  dı və bu məq  səd  lə 
də tə  rə  fi  miz  dən əv  vəl  cə  dən təs  diq 
edil  miş İş Pla  nı  na də  yi  şik  lik edil  di. 
Pa  la  ta Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin müəy 
yən et  di  yi qay  da  lar çər  çi  və  sin  də 
əya  ni və dis  tant re  jim  də fəaliy  yət 
gös  tər  di, tex  no  lo  ji ye  ni  lik  lə  rin tət 
bi  qi  ni ar  tır  maq  la nə  za  rət me  xa  niz 
min  də fa  si  lə  lə  rin ya  ran  ma  ma  sı  na 
nail ola bil  dik. Bu  ra  da xü  su  si  lə au
dit fəaliy  yə  ti  nin elekt  ron ida  rəedil 
mə  si sis  te  mi  ni xü  su  si vur  ğu  la  maq 
is  tər  dim. Bu sis  tem bi  zə mə  sa  fə  dən 
audit  lə  rin bü  tün mər  hə  lə  lə  ri üz  rə 
iş  lə  rin ida  rə edil  mə  si  nə im  kan 
ver  di. Ey  ni za  man  da, biz bey  nəl 
xalq təc  rü  bə  dən də ya  rar  lan  ma  ğa 
ça  lış  dıq və ən yax  şı nü  mu  nə  lə  rin 
is  ti  fa  də edil  mə  si  nə səy gös  tər  dik.  

2020ci il  də fəaliy  yə  ti  mi  zin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si za  ma  nı ak  tual 
olan möv  zu  la  ra üs  tün  lük ve  rə  rək, 
tə  rə  fi  miz  dən tək  lif və töv  si  yə  lə  rin 
ha  zır  lan  ma  sı pro  se  sin  də pan  de 

mi  ya  nın döv  lət ma  liy  yə  si  nə tə  si  ri 
ət  ra  fın  da müx  tə  lif səp  ki  dən olan 
mə  sə  lə  lə  rin əha  tə edil  mə  si priori 
tet ol  du.  Bil  dir  mək is  tər  dim ki, 
he  sa  bat ilin  də döv  lət və  sait  lə  ri  nin 
sə  mə  rə  li, qə  naət  li və nə  ti  cə  li is  ti 
fa  də  si  nin güc  lən  di  ril  mə  si məq  sə 
di ilə, həm  çi  nin döv  lət büd  cə  si  nə 
ye  ni  dən ba  xıl  ma  sı ilə bağ  lı tə  rə  fi 
miz  dən ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la 
rı  na tək  lif  ər təq  dim olun  du. Qeyd 
et  di  yim ki  mi, 2020ci il  də pan  de 
mi  ya döv  lət dəs  tə  yi  ni zə  ru  rə  tə çe 
vir  mək  lə onu ön pla  na çı  xar  dı, əsas 
və  zi  fə  mi  zi  nə  za  rət pro  se  si  ni da  ha 
da ak  tual  laş  dır  dı, ali audit or  qa  nı 
ola  raq ye  ni məq  səd və tap  şı  rıq  lar 
müəy  yən  ləş  dir  mə  yi  mi  zə sə  bəb 
ol  du. 

Bir mə  qa  mı da diq  qə  ti  ni  zə çat 
dır  maq is  tər  dim ki, he  sa  bat ilin  də 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın uzun  müd 
dət  li dövr üçün in  ki  şa  fı  nı müəy  yən 
edən və müx  tə  lif gös  tə  ri  ci  lə  rə nail 
olun  ma  sı məq  sə  di ilə fəaliy  yət is 
ti  qa  mət  lə  ri  ni əks et  di  rən mü  hüm 
sə  nəd olan  və 20212025ci il  lə  ri 
əha  tə edən ye  ni St  ra  te  ji Plan (SP) 
təs  diq edil  di. Bu sə  nəd bey  nəl  xalq 
eks  pert  lə  rin qiy  mət  lən  dir  mə  lə  ri 
və töv  si  yə  lə  ri əsa  sın  da ən qa  baq  cıl 
mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  yə uy  ğun ola  raq 
ha  zır  lan  dı. SPnin ha  zır  lan  ma 
sı za  ma  nı “fəaliy  yə  tin öl  çül  mə  si 
çər  çi  və  si” üz  rə gör  dü  yü  müz iş  lər 
qiy  mət  lən  di  ril  di, GZİT (“SWOT”) 
təh  lil apa  rıl  dı və bu  nun əsa  sın  da 
qu  ru  mu  mu  zun fəaliy  yə  tin  də tək 
mil  ləş  di  ril  mə  li olan sa  hə  lər müəy 
yən  ləş  di  ril  di.

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın büd  cə 
xərc  lə  ri  nin sə  mə  rə  li  lik audi -
ti  nin apa  rıl  ma  sı ki  mi hü  qu -
qu ya  ran  mış  dır. Sə  mə  rə  li  lik 
audi  ti  nin öl  kə  miz  də tət  bi  qi ilə 
bağ  lı şə  raiti ne  cə qiy  mət  lən  di -
rir  si  niz?
 Ali audit or  qa  nı ola  raq, fəaliy 

yə  ti  miz  də sı  nan  mış bey  nəl  xalq təc 
rü  bə  lər  dən is  ti  fa  də et  mə  yə və ən 
yax  şı nü  mu  nə  lə  rə uy  ğun  laş  ma  ğa 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  rik. Müəy  yən 

olun  muş hə  də  fə nail ol  ma də  rə  cə 
si  ni qiy  mət  lən  dir  mək məq  sə  di ilə 
qa  baq  cıl öl  kə  lər  də tət  biq olu  nan 
sə  mə  rə  li  lik audi  ti ar  tıq ikin  ci il  dir 
ki, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı tə  rə  fin  dən 
ke  çi  ri  lən audit  lər ara  sın  da yer alır. 
Son il  lər  də art  maq  da olan büd  cə 
xərc  lə  ri  nin ra  sional və ün  van 
lı is  ti  fa  də  si sə  mə  rə  li  lik audi  ti  nə 
olan tə  lə  bi da  ha da yük  səlt  miş  dir. 
Be  lə ki, ötən ilin büd  cə xərc  lə  ri  nin 
həc  mi 26,4 mlrd. ma  nat ol  maq  la 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin 30 il  lik ta  ri  xin  də 
ən yük  sək büd  cə xərc  lən  mə  si ki  mi 
yad  da qa  la  caq  dır. Bu isə hə  min 
və  sait  lə  rin sə  mə  rə  li  li  yi  nin, qə  naət 
li  li  yi  nin və nə  ti  cə  li  li  yi  nin qiy  mət 
lən  di  ril  mə  si üçün əsas  dır. 

Qeyd et  mə  li  yəm ki, sə  mə  rə  li 
lik audi  ti döv  lət sek  to  run  da fis  kal 
mə  su  liy  yə  tin ar  tı  rıl  ma  sı  na xid  mət 
edə  cək əsas ins  ti  tut  lar  dan bi  ri  dir. 
Bu, cə  nab Pre  zi  dent tə  rə  fin  dən 

im  za  lan  mış “Mil  li iq  ti  sa  diy  yat 
pers  pek  ti  vi üz  rə St  ra  te  ji Yol Xə 
ri  tə  si”ndə müəy  yən edi  lən “Xərc 
in  ves  ti  si  ya in  ti  za  mı  nın tə  mi  na  tı 
üçün me  xa  niz  min ya  ra  dıl  ma  sı” hə 
də  fi  nə uy  ğun apa  rı  lan ins  ti  tu  sional 
is  la  hat  lar  la uz  la  şır.  

Diq  qə  ti  ni  zə çat  dı  rım ki, ötən il 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sın  da ey  ni ad  lı 
st  ruk  tur böl  mə  si ya  ra  dıl  mış, bu 
ad  dı  mın əsas məq  sə  di di  gər audit 
növ  lə  ri ilə mü  qa  yi  sə  də da  ha bö  yük 
im  kan  la  ra ma  lik olan sö  zü  ge  dən 
audit nö  vü  nün tət  bi  qi  nin bir qə  dər 
də ge  niş  lən  di  ril  mə  si ol  muş  dur. 
Növ  bə  ti il  lər  də sə  mə  rə  li  lik audi  ti 
ilə bağ  lı əsas göz  lən  ti  lə  ri  miz audit 
pro  se  si  nin key  fiy  yə  ti  nin da  ha da 
yük  səl  dil  mə  si  nə pa  ra  lel ola  raq, 
həm də bu audit nö  vü  nün əha  tə 
dairə  si  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  dən 
iba  rət  dir.  Bil  dir  mək is  tər  dim ki, 
ye  ni St  ra  te  ji Pla  nı  mız  da da da  ya 
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nıq  lı in  ki  şaf məq  səd  lə  ri  nin ic  ra  sı  nı, 
döv  lət proq  ram  la  rı  nın, xü  su  si  lə 
döv  lət in  ves  ti  si  ya proq  ra  mı  nın sə 
mə  rə  li  li  yi  ni qiy  mət  lən  dir  mək üçün 
per  for  mans audit  lə  rin sa  yı  nın və 
əha  tə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
fəaliy  yət  lər nə  zər  də tu  tu  lur.

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
fəaliy  yə  ti  ni tən  zim  lə  yən qa  nu -
nun tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa -
mə  tin  də iş  lər hə  ya  ta ke  çi  ril -
mək  də  dir. Bu zə  ru  rət nə  dən 
ya  ran  dı? 
 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın əsas 

fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri də 
döv  lət ma  liy  yə ida  rəet  mə  si  nin və 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, 
həm  çi  nin döv  lət və  saitin  dən və 
di  gər döv  lət əm  la  kın  dan sə  mə  rə  li 
və məq  səd  yön  lü is  ti  fa  də ilə bağ  lı 
töv  si  yə  lər ver  mək  dir. Bu sa  hə  də 
edi  lən töv  si  yə  lə  rin bir is  ti  qa  mə  ti 
də qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si, onun də  yi  şən mü  na  si  bət  lə  rə 
uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı  dır. 

Döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti me  xa 
niz  mi  nin tən  zim  lə  yi  ci akt  la  rın  dan 
bi  ri də “He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq 

qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Qa  nu  nu  dur. Məhz bu  na gö  rə də 
qa  nun daim təh  lil edi  lir, tək  mil 
ləş  di  ril  mə  si im  kan  la  rı diq  qət  də 
sax  la  nı  lır. Qeyd edək ki, ötən dövr 
ər  zin  də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş kə  nar 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rət təd  bir  lə 
ri çər  çi  və  sin  də apa  rıl  mış təh  lil  lər, 
öy  rə  nil  miş bey  nəl  xalq sə  nəd  lər 
və təc  rü  bə, o cüm  lə  dən ali audit 
or  qan  la  rı ara  sın  da apa  rı  lan həm 
kar  qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və bey  nəl 
xalq eks  pert  lə  rin  qa  nun  ve  ri  ci  li  yin 
təh  li  li ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri “He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı haq  qın  da” Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Qa  nu  nun  da bir ne  çə 
is  ti  qa  mət  də də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə 
si zə  ru  rə  ti ya  ra  dır  dı. Tək  lif olu  nan 
də  yi  şik  lik  lə  ri şər  ti ola  raq aşa  ğı  da  kı 
is  ti  qa  mət  lər üz  rə böl  mək olar:
 öl  kə qa  nun  ve  ri  ci  li  yin  də döv -

lət və  saiti  nin və di  gər döv  lət 
əm  la  kı  nın tər  ki  bi  nin müəy  yən 
edil  mə  sin  də fərq  li ya  naş  ma  la  rın 
ol  du  ğu  nu nə  zə  rə ala  raq,  “He -
sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Qa  nu -
nu ilə əha  tə  li və tək  mil tən  zim  lə -
mə  nin tə  min edil  mə  si; 

   fəaliy  yə  tin  də döv  lət və  saiti  nin 
əhə  miy  yət  li ro  lu olan qu  rum -
la  rın dairə  si  nin qa  nun  da kə  nar 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin ob -
yek  ti ola  raq da  ha əha  tə  li tən  zim -
lən  mə  si -  bu  nun  la da bu və  sait -
lə  rin is  ti  fa  də  çi  si olan ob  yekt  lər 
üzə  rin  də kə  nar döv  lət ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti  nin təş  ki  li  nə nail olu  na -
caq  dır;

   ye  ni ten  den  si  ya  la  ra uy  ğun ola -
raq ya  ra  dıl  mış (Ko  ro  na  vi  rus  la 
Mü  ba  ri  zə  yə Dəs  tək Fon  du, YA -
ŞAT Fon  du və s.) və ya qa  nun -
ve  ri  ci  lik  də təs  bi  ti tam apa  rıl  ma -
yan ins  ti  tut  la  ra (məq  səd  li döv  lət 
fond  la  rı) nə  za  rət mə  sə  lə  si  nin həll 
edil  mə  si;

 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın funk -
sional fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li ilə 
bağ  lı bə  zi tən  zim  lə  yi  ci nor  ma -
la  rın sa  də  ləş  di  ril  mə  si, xü  su  si  lə 
ca  ri və  ziy  yət  də qa  nun  da təs  bit 
edil  miş funk  sional müs  tə  qil  li -

yin tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə 
ad  dım  la  rın atıl  ma  sı - He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın  da  ha ope  ra  tiv fəaliy -
yət gös  tər  mə  si  nə nail olu  na  caq -
dır;

   hə  min fəaliy  yə  tin ef  ek  tiv  li  yi -
nin və bey  nəl  xalq stan  dart  la  rın 
tə  ləb  lə  ri  nin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si  nin 
tə  min olun  ma  sı məq  sə  di ilə bə  zi 
tə  mi  nat  la  rın qa  nun  da və s. təs  bit 
edil  mə  si.

- Fəaliy  yə  tə dair he  sa  ba  tı  nız 
mət  buata ve  ril  dik  dən son  ra 
bə  zi döv  lət or  qan  la  rı bir sı  ra 
mə  sə  lə  lə  rə dair mü  na  si  bət 
bil  dir  di  lər. Si  zin bu  na mü  na  si -
bə  ti  niz?
 Bir mə  sə  lə  ni qeyd edim ki, 

dün  ya  da ali audit qu  rum  la  rı  nın 
nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə 
qu  rum tə  rə  fin  dən mü  na  si  bə  tin bil 
di  ril  mə  si qə  bul edi  lən və al  qış  la  nan 
təc  rü  bə  dir. Ey  ni za  man  da, döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı  nı qiy  mət  lən  di 
rən bir sı  ra he  sa  bat  lar  da bu mü  na 
si  bə  tin bil  di  ril  mə  si  nə yük  sək də  yər 
ve  ri  lir və ümu  miy  yət  lə, bu, tə  ləb 
olu  nur. Bu ba  xım  dan be  lə ya  naş 
ma bi  zim tə  rə  fi  miz  dən də diq  qət  də 
sax  la  nı  lır. Am  ma bu  ra  da bir mə  sə 
lə  yə nə  zər ye  ti  ril  mə  li  dir: He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı audit  lə  ri  nin nə  ti  cə  si ola  raq 
tər  tib edi  lən he  sa  bat  la  rı audit olu 
nan qu  ru  ma mü  na  si  bət bil  dir  mə  si 
üçün gön  də  rir və bu, qa  nu  nun tə  lə 
bi  dir. Hə  min he  sa  bat  da əks olun 
muş mə  sə  lə  lə  rə dair qu  ru  mun təq 
dim et  di  yi mü  na  si  bət əsas  lı ol  du  ğu 
təq  dir  də müt  ləq mə  na  da Kol  le  gi  ya 

qə  ra  rın  da nə  zə  rə alı  nır. Bu ba  xım 
dan müəy  yən olun  muş nöq  san  lar  la 
bağ  lı fi  kir  lə  rin bil  di  ril  mə  si hə  min 
pro  ses za  ma  nı da  ha məh  sul  dar nə 
ti  cə  lə  rə gə  ti  rir. Nə  ti  cə  lər ic  ti  mailəş 
di  ril  dik  dən son  ra fərq  li möv  qe  nin 
or  ta  ya qo  yul  ma  sı son nə  ti  cə  də 
müx  tə  lif mü  na  si  bət  lə  rin də mey  da 
na çıx  ma  sı  na sə  bəb olur. Diq  qət  də 
sax  la  maq la  zım  dır ki, He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı audit  lə  rin ke  çi  ril  mə  si za  ma 
nı yal  nız nor  ma  tiv hü  qu  qi ba  za  nın 
tə  ləb  lə  ri  ni əsas gö  tü  rür. 

Hesablama Palatası ola  raq audit 
olun  muş qu  rum  la  rın audit bit 
dik  dən və Kol  le  gi  ya qə  ra  rı qə  bul 
edil  dik  dən son  ra müəy  yən olun 
muş nöq  san  lar, hə  ya  ta ke  çi  ril  miş 
iş  lər ba  rə  də mə  lu  mat  la  rı öz in  ter 
net sə  hi  fə  sin  də yer  ləş  dir  mə  si  ni 
da  ha mü  tə  rəq  qi ad  dım və döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı  nın güc  lən  di 
ril  mə  si  nə bö  yük töh  fə he  sab edi  rik. 
Həm  çi  nin qeyd edək ki, bu ya  naş 
ma  nın tət  bi  qi büd  cə şəf  af  ı  ğı ilə 
bağ  lı he  sa  bat  lar  da döv  lə  ti  mi  zin 
möv  qe  yi  nin də güc  lən  mə  si  nə xid 
mət et  miş olar. 

Hesablama Palatasında növbəti Kollegiya iclası
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nıq  lı in  ki  şaf məq  səd  lə  ri  nin ic  ra  sı  nı, 
döv  lət proq  ram  la  rı  nın, xü  su  si  lə 
döv  lət in  ves  ti  si  ya proq  ra  mı  nın sə 
mə  rə  li  li  yi  ni qiy  mət  lən  dir  mək üçün 
per  for  mans audit  lə  rin sa  yı  nın və 
əha  tə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
fəaliy  yət  lər nə  zər  də tu  tu  lur.

- He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
fəaliy  yə  ti  ni tən  zim  lə  yən qa  nu -
nun tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa -
mə  tin  də iş  lər hə  ya  ta ke  çi  ril -
mək  də  dir. Bu zə  ru  rət nə  dən 
ya  ran  dı? 
 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın əsas 

fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri də 
döv  lət ma  liy  yə ida  rəet  mə  si  nin və 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, 
həm  çi  nin döv  lət və  saitin  dən və 
di  gər döv  lət əm  la  kın  dan sə  mə  rə  li 
və məq  səd  yön  lü is  ti  fa  də ilə bağ  lı 
töv  si  yə  lər ver  mək  dir. Bu sa  hə  də 
edi  lən töv  si  yə  lə  rin bir is  ti  qa  mə  ti 
də qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si, onun də  yi  şən mü  na  si  bət  lə  rə 
uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı  dır. 

Döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti me  xa 
niz  mi  nin tən  zim  lə  yi  ci akt  la  rın  dan 
bi  ri də “He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq 

qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Qa  nu  nu  dur. Məhz bu  na gö  rə də 
qa  nun daim təh  lil edi  lir, tək  mil 
ləş  di  ril  mə  si im  kan  la  rı diq  qət  də 
sax  la  nı  lır. Qeyd edək ki, ötən dövr 
ər  zin  də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş kə  nar 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rət təd  bir  lə 
ri çər  çi  və  sin  də apa  rıl  mış təh  lil  lər, 
öy  rə  nil  miş bey  nəl  xalq sə  nəd  lər 
və təc  rü  bə, o cüm  lə  dən ali audit 
or  qan  la  rı ara  sın  da apa  rı  lan həm 
kar  qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və bey  nəl 
xalq eks  pert  lə  rin  qa  nun  ve  ri  ci  li  yin 
təh  li  li ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri “He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı haq  qın  da” Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Qa  nu  nun  da bir ne  çə 
is  ti  qa  mət  də də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə 
si zə  ru  rə  ti ya  ra  dır  dı. Tək  lif olu  nan 
də  yi  şik  lik  lə  ri şər  ti ola  raq aşa  ğı  da  kı 
is  ti  qa  mət  lər üz  rə böl  mək olar:
 öl  kə qa  nun  ve  ri  ci  li  yin  də döv -

lət və  saiti  nin və di  gər döv  lət 
əm  la  kı  nın tər  ki  bi  nin müəy  yən 
edil  mə  sin  də fərq  li ya  naş  ma  la  rın 
ol  du  ğu  nu nə  zə  rə ala  raq,  “He -
sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Qa  nu -
nu ilə əha  tə  li və tək  mil tən  zim  lə -
mə  nin tə  min edil  mə  si; 

   fəaliy  yə  tin  də döv  lət və  saiti  nin 
əhə  miy  yət  li ro  lu olan qu  rum -
la  rın dairə  si  nin qa  nun  da kə  nar 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin ob -
yek  ti ola  raq da  ha əha  tə  li tən  zim -
lən  mə  si -  bu  nun  la da bu və  sait -
lə  rin is  ti  fa  də  çi  si olan ob  yekt  lər 
üzə  rin  də kə  nar döv  lət ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti  nin təş  ki  li  nə nail olu  na -
caq  dır;

   ye  ni ten  den  si  ya  la  ra uy  ğun ola -
raq ya  ra  dıl  mış (Ko  ro  na  vi  rus  la 
Mü  ba  ri  zə  yə Dəs  tək Fon  du, YA -
ŞAT Fon  du və s.) və ya qa  nun -
ve  ri  ci  lik  də təs  bi  ti tam apa  rıl  ma -
yan ins  ti  tut  la  ra (məq  səd  li döv  lət 
fond  la  rı) nə  za  rət mə  sə  lə  si  nin həll 
edil  mə  si;

 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın funk -
sional fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li ilə 
bağ  lı bə  zi tən  zim  lə  yi  ci nor  ma -
la  rın sa  də  ləş  di  ril  mə  si, xü  su  si  lə 
ca  ri və  ziy  yət  də qa  nun  da təs  bit 
edil  miş funk  sional müs  tə  qil  li -

yin tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə 
ad  dım  la  rın atıl  ma  sı - He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın  da  ha ope  ra  tiv fəaliy -
yət gös  tər  mə  si  nə nail olu  na  caq -
dır;

   hə  min fəaliy  yə  tin ef  ek  tiv  li  yi -
nin və bey  nəl  xalq stan  dart  la  rın 
tə  ləb  lə  ri  nin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si  nin 
tə  min olun  ma  sı məq  sə  di ilə bə  zi 
tə  mi  nat  la  rın qa  nun  da və s. təs  bit 
edil  mə  si.

- Fəaliy  yə  tə dair he  sa  ba  tı  nız 
mət  buata ve  ril  dik  dən son  ra 
bə  zi döv  lət or  qan  la  rı bir sı  ra 
mə  sə  lə  lə  rə dair mü  na  si  bət 
bil  dir  di  lər. Si  zin bu  na mü  na  si -
bə  ti  niz?
 Bir mə  sə  lə  ni qeyd edim ki, 

dün  ya  da ali audit qu  rum  la  rı  nın 
nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə 
qu  rum tə  rə  fin  dən mü  na  si  bə  tin bil 
di  ril  mə  si qə  bul edi  lən və al  qış  la  nan 
təc  rü  bə  dir. Ey  ni za  man  da, döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı  nı qiy  mət  lən  di 
rən bir sı  ra he  sa  bat  lar  da bu mü  na 
si  bə  tin bil  di  ril  mə  si  nə yük  sək də  yər 
ve  ri  lir və ümu  miy  yət  lə, bu, tə  ləb 
olu  nur. Bu ba  xım  dan be  lə ya  naş 
ma bi  zim tə  rə  fi  miz  dən də diq  qət  də 
sax  la  nı  lır. Am  ma bu  ra  da bir mə  sə 
lə  yə nə  zər ye  ti  ril  mə  li  dir: He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı audit  lə  ri  nin nə  ti  cə  si ola  raq 
tər  tib edi  lən he  sa  bat  la  rı audit olu 
nan qu  ru  ma mü  na  si  bət bil  dir  mə  si 
üçün gön  də  rir və bu, qa  nu  nun tə  lə 
bi  dir. Hə  min he  sa  bat  da əks olun 
muş mə  sə  lə  lə  rə dair qu  ru  mun təq 
dim et  di  yi mü  na  si  bət əsas  lı ol  du  ğu 
təq  dir  də müt  ləq mə  na  da Kol  le  gi  ya 

qə  ra  rın  da nə  zə  rə alı  nır. Bu ba  xım 
dan müəy  yən olun  muş nöq  san  lar  la 
bağ  lı fi  kir  lə  rin bil  di  ril  mə  si hə  min 
pro  ses za  ma  nı da  ha məh  sul  dar nə 
ti  cə  lə  rə gə  ti  rir. Nə  ti  cə  lər ic  ti  mailəş 
di  ril  dik  dən son  ra fərq  li möv  qe  nin 
or  ta  ya qo  yul  ma  sı son nə  ti  cə  də 
müx  tə  lif mü  na  si  bət  lə  rin də mey  da 
na çıx  ma  sı  na sə  bəb olur. Diq  qət  də 
sax  la  maq la  zım  dır ki, He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı audit  lə  rin ke  çi  ril  mə  si za  ma 
nı yal  nız nor  ma  tiv hü  qu  qi ba  za  nın 
tə  ləb  lə  ri  ni əsas gö  tü  rür. 

Hesablama Palatası ola  raq audit 
olun  muş qu  rum  la  rın audit bit 
dik  dən və Kol  le  gi  ya qə  ra  rı qə  bul 
edil  dik  dən son  ra müəy  yən olun 
muş nöq  san  lar, hə  ya  ta ke  çi  ril  miş 
iş  lər ba  rə  də mə  lu  mat  la  rı öz in  ter 
net sə  hi  fə  sin  də yer  ləş  dir  mə  si  ni 
da  ha mü  tə  rəq  qi ad  dım və döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı  nın güc  lən  di 
ril  mə  si  nə bö  yük töh  fə he  sab edi  rik. 
Həm  çi  nin qeyd edək ki, bu ya  naş 
ma  nın tət  bi  qi büd  cə şəf  af  ı  ğı ilə 
bağ  lı he  sa  bat  lar  da döv  lə  ti  mi  zin 
möv  qe  yi  nin də güc  lən  mə  si  nə xid 
mət et  miş olar. 
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-Ya  şar müəl  lim, si  zi gör  mə  yi -
mi  zə çox şa  dıq. 

 E  lə mən də çox şad ol  dum və 
bu für  sə  tə gö  rə “Mil  li Məc  lis” jur 
na  lı  nın Re  dak  si  ya Şu  ra  sı  na və si  zə 
tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm.

- A  zər  bay  can ikin  ci də  fə 
müs  tə  qil  li  yi  ni qa  zan  dı  ğı ilk 
il  lər  də mil  lət və  ki  li, par  la -
men  tin vit  se-spi  ke  ri ol  mu  su -
nuz. Tə  bii ki, o dövr  lər öl  kə 
hə  ya  tı müx  tə  lif ic  ti  mai-si  ya  si 

pro  ses  lə  rin bu  rul  ğa  nın  da 
ça  ba  la  yır  dı. Xa  ti  ri  niz  də nə  lər 
qa  lıb?

 Bu il döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi 
zin bər  pa edil  mə  si  nin 30 ili ta  mam 
olur. İl  lər ön  cə Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev  lə müs  tə  qil  li  yin 
xal  qı  mız üçün çox əhə  miy  yət  li bir 
ne  mət ol  ma  sı ba  rə  də ma  raq  lı söh 
bət  lər et  miş  dik. Hər bi  ri  miz sa  hib 
ol  du  ğu  muz bu xoş  bəxt  li  yə gö  rə 
ürək  dən se  vi  nir  dik. Döv  lət müs 
tə  qil  li  yi  mi  zin bər  pa  sı xal  qı  mı  zın 

əh  valru  hiy  yə  si  nə çox müs  bət tə  sir 
gös  tər  miş  di və bu  na gö  rə də hər 
kə  sin gö  zün  də bö  yük se  vinc his  si 
var idi. Çün  ki biz ar  tıq azad, müs 
tə  qil bir döv  lə  tin və  tən  daş  la  rı idik. 

Bu gün özü  mü çox xoş  bəxt he 
sab edi  rəm ki, 1991ci il okt  yab  rın 
18də qə  bul edil  miş “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın döv  lət müs  tə  qil  li 
yi haq  qın  da” Kons  ti  tu  si  ya Ak  tı  na 
səs ve  rən  lər  dən bi  ri ol  mu  şam. 

Azər  bay  can ta  rix  də ikin  ci də  fə 
öz döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də et  di  yi 

“Sa  biq de  pu  tat” rub  ri  ka  sı  nın 
bu  də  fə  ki qo  na  ğı ta  nın  mış 
ic  ti  mai-si  ya  si xa  dim, Azər -
bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin ilk 
il  lə  rin  də Mil  li Məc  lis Səd -
ri  nin müavi  ni, mil  lət və  ki  li, 
uzun müd  dət Azər  bay  ca  nın 
Çin Xalq Res  pub  li  ka  sın  da 
və di  gər öl  kə  lər  də föv  qə -
la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri 
ol  muş, çox  say  lı el  mi mə  qa  lə 
və mo  noq  ra  fi  ya  la  rın müəl -
li  fi Ya  şar Əli  yev  dir. He  yf 
ki, Ya  şar müəl  li  min səh  hə -
tin  də olan bə  zi prob  lem  lər 
onun  la uzun il  lər ça  lış  dı  ğı 
bu doğ  ma di  var  lar ara  sın  da 
gö  rüş  mə  yi  mi  zə im  kan ver -
mə  di. Ta  nı  yan  la  rın qəl  bin  də 
hər za  man sa  də və sə  mi  mi, 
təəs  süb  keş və və  tən  pər  vər 
in  san ki  mi özü  nə taxt qur -
muş Ya  şar müəl  li  min evin  də 
qo  na  ğı ol  duq.

Yaşar Əliyev: 
“Heydər Əliyevin Ali Sovetin Sədri seçilməsi 
üçün deputat mandatımdan imtina etdim” 
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o dövr  də xal  qı  mız bir çox təh  lü  kə 
lər  lə, cid  di sı  naq  lar  la üz  ləş  miş  di. 
Bu gün əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rəm ki, 
müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın son 30 il  də 
əl  də et  miş ol  du  ğu si  ya  si və iq  ti  sa 
di in  ki  şaf, hə  ya  tın bü  tün sa  hə  lə 
rin  də  ki yük  sək nailiy  yət  lər məhz 
Nax  çı  van MR Ali Məc  li  si  nin Səd  ri 
Hey  dər Əli  ye  vin Ba  kı  ya gəl  mə  si 
və Ali So  ve  tin Səd  ri se  çil  mə  si ilə 
bi  la  va  si  tə bağ  lı  dır. Ulu ön  də  rin 
xal  qın tə  kid  li tə  lə  bi  ni nə  zə  rə ala  raq 
ikin  ci də  fə si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl 
di  yi hə  min gün  1993cü il iyu  nun 
15i şan  lı ta  ri  xi  mi  zə Milli Qur  tu  luş 
Gü  nü ki  mi da  xil ol  du. 

Ümum  mil  li li  de  rin ən bö  yük 
ar  zu  la  rın  dan bi  ri də Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  miş ta  ri  xi əra 
zi  lə  ri  mi  zin azad olu  na  raq abad 
ya  şa  yış məs  kən  lə  ri  nə çev  ril  mə  si, 
qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün hə  ya  tı 
ya  şa  ma  ğa va  dar edil  miş bir mil 
yon  dan çox soy  daş  la  rı  mı  zın öz 
ataba  ba yurd  la  rı  na qa  yıt  ma  sı  na 
nail ol  maq idi. Bu  na gö  rə də öl  kə 
yə rəh  bər  lik et  di  yi dövr  də ta  ri  xi 
və əzə  li tor  paq  la  rı  mız olan Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ və ət  raf əra  zi  lə  rin Er  mə 
nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal olun  ma  sı ilə 
bağ  lı hə  qi  qət  lə  rin dün  ya ic  ti  maiy 
yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı, ni  za  mi or  du 
qu  ru  cu  lu  ğu  nun ön pla  na çə  kil  mə  si 
ki  mi gə  lə  cə  yə he  sab  lan  mış müd  rik 
si  ya  sət və əmə  li fəaliy  yət hə  ya  ta 
ke  çi  rir  di. 

Bu gün Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  ye  vin qu  ru  cu  su ol  du  ğu 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri tə  rə 
fin  dən yük  sək pe  şə  kar  lıq  la apa  rıl 
mış 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
nə  ti  cə  sin  də öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv 
lü  yü  nün tə  min edil  mə  si, bö  yük zə 
fər se  vin  ci   ya  şa  ma  ğı  mız mə  ni çox 
qü  rur  lan  dı  rır. Bu ta  ri  xi qə  lə  bə Ulu 
ön  də  rin də ən bö  yük ar  zu  su idi. 30 
il həs  rət  lə göz  lə  di  yi  miz o gü  nün 
se  vin  ci  ni xal  qı  mı  za ya  şat  dı  ğı  na 
gö  rə möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz, 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  yev baş  da ol  maq  la rə  şa  dət  li 
or  du  mu  za də  rin tə  şək  kü  rü  mü bil 
di  ri  rəm. 

- Ya  şar müəl  lim, siz hər za  man 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
si  ya  si kur  su  na sa  diq ol  muş 
və bu  nu öz əmə  li fəaliy -
yə  ti  niz  lə təs  diq et  mi  si  niz. 
Azər  bay  can öz müs  tə  qil  li  yi  ni 
tək  rar itir  mək təh  lü  kə  si ilə 
üz-üzə qa  lan  da da, Ümum -
mil  li li  de  rin Azər  bay  ca  na 
tək  rar ha  ki  miy  yət sü  ka  nı 
ar  xa  sı  na keç  mə  si fik  ri  ni cə -

sa  rət  lə səs  lən  di  rən bir şəxs 
ol  mu  su  nuz. Yə  qin ki, Ulu 
ön  dər  lə bağ  lı çox  lu xoş xa  ti -
rə  lə  ri  niz çoxdur.

 Doğ  ru  dur. Mən hə  ya  tım bo  yu 
daim Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
si  ya  si kur  su  nu mü  da  fiə et  mi  şəm. 
Bu gün də xal  qı  mı  zın və müs  tə  qil 
döv  lə  ti  mi  zin al  ter  na  tiv  siz in  ki  şaf 
yo  lu olan və ha  zır  da möh  tə  rəm 
Pre  zi  den  ti  miz cə  nab İl  ham Əli  yev 
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tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lən 
çox şə  rəf  i bir ide  ya  nın fəal təb  li 
ğat  çı  sı ol  maq  dan qü  rur du  yu  ram. 

Mil  li Məc  lis  də de  pu  tat və Sədr 
müavi  ni ola  raq təm  sil olun  du  ğum, 
ha  be  lə xa  ri  ci öl  kə  lər  də dip  lo  ma  tik 
fəaliy  yət gös  tər  di  yim dövr  lər  də 
də hə  mi  şə Ümum  mil  li li  de  ri  mi  zin 
ida  rə  çi  lik prin  sip  lə  ri  nə əsas  lan  mı 
şam, və  tə  ni  mə lə  ya  qət  lə xid  mət 
et  mi  şəm. Hər za  man Ulu ön  də  rin 
proq  ram xa  rak  ter  li töv  si  yə  lə  ri  ni 
uca tut  mu  şam.

1990cı il  lə  rin əv  və  lin  də hər 
bir və  tə  ni  ni se  vən zi  ya  lı ki  mi mən 
də Azər  bay  ca  nın qar  şı  laş  dı  ğı 
prob  lem  lə  rə gö  rə na  ra  hat  lıq his  si 
ke  çir  miş, öl  kə  mi  zin xaos  dan, anar 
xi  ya  dan qur  tul  ma  sı üçün Hey  dər 
Əli  ye  vin Azər  bay  can  da ye  ni  dən si 
ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si uğ  run  da 
apa  rı  lan mü  ba  ri  zə  də fəal iş  ti  rak et 
mi  şəm. Hə  min dövr  də haq  lı ola  raq 
öl  kə  mi  zin üz  ləş  di  yi çə  tin  lik  lər  dən 
ye  ga  nə xi  las yo  lu  nu Ulu ön  də  rin 
Azər  bay  can  da ye  ni  dən si  ya  si ha 
ki  miy  yə  tə gəl  mə  sin  də gö  rür  düm. 
Çün  ki o dövr  də ha  ki  miy  yət  də olan 
rəh  bər  lə  rin sə  riş  tə  siz və an  ti  mil 
li si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka 

xaos və anar  xi  ya ilə üz  ləş  miş  di, 
tə  nəz  zü  lün mən  gə  nə  sin  də idi, ey  ni 
za  man  da, Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğa  lı da  vam edir 
di. 

Öl  kə uçu  ru  mun as  ta  na  sın  da 
idi, döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi  zin iti  ril 
mə  si təh  lü  kə  si ilə üzüzə qal  mış 
dıq. Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay 
can  da ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  mə  si ye  ga  nə çı  xış yo  lu ki  mi 
so  sial si  fa  ri  şə çev  ril  miş  di. Bu  nu 
xalq tə  kid  lə tə  ləb və xa  hiş edir  di.

Bu  na gö  rə də Ümum  mil  li li 
der Nax  çı  van  da olar  kən “Hey  dər 
Əli  ye  vin Hü  quq  la  rı  nın Mü  da  fiəsi 
Ko  mi  tə  si”nin üz  vü ki  mi də  fə  lər 
lə ora get  miş, onun  la gö  rüş  müş, 
xal  qın bu bö  yük şəx  siy  yə  ti Azər 
bay  can  da tək  rar ha  ki  miy  yət  də 
gör  mək is  tə  yi  ni şəx  sən özü  nə 
çat  dır  mış  dım. Də  fə  lər  lə Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
mə  sə  lə  lə  ri  ni Hey  dər Əli  yev  lə bir  gə 
mü  za  ki  rə et  miş, Ba  kı  ya gə  lib onun 
tə  rə  fin  dən ve  ril  miş tap  şı  rıq və tə 
li  mat  la  rı bö  yük ruh yük  sək  li  yi ilə 
ic  ra et  miş  dim. Bö  yük if  ti  xar his  si 
ilə de  yi  rəm ki, tək Hey  dər Əli  ye  və 
de  yil, hət  a onu dəs  tək  lə  yən  lə  rə 

qar  şı da güc  lü təz  yiq  lə  rin ol  du 
ğu, ona qar  şı qə  rəz  li kam  pa  ni  ya 
apa  rıl  dı  ğı bir dö  nəm  də Ali So  ve  tin 
tri  bu  na  sın  dan Ulu ön  də  rin fəal 
mü  da  fiəçi  si ki  mi çı  xış et  mi  şəm. 
Tə  bii ki, bu da mə  nim xal  qı  ma, 
döv  lə  ti  mə, Hey  dər Əli  yev ide  ya 
la  rı  na olan tü  kən  məz sev  gim  dən 
irə  li gə  lir  di.

1992ci il ma  yın 18dəki çı  xı  şım 
da AXC  Mü  sa  vat cüt  lü  yü  nün ha 
ki  miy  yə  ti qəsb et  mə  si, par  la  men  tə 
təz  yiq gös  tə  ri  lə  rək İsa Qəm  bə  rin 
Ali So  ve  tə Sədr se  çil  mə  si ilə bağ  lı 
etiraz edərək öl  kə  də ya  ran  mış və 
ziy  yə  tin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si  ni və 
par  la  men  tə yeni Sədr se  çil  mə  si  ni 
tə  ləb et  miş  dim. Ey  ni za  man  da, 
cə  sa  rət  lə vur  ğu  la  mış  dım ki, Ali 
So  ve  tin Səd  ri pos  tu  na ən la  yiq 
li na  mi  zəd məhz təc  rü  bə  li döv  lət 
xa  di  mi, dün  ya şöh  rət  li si  ya  sət  çi 
Hey  dər Əli  yev  dir. 

Hə  min dövr  də par  la  ment  də 
təm  sil olu  nan 360 de  pu  tat  dan çox 
az bir qis  mi bu tə  şəb  bü  sü dəs  tək 
lə  di; bax  ma  ya  raq ki, zal  da  kı  la  rın 
ək  sə  riy  yə  ti Ulu ön  də  rin res  pub  li 
ka  ya rəh  bər  li  yi döv  rün  də yük  sək 
və  zi  fə  lə  rə irə  li çə  ki  lən in  san  lar idi. 

Par  la  ment  də 360 de  pu  ta  tın için 
dən se  çi  lə  rək 50 nə  fər  dən iba  rət 
de  pu  tat qru  pu  nun  Mil  li Şu  ra  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı tək  lif olun  du. Mil  li 
Şu  ra əs  lin  də qə  tiy  yən mil  li ira  də  ni 
ifa  də et  mə  sə də, xal  qın nə  zə  rin  də 
öz le  gi  tim  li  yi  ni ta  ma  mi  lə itir  mə 
mək üçün onun sı  ra  la  rın  da ob  yek 
tiv  li  yi və pe  şə  kar  lı  ğı cə  miy  yət  də 
şüb  hə do  ğur  ma  yan bə  zi zi  ya  lı  la 
rın da təm  sil olun  ma  sı  na im  kan 
ve  ril  miş  di. Hə  min dövr  də AXC
Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti, xü  su  si  lə 
par  la  men  tin o dövr  də  ki rəh  bər  li  yi 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin Mil  li 
Şu  ra  nın üz  vü ol  ma  dı  ğı  nı əsas 
gə  ti  rə  rək, onun Ali So  ve  tə Sədr 
se  çil  mə  si  ni müm  kün  süz sa  yır 
dı . Mən də Hey  dər Əli  ye  vin Mil  li 
Şu  ra  ya se  çil  mə  si üçün öz de  pu  tat 
man  da  tım  dan im  ti  na et  mə  yə ha  zır 
ol  du  ğu  mu əsl və  tən  daş  lıq bor  cu 
he  sab et  dim.

- İx  ti  sas  ca hə  kim, ic  ti  mai-si  ya -
si xa  dim, mil  lət və  ki  li, son  ra 
dip  lo  ma  tik fəaliy  yət... Siz 
uzun müd  dət föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fir ki  mi Azər -
bay  ca  nı uzaq Şərq öl  kə  lə  rin -
də lə  ya  qət  lə təm  sil et  di  niz. 
Bu cür çox  şa  xə  li fəaliy  yət 
sfe  ra  sı si  zə nə  lə  ri qa  zan  dır  dı? 

 Mə  nim keç  di  yim eniş  li, yo  xuş 
lu hə  yat yo  lu tər  cü  me  yiha  lı  mın 
zən  gin  ləş  mə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  mış  dır. 1971ci il  də N.Nə  ri 
ma  nov adı  na Azər  bay  can Tibb 
İns  ti  tu  tu  nu bi  ti  rə  rək hə  kim ix  ti  sa 
sı  na yi  yə  lən  mi  şəm. Sə  hiy  yə Na 
zir  li  yi Baş İda  rə  si  nin Kar  diolo  gi  ya 
şö  bə  si  nin 4 say  lı böl  mə  sin  də əmək 
fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  şam. Hə  min 
dövr  də ic  ti  maisi  ya  si sa  hə  də, par  ti 
ya və kom  so  mol işin  də ol  duq  ca 
fəal iş  ti  rak edir  dim, ic  ti  mai əhə 
miy  yət  li təd  bir  lər  də təm  sil olu 
nur  dum. 1975ci il  dən 1979cu ilə 
ki  mi Ba  kı şə  hə  ri Əziz  bə  yov Ra  yon 
Kom  so  mol Ko  mi  tə  si  nin II ka  ti  bi 

və  zi  fə  sin  də ça  lış  mı  şam. 
Əmək fəaliy  yə  ti  min çox mü  hüm 

mər  hə  lə  lə  rin  dən bi  ri 13 il ər  zin  də 
Se  maş  ko adı  na Ba  kı şə  hər 1 nöm 
rə  li xəs  tə  xa  na  ya (in  di  ki 1 say  lı Ba  kı 
Şə  hər Kli  nik Xəs  tə  xa  na  sı  na) rəh 
bər  lik et  mə  yim ilə bağ  lı  dır. Mən 
bu tibb müəs  si  sə  sin  də hə  kim, baş 
hə  ki  min müavi  ni və 1984cü il  dən 
isə baş hə  kim ki  mi fəaliy  yət gös  tər 
mi  şəm. Bu xəs  tə  xa  na hə  min dövr  də 
öl  kə  miz  də 2500 nə  fər  dən ar  tıq tib  bi 
per  so  na  lın təm  sil olun  du  ğu ən bö 
yük müəs  si  sə he  sab edi  lir  di. 

Yax  şı xa  tır  la  yı  ram, 1990cı il  də 
so  vet im  pe  ri  ya  sı tə  rə  fin  dən Azər 
bay  can xal  qı  na qar  şı tö  rə  dil  miş 20 
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tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lən 
çox şə  rəf  i bir ide  ya  nın fəal təb  li 
ğat  çı  sı ol  maq  dan qü  rur du  yu  ram. 

Mil  li Məc  lis  də de  pu  tat və Sədr 
müavi  ni ola  raq təm  sil olun  du  ğum, 
ha  be  lə xa  ri  ci öl  kə  lər  də dip  lo  ma  tik 
fəaliy  yət gös  tər  di  yim dövr  lər  də 
də hə  mi  şə Ümum  mil  li li  de  ri  mi  zin 
ida  rə  çi  lik prin  sip  lə  ri  nə əsas  lan  mı 
şam, və  tə  ni  mə lə  ya  qət  lə xid  mət 
et  mi  şəm. Hər za  man Ulu ön  də  rin 
proq  ram xa  rak  ter  li töv  si  yə  lə  ri  ni 
uca tut  mu  şam.

1990cı il  lə  rin əv  və  lin  də hər 
bir və  tə  ni  ni se  vən zi  ya  lı ki  mi mən 
də Azər  bay  ca  nın qar  şı  laş  dı  ğı 
prob  lem  lə  rə gö  rə na  ra  hat  lıq his  si 
ke  çir  miş, öl  kə  mi  zin xaos  dan, anar 
xi  ya  dan qur  tul  ma  sı üçün Hey  dər 
Əli  ye  vin Azər  bay  can  da ye  ni  dən si 
ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si uğ  run  da 
apa  rı  lan mü  ba  ri  zə  də fəal iş  ti  rak et 
mi  şəm. Hə  min dövr  də haq  lı ola  raq 
öl  kə  mi  zin üz  ləş  di  yi çə  tin  lik  lər  dən 
ye  ga  nə xi  las yo  lu  nu Ulu ön  də  rin 
Azər  bay  can  da ye  ni  dən si  ya  si ha 
ki  miy  yə  tə gəl  mə  sin  də gö  rür  düm. 
Çün  ki o dövr  də ha  ki  miy  yət  də olan 
rəh  bər  lə  rin sə  riş  tə  siz və an  ti  mil 
li si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka 

xaos və anar  xi  ya ilə üz  ləş  miş  di, 
tə  nəz  zü  lün mən  gə  nə  sin  də idi, ey  ni 
za  man  da, Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğa  lı da  vam edir 
di. 

Öl  kə uçu  ru  mun as  ta  na  sın  da 
idi, döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi  zin iti  ril 
mə  si təh  lü  kə  si ilə üzüzə qal  mış 
dıq. Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay 
can  da ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  mə  si ye  ga  nə çı  xış yo  lu ki  mi 
so  sial si  fa  ri  şə çev  ril  miş  di. Bu  nu 
xalq tə  kid  lə tə  ləb və xa  hiş edir  di.

Bu  na gö  rə də Ümum  mil  li li 
der Nax  çı  van  da olar  kən “Hey  dər 
Əli  ye  vin Hü  quq  la  rı  nın Mü  da  fiəsi 
Ko  mi  tə  si”nin üz  vü ki  mi də  fə  lər 
lə ora get  miş, onun  la gö  rüş  müş, 
xal  qın bu bö  yük şəx  siy  yə  ti Azər 
bay  can  da tək  rar ha  ki  miy  yət  də 
gör  mək is  tə  yi  ni şəx  sən özü  nə 
çat  dır  mış  dım. Də  fə  lər  lə Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
mə  sə  lə  lə  ri  ni Hey  dər Əli  yev  lə bir  gə 
mü  za  ki  rə et  miş, Ba  kı  ya gə  lib onun 
tə  rə  fin  dən ve  ril  miş tap  şı  rıq və tə 
li  mat  la  rı bö  yük ruh yük  sək  li  yi ilə 
ic  ra et  miş  dim. Bö  yük if  ti  xar his  si 
ilə de  yi  rəm ki, tək Hey  dər Əli  ye  və 
de  yil, hət  a onu dəs  tək  lə  yən  lə  rə 

qar  şı da güc  lü təz  yiq  lə  rin ol  du 
ğu, ona qar  şı qə  rəz  li kam  pa  ni  ya 
apa  rıl  dı  ğı bir dö  nəm  də Ali So  ve  tin 
tri  bu  na  sın  dan Ulu ön  də  rin fəal 
mü  da  fiəçi  si ki  mi çı  xış et  mi  şəm. 
Tə  bii ki, bu da mə  nim xal  qı  ma, 
döv  lə  ti  mə, Hey  dər Əli  yev ide  ya 
la  rı  na olan tü  kən  məz sev  gim  dən 
irə  li gə  lir  di.

1992ci il ma  yın 18dəki çı  xı  şım 
da AXC  Mü  sa  vat cüt  lü  yü  nün ha 
ki  miy  yə  ti qəsb et  mə  si, par  la  men  tə 
təz  yiq gös  tə  ri  lə  rək İsa Qəm  bə  rin 
Ali So  ve  tə Sədr se  çil  mə  si ilə bağ  lı 
etiraz edərək öl  kə  də ya  ran  mış və 
ziy  yə  tin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si  ni və 
par  la  men  tə yeni Sədr se  çil  mə  si  ni 
tə  ləb et  miş  dim. Ey  ni za  man  da, 
cə  sa  rət  lə vur  ğu  la  mış  dım ki, Ali 
So  ve  tin Səd  ri pos  tu  na ən la  yiq 
li na  mi  zəd məhz təc  rü  bə  li döv  lət 
xa  di  mi, dün  ya şöh  rət  li si  ya  sət  çi 
Hey  dər Əli  yev  dir. 

Hə  min dövr  də par  la  ment  də 
təm  sil olu  nan 360 de  pu  tat  dan çox 
az bir qis  mi bu tə  şəb  bü  sü dəs  tək 
lə  di; bax  ma  ya  raq ki, zal  da  kı  la  rın 
ək  sə  riy  yə  ti Ulu ön  də  rin res  pub  li 
ka  ya rəh  bər  li  yi döv  rün  də yük  sək 
və  zi  fə  lə  rə irə  li çə  ki  lən in  san  lar idi. 

Par  la  ment  də 360 de  pu  ta  tın için 
dən se  çi  lə  rək 50 nə  fər  dən iba  rət 
de  pu  tat qru  pu  nun  Mil  li Şu  ra  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı tək  lif olun  du. Mil  li 
Şu  ra əs  lin  də qə  tiy  yən mil  li ira  də  ni 
ifa  də et  mə  sə də, xal  qın nə  zə  rin  də 
öz le  gi  tim  li  yi  ni ta  ma  mi  lə itir  mə 
mək üçün onun sı  ra  la  rın  da ob  yek 
tiv  li  yi və pe  şə  kar  lı  ğı cə  miy  yət  də 
şüb  hə do  ğur  ma  yan bə  zi zi  ya  lı  la 
rın da təm  sil olun  ma  sı  na im  kan 
ve  ril  miş  di. Hə  min dövr  də AXC
Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti, xü  su  si  lə 
par  la  men  tin o dövr  də  ki rəh  bər  li  yi 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin Mil  li 
Şu  ra  nın üz  vü ol  ma  dı  ğı  nı əsas 
gə  ti  rə  rək, onun Ali So  ve  tə Sədr 
se  çil  mə  si  ni müm  kün  süz sa  yır 
dı . Mən də Hey  dər Əli  ye  vin Mil  li 
Şu  ra  ya se  çil  mə  si üçün öz de  pu  tat 
man  da  tım  dan im  ti  na et  mə  yə ha  zır 
ol  du  ğu  mu əsl və  tən  daş  lıq bor  cu 
he  sab et  dim.

- İx  ti  sas  ca hə  kim, ic  ti  mai-si  ya -
si xa  dim, mil  lət və  ki  li, son  ra 
dip  lo  ma  tik fəaliy  yət... Siz 
uzun müd  dət föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fir ki  mi Azər -
bay  ca  nı uzaq Şərq öl  kə  lə  rin -
də lə  ya  qət  lə təm  sil et  di  niz. 
Bu cür çox  şa  xə  li fəaliy  yət 
sfe  ra  sı si  zə nə  lə  ri qa  zan  dır  dı? 

 Mə  nim keç  di  yim eniş  li, yo  xuş 
lu hə  yat yo  lu tər  cü  me  yiha  lı  mın 
zən  gin  ləş  mə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  mış  dır. 1971ci il  də N.Nə  ri 
ma  nov adı  na Azər  bay  can Tibb 
İns  ti  tu  tu  nu bi  ti  rə  rək hə  kim ix  ti  sa 
sı  na yi  yə  lən  mi  şəm. Sə  hiy  yə Na 
zir  li  yi Baş İda  rə  si  nin Kar  diolo  gi  ya 
şö  bə  si  nin 4 say  lı böl  mə  sin  də əmək 
fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  şam. Hə  min 
dövr  də ic  ti  maisi  ya  si sa  hə  də, par  ti 
ya və kom  so  mol işin  də ol  duq  ca 
fəal iş  ti  rak edir  dim, ic  ti  mai əhə 
miy  yət  li təd  bir  lər  də təm  sil olu 
nur  dum. 1975ci il  dən 1979cu ilə 
ki  mi Ba  kı şə  hə  ri Əziz  bə  yov Ra  yon 
Kom  so  mol Ko  mi  tə  si  nin II ka  ti  bi 

və  zi  fə  sin  də ça  lış  mı  şam. 
Əmək fəaliy  yə  ti  min çox mü  hüm 

mər  hə  lə  lə  rin  dən bi  ri 13 il ər  zin  də 
Se  maş  ko adı  na Ba  kı şə  hər 1 nöm 
rə  li xəs  tə  xa  na  ya (in  di  ki 1 say  lı Ba  kı 
Şə  hər Kli  nik Xəs  tə  xa  na  sı  na) rəh 
bər  lik et  mə  yim ilə bağ  lı  dır. Mən 
bu tibb müəs  si  sə  sin  də hə  kim, baş 
hə  ki  min müavi  ni və 1984cü il  dən 
isə baş hə  kim ki  mi fəaliy  yət gös  tər 
mi  şəm. Bu xəs  tə  xa  na hə  min dövr  də 
öl  kə  miz  də 2500 nə  fər  dən ar  tıq tib  bi 
per  so  na  lın təm  sil olun  du  ğu ən bö 
yük müəs  si  sə he  sab edi  lir  di. 

Yax  şı xa  tır  la  yı  ram, 1990cı il  də 
so  vet im  pe  ri  ya  sı tə  rə  fin  dən Azər 
bay  can xal  qı  na qar  şı tö  rə  dil  miş 20 
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Yan  var fa  ciəsi za  ma  nı gül  lə  ba  ran 
edil  miş, xə  sa  rət al  mış və dün  ya  sı  nı 
də  yiş  miş in  san  lar Se  maş  ko adı  na 
Ba  kı şə  hə  r 1 nöm  rə  li xəs  tə  xa  na  sı  na 
gə  ti  ri  lir və bü  tün tib  bi mü  da  xi  lə 
lər  dən son  ra fakt  lar sə  nəd  ləş  di  ri  lə 
rək de  pu  tatis  tin  taq ko  mis  si  ya  sı  na, 
Res  pub  li  ka Pro  ku  ror  lu  ğu  na təq 
dim edi  lir, sə  fir  lik  lə  rə ün  van  la  nır 
dı... De  mək is  tə  yi  rəm ki, çox çə  tin 
dö  nəm  lər  dən keç  mi  şəm, ağ  rı  lı 
dövr  lər idi.

İs  tər hə  kim, is  tər mil  lət və  ki  li, 
is  tər  sə də dip  lo  ma  tik fəaliy  yət  də 
ol  du  ğum za  man  lar daim Azər  bay 
ca  nın ri  fa  hı, işıq  lı gə  lə  cə  yi na  mi  nə 
əlim  dən gə  lənin ən yax  şı  sı  nı et  mə 
yə ça  lış  mı  şam. 

Par  la  ment  də ol  du  ğum vaxt 
lar MDB öl  kə  lə  ri  nin Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı Şu  ra  sı  nın üz  vü 
ol  mu  şam, Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  na iki də 
fə vit  sepre  zi  dent se  çil  mi  şəm. Bu 
da mə  nə həm bey  nəl  xalq aləm  də 
öl  kə  mi  zi la  yi  qin  cə təm  sil et  mək, 
həm də Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri 
nin fəal təb  li  ğat  çı  sı ol  maq im  ka  nı 
qa  zan  dır  dı. 

Bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı 
fəaliy  yə  tim za  ma  nı Er  mə  nis  ta  nın 
tə  ca  vü  zü nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la  rı  mı 
zın 20 faizi  nin iş  ğal al  tın  da ol  ma  sı, 
bir mil  yon  dan ar  tıq soy  da  şı  mı  zın 
qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün hə  ya  tı 
ya  şa  ma  sı fakt  la  rı  nı də  fə  lər  lə səs 
lən  dir  mək, mil  li mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı 

qə  tiy  yət  li və fəal möv  qe  də da 
yan  maq ən çox diq  qət ye  tir  di  yim 
mü  hüm mə  qam olub. 

Çin Xalq Res  pub  li  ka  sın  da 
Azər  bay  ca  nın föv  qə  la  də və sə 
la  hiy  yət  li sə  fi  ri ki  mi fəaliy  yət 
gös  tər  di  yim dövr  də mü  na  si  bət 
lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı, iki öl  kə ara  sın 
da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin art  ma  sı, 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lə  rin in  ten  siv 
xa  rak  ter al  ma  sı və müx  tə  lif sa 
hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən 
di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan uğur  lu 
la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Hə  min 
dövr ÇXRdə ya  şa  yan azər  bay 
can  lı  la  rın hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi, 
iq  ti  sa  di fəaliy  yə  ti  nin qu  rul  ma  sı 
və da  vam et  di  ril  mə  si, o cüm  lə  dən 
par  ti  ya  lara  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin  
Çin Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı ilə Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin ya  ran  ma  sı və in  ki  şa  fı 
sa  hə  sin  də də çox  say  lı iş  lə  rin gö 
rül  mə  si ilə yad  da qal  dı. 

Elə  cə də Vyet  nam So  sialist Res 
pub  li  ka  sın  da, Ko  re  ya Xalq De  mok 
ra  tik Res  pub  li  ka  sın  da, Ko  re  ya Res 
pub  li  ka  sın  da və Mon  qo  lus  tan  da 
da öl  kə  mi  zi uğur  la təm  sil et  mək 
şan  sı mə  nə nə  sib olub.

Uzun il  lər ər  zin  də ça  lış  dı  ğım 
çox  şa  xə  li fəaliy  yət sfe  ra  sı mə  nə 
zən  gin hə  yat təc  rü  bə  si, xal  qı  ma, 
döv  lə  ti  mə sə  mə  rə  li xid  mət et  mək 
im  ka  nı qa  zan  dır  dı və bu  na gö  rə 
ta  le  yim  dən çox ra  zı  yam. Bu yol  da 
mə  nə hər za  man işıq  lı yol gös  tər 

miş, ar  xa, da  yaq ol  muş Ümum  mil 
li li  der Hey  dər Əli  ye  vin əziz xa 
ti  rə  si  ni bö  yük eh  ti  ram  la yad edir, 
ru  hu qar  şı  sın  da baş əyi  rəm.

Bö  yük min  nət  dar  lıq his  si ilə 
vur  ğu  la  maq is  tə  yi  rəm ki, mə  nim 
öl  kə  mi  zin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın 
da  kı uzun  müd  dət  li fəaliy  yə  tim 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev si  ya  si 
kur  su  nun la  yiq  li da  vam  çı  sı Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən daim 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  miş  dir. Öl  kə 
baş  çı  sı  nın 2011ci il 27 sent  yabr 
ta  rix  li Sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay  ca  nın 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da fəal iş  ti  ra 
kı  ma gö  rə “Şöh  rət” or  de  ni ilə təl  tif 
edil  mə  yim, həm  çi  nin 2013cü il 2 
iyul ta  rix  li Sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
fər  di tə  qaüdü  nə la  yiq gö  rül  mə  yim 
fəaliy  yə  ti  mə ve  ri  lən yük  sək qiy  mə 
tin ba  riz tə  za  hür  lə  ri  dir. Für  sət  dən 
is  ti  fa  də edə  rək əmə  yi  mə ve  ri  lən bu 
də  yə  rə, gös  tə  ri  lən diq  qət və qay 
ğı  ya gö  rə özüm və ailəm adın  dan 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  mi  zə də  rin 
tə  şək  kü  rü  mü çat  dır  maq is  tə  yi  rəm. 

- Ha  zır  kı par  la  men  tin fəaliy -
yə  ti  ni, qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
pro  se  si  ni ya  xın  dan iz  lə  yə 
bi  lir  si  niz  mi? Par  la  ment üçün 
da  rı  xır  sı  nız  mı?

 Əl  bət  ə, ali qa  nun  ve  ri  ci or  qan 
olan ha  zır  kı par  la  men  tin fəaliy  yə 
ti  ni bö  yük ma  raq  la iz  lə  yir və çox 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rəm. 

 Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı ki  mi 12 
il  lik fəaliy  yə  tim döv  rün  də qa  nun 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı və hü  qu  qi döv  lət qu  ru 
cu  lu  ğu pro  se  sin  də, hü  qu  qi ba  za  nın 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da, qa  nun  ve  ri  ci 
li  yin tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya 
xın  dan iş  ti  rak et  mi  şəm. Mə  nim par 
la  ment fəaliy  yə  ti  min çox mü  hüm 
sə  hi  fə  lə  rin  dən bi  ri  ni Ümum  mil  li 
li  der Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər  lik 
et  di  yi Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
ye  ni Kons  ti  tu  si  ya la  yi  hə  si  ni ha  zır 
la  yan ko  mis  si  ya  nın üz  vü ol  ma  ğım, 
müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin ye  ni Kons  ti 
tu  si  ya  sı  nın ha  zır  lan  ma  sı və qə  bu 
lun  da olan iş  ti  ra  kım təş  kil edir.

Çox se  vi  ni  rəm ki, bu gün Mil  li 
Məc  li  sin fəaliy  yə  ti müasir döv  rün 

tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun şə  kil  də tək  mil 
ləş  di  ri  lib. Ali qa  nun  ve  ri  ci or  qan  da 
baş ve  rən hər bir ye  ni  lik  dən xə  bər 
dar olu  ram və bu uğur  la  ra gö  rə 
se  vi  ni  rəm.

Tə  bii ki, mə  nə doğ  ma olan 
par  la  ment üçün çox da  rı  xı  ram. 
Təəs  süf ki, səh  hə  tim  də olan prob 
lem  lər  lə əla  qə  dar hə  lə bu doğ  ma 
mə  ka  na baş çə  kə bil  mi  rəm. 

- Ailə üzv  lə  ri  niz ak  tiv si  ya  sət -
də  dir. Qı  zı  nız Sə  bi  nə Əli  ye  va 
Azər  bay  ca  nın İn  san hü  quq -
la  rı üz  rə mü  vək  ki  li (om  buds -
man) se  çi  lib. Bu, çox ağır və 
mə  su  liy  yət  li bir və  zi  fə  dir. 
Yə  qin ki, iş fəaliy  yə  tin  də 

si  zin töv  si  yə  lə  ri  ni  zə tez-tez 
eh  ti  ya  cı olur. 

 Mən və hə  yat yol  da  şım  tibb 
üz  rə elm  lər dok  to  ru, pro  fes  sor, 
Əmək  dar elm xa  di  mi Rə  na xa 
nım Əli  ye  va öv  lad  la  rı  mı  zı və  tə  nə 
mə  həb  bət, xal  qa, döv  lə  tə, mil 
limə  nə  vi və ümum  bə  şə  ri də  yər 
lə  rə hör  mət və sa  diq  lik ru  hun  da 
bö  yüt  mü  şük.

 Om  buds  man və  zi  fə  sin  də ça 
lış  dı  ğı son il  lər ər  zin  də qı  zı  mın 
fəaliy  yə  tin  də hər han  sı bir cid  di 
çə  tin  li  yin ol  ma  sı  nı və bu  nun  la əla 
qə  dar teztez mə  nim töv  si  yə  lə  ri  mə 
eh  ti  yac duy  ma  sı  nı hiss et  mə  mi 
şəm. Sə  bi  nə Əli  ye  va  nın ma  lik ol 
du  ğu mü  kəm  məl ali təh  sil sə  viy 
yə  si  ni və ötən il  lər ər  zin  də mə  sul 
və  zi  fə  lər  də ça  lış  maq  la qa  zan  mış 
ol  du  ğu iş təc  rü  bə  si  ni nə  zə  rə ala  raq 
inam  la de  yə bi  lə  rəm ki, o, müs  tə 
qil döv  lə  ti  mi  zin ali məq  sə  di olan 
in  san hü  quq  la  rı və azad  lıq  la  rı  nı 
hər za  man əsas me  yar ki  mi rəh  bər 
tut  maq  la xal  qı  mı  za sə  da  qət  lə xid 
mət gös  tə  rə  cək  dir. 

Bu  nun  la be  lə bir ata ola  raq qı  zı 
ma yük  sək hü  qu  qi qüv  və  yə ma  lik 
olan Kons  ti  tu  si  ya Qa  nu  nu ilə öl  kə 
om  buds  ma  nı  nın qar  şı  sın  da qo  yul 
muş və  zi  fə  lə  rə dön  mə  dən əməl 
et  mə  si  ni, öz fəaliy  yə  tin  də aş  kar  lıq, 
şəf  af  ıq, qa  nun  çu  luq, əda  lət və 
qə  rəz  siz  lik ki  mi əsas prin  sip  lə 
rə diq  qət  li ol  ma  sı  nı daim töv  si  yə 
edi  rəm. 

Oğ  lum Rü  fət Əli  yev isə mə  nim 
sə  nə  ti  mi uğur  la da  vam et  di  rir. 
Azər  bay  can Tibb Uni  ver  si  te  ti  ni 
bi  ti  rib, gö  zəl hə  kimcər  rah  dır. Ha 
zır  da Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid 
mə  ti  nin Hər  bitibb baş ida  rə  si  nə 
rəh  bər  lik edir, tibb xid  mə  ti ge  ne 
ralma  yo  ru  dur, Əmək  dar hə  kim 
fəx  ri adı  na la  yiq gö  rü  lüb, tibb üz  rə 
fəl  sə  fə dok  to  ru, do  sent  dir. Onun 
in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı ke  şi  yin  də elə 
sə  da  qət  lə da  yan  ma  sı, uğur  la  rı mə 
ni çox se  vin  di  rir. 

Ül  viy  yə Ab  dul  la  ye  va
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın  

baş re  dak  to  ru
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Yan  var fa  ciəsi za  ma  nı gül  lə  ba  ran 
edil  miş, xə  sa  rət al  mış və dün  ya  sı  nı 
də  yiş  miş in  san  lar Se  maş  ko adı  na 
Ba  kı şə  hə  r 1 nöm  rə  li xəs  tə  xa  na  sı  na 
gə  ti  ri  lir və bü  tün tib  bi mü  da  xi  lə 
lər  dən son  ra fakt  lar sə  nəd  ləş  di  ri  lə 
rək de  pu  tatis  tin  taq ko  mis  si  ya  sı  na, 
Res  pub  li  ka Pro  ku  ror  lu  ğu  na təq 
dim edi  lir, sə  fir  lik  lə  rə ün  van  la  nır 
dı... De  mək is  tə  yi  rəm ki, çox çə  tin 
dö  nəm  lər  dən keç  mi  şəm, ağ  rı  lı 
dövr  lər idi.

İs  tər hə  kim, is  tər mil  lət və  ki  li, 
is  tər  sə də dip  lo  ma  tik fəaliy  yət  də 
ol  du  ğum za  man  lar daim Azər  bay 
ca  nın ri  fa  hı, işıq  lı gə  lə  cə  yi na  mi  nə 
əlim  dən gə  lənin ən yax  şı  sı  nı et  mə 
yə ça  lış  mı  şam. 

Par  la  ment  də ol  du  ğum vaxt 
lar MDB öl  kə  lə  ri  nin Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı Şu  ra  sı  nın üz  vü 
ol  mu  şam, Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  na iki də 
fə vit  sepre  zi  dent se  çil  mi  şəm. Bu 
da mə  nə həm bey  nəl  xalq aləm  də 
öl  kə  mi  zi la  yi  qin  cə təm  sil et  mək, 
həm də Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri 
nin fəal təb  li  ğat  çı  sı ol  maq im  ka  nı 
qa  zan  dır  dı. 

Bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı 
fəaliy  yə  tim za  ma  nı Er  mə  nis  ta  nın 
tə  ca  vü  zü nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la  rı  mı 
zın 20 faizi  nin iş  ğal al  tın  da ol  ma  sı, 
bir mil  yon  dan ar  tıq soy  da  şı  mı  zın 
qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün hə  ya  tı 
ya  şa  ma  sı fakt  la  rı  nı də  fə  lər  lə səs 
lən  dir  mək, mil  li mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı 

qə  tiy  yət  li və fəal möv  qe  də da 
yan  maq ən çox diq  qət ye  tir  di  yim 
mü  hüm mə  qam olub. 

Çin Xalq Res  pub  li  ka  sın  da 
Azər  bay  ca  nın föv  qə  la  də və sə 
la  hiy  yət  li sə  fi  ri ki  mi fəaliy  yət 
gös  tər  di  yim dövr  də mü  na  si  bət 
lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı, iki öl  kə ara  sın 
da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin art  ma  sı, 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lə  rin in  ten  siv 
xa  rak  ter al  ma  sı və müx  tə  lif sa 
hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən 
di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan uğur  lu 
la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Hə  min 
dövr ÇXRdə ya  şa  yan azər  bay 
can  lı  la  rın hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi, 
iq  ti  sa  di fəaliy  yə  ti  nin qu  rul  ma  sı 
və da  vam et  di  ril  mə  si, o cüm  lə  dən 
par  ti  ya  lara  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin  
Çin Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı ilə Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin ya  ran  ma  sı və in  ki  şa  fı 
sa  hə  sin  də də çox  say  lı iş  lə  rin gö 
rül  mə  si ilə yad  da qal  dı. 

Elə  cə də Vyet  nam So  sialist Res 
pub  li  ka  sın  da, Ko  re  ya Xalq De  mok 
ra  tik Res  pub  li  ka  sın  da, Ko  re  ya Res 
pub  li  ka  sın  da və Mon  qo  lus  tan  da 
da öl  kə  mi  zi uğur  la təm  sil et  mək 
şan  sı mə  nə nə  sib olub.

Uzun il  lər ər  zin  də ça  lış  dı  ğım 
çox  şa  xə  li fəaliy  yət sfe  ra  sı mə  nə 
zən  gin hə  yat təc  rü  bə  si, xal  qı  ma, 
döv  lə  ti  mə sə  mə  rə  li xid  mət et  mək 
im  ka  nı qa  zan  dır  dı və bu  na gö  rə 
ta  le  yim  dən çox ra  zı  yam. Bu yol  da 
mə  nə hər za  man işıq  lı yol gös  tər 

miş, ar  xa, da  yaq ol  muş Ümum  mil 
li li  der Hey  dər Əli  ye  vin əziz xa 
ti  rə  si  ni bö  yük eh  ti  ram  la yad edir, 
ru  hu qar  şı  sın  da baş əyi  rəm.

Bö  yük min  nət  dar  lıq his  si ilə 
vur  ğu  la  maq is  tə  yi  rəm ki, mə  nim 
öl  kə  mi  zin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın 
da  kı uzun  müd  dət  li fəaliy  yə  tim 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev si  ya  si 
kur  su  nun la  yiq  li da  vam  çı  sı Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən daim 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  miş  dir. Öl  kə 
baş  çı  sı  nın 2011ci il 27 sent  yabr 
ta  rix  li Sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay  ca  nın 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da fəal iş  ti  ra 
kı  ma gö  rə “Şöh  rət” or  de  ni ilə təl  tif 
edil  mə  yim, həm  çi  nin 2013cü il 2 
iyul ta  rix  li Sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
fər  di tə  qaüdü  nə la  yiq gö  rül  mə  yim 
fəaliy  yə  ti  mə ve  ri  lən yük  sək qiy  mə 
tin ba  riz tə  za  hür  lə  ri  dir. Für  sət  dən 
is  ti  fa  də edə  rək əmə  yi  mə ve  ri  lən bu 
də  yə  rə, gös  tə  ri  lən diq  qət və qay 
ğı  ya gö  rə özüm və ailəm adın  dan 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  mi  zə də  rin 
tə  şək  kü  rü  mü çat  dır  maq is  tə  yi  rəm. 

- Ha  zır  kı par  la  men  tin fəaliy -
yə  ti  ni, qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
pro  se  si  ni ya  xın  dan iz  lə  yə 
bi  lir  si  niz  mi? Par  la  ment üçün 
da  rı  xır  sı  nız  mı?

 Əl  bət  ə, ali qa  nun  ve  ri  ci or  qan 
olan ha  zır  kı par  la  men  tin fəaliy  yə 
ti  ni bö  yük ma  raq  la iz  lə  yir və çox 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rəm. 

 Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı ki  mi 12 
il  lik fəaliy  yə  tim döv  rün  də qa  nun 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı və hü  qu  qi döv  lət qu  ru 
cu  lu  ğu pro  se  sin  də, hü  qu  qi ba  za  nın 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da, qa  nun  ve  ri  ci 
li  yin tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya 
xın  dan iş  ti  rak et  mi  şəm. Mə  nim par 
la  ment fəaliy  yə  ti  min çox mü  hüm 
sə  hi  fə  lə  rin  dən bi  ri  ni Ümum  mil  li 
li  der Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər  lik 
et  di  yi Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
ye  ni Kons  ti  tu  si  ya la  yi  hə  si  ni ha  zır 
la  yan ko  mis  si  ya  nın üz  vü ol  ma  ğım, 
müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin ye  ni Kons  ti 
tu  si  ya  sı  nın ha  zır  lan  ma  sı və qə  bu 
lun  da olan iş  ti  ra  kım təş  kil edir.

Çox se  vi  ni  rəm ki, bu gün Mil  li 
Məc  li  sin fəaliy  yə  ti müasir döv  rün 

tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun şə  kil  də tək  mil 
ləş  di  ri  lib. Ali qa  nun  ve  ri  ci or  qan  da 
baş ve  rən hər bir ye  ni  lik  dən xə  bər 
dar olu  ram və bu uğur  la  ra gö  rə 
se  vi  ni  rəm.

Tə  bii ki, mə  nə doğ  ma olan 
par  la  ment üçün çox da  rı  xı  ram. 
Təəs  süf ki, səh  hə  tim  də olan prob 
lem  lər  lə əla  qə  dar hə  lə bu doğ  ma 
mə  ka  na baş çə  kə bil  mi  rəm. 

- Ailə üzv  lə  ri  niz ak  tiv si  ya  sət -
də  dir. Qı  zı  nız Sə  bi  nə Əli  ye  va 
Azər  bay  ca  nın İn  san hü  quq -
la  rı üz  rə mü  vək  ki  li (om  buds -
man) se  çi  lib. Bu, çox ağır və 
mə  su  liy  yət  li bir və  zi  fə  dir. 
Yə  qin ki, iş fəaliy  yə  tin  də 

si  zin töv  si  yə  lə  ri  ni  zə tez-tez 
eh  ti  ya  cı olur. 

 Mən və hə  yat yol  da  şım  tibb 
üz  rə elm  lər dok  to  ru, pro  fes  sor, 
Əmək  dar elm xa  di  mi Rə  na xa 
nım Əli  ye  va öv  lad  la  rı  mı  zı və  tə  nə 
mə  həb  bət, xal  qa, döv  lə  tə, mil 
limə  nə  vi və ümum  bə  şə  ri də  yər 
lə  rə hör  mət və sa  diq  lik ru  hun  da 
bö  yüt  mü  şük.

 Om  buds  man və  zi  fə  sin  də ça 
lış  dı  ğı son il  lər ər  zin  də qı  zı  mın 
fəaliy  yə  tin  də hər han  sı bir cid  di 
çə  tin  li  yin ol  ma  sı  nı və bu  nun  la əla 
qə  dar teztez mə  nim töv  si  yə  lə  ri  mə 
eh  ti  yac duy  ma  sı  nı hiss et  mə  mi 
şəm. Sə  bi  nə Əli  ye  va  nın ma  lik ol 
du  ğu mü  kəm  məl ali təh  sil sə  viy 
yə  si  ni və ötən il  lər ər  zin  də mə  sul 
və  zi  fə  lər  də ça  lış  maq  la qa  zan  mış 
ol  du  ğu iş təc  rü  bə  si  ni nə  zə  rə ala  raq 
inam  la de  yə bi  lə  rəm ki, o, müs  tə 
qil döv  lə  ti  mi  zin ali məq  sə  di olan 
in  san hü  quq  la  rı və azad  lıq  la  rı  nı 
hər za  man əsas me  yar ki  mi rəh  bər 
tut  maq  la xal  qı  mı  za sə  da  qət  lə xid 
mət gös  tə  rə  cək  dir. 

Bu  nun  la be  lə bir ata ola  raq qı  zı 
ma yük  sək hü  qu  qi qüv  və  yə ma  lik 
olan Kons  ti  tu  si  ya Qa  nu  nu ilə öl  kə 
om  buds  ma  nı  nın qar  şı  sın  da qo  yul 
muş və  zi  fə  lə  rə dön  mə  dən əməl 
et  mə  si  ni, öz fəaliy  yə  tin  də aş  kar  lıq, 
şəf  af  ıq, qa  nun  çu  luq, əda  lət və 
qə  rəz  siz  lik ki  mi əsas prin  sip  lə 
rə diq  qət  li ol  ma  sı  nı daim töv  si  yə 
edi  rəm. 

Oğ  lum Rü  fət Əli  yev isə mə  nim 
sə  nə  ti  mi uğur  la da  vam et  di  rir. 
Azər  bay  can Tibb Uni  ver  si  te  ti  ni 
bi  ti  rib, gö  zəl hə  kimcər  rah  dır. Ha 
zır  da Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid 
mə  ti  nin Hər  bitibb baş ida  rə  si  nə 
rəh  bər  lik edir, tibb xid  mə  ti ge  ne 
ralma  yo  ru  dur, Əmək  dar hə  kim 
fəx  ri adı  na la  yiq gö  rü  lüb, tibb üz  rə 
fəl  sə  fə dok  to  ru, do  sent  dir. Onun 
in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı ke  şi  yin  də elə 
sə  da  qət  lə da  yan  ma  sı, uğur  la  rı mə 
ni çox se  vin  di  rir. 

Ül  viy  yə Ab  dul  la  ye  va
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın  

baş re  dak  to  ru
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Bu gün Azər  bay  can döv  lə  ti 
mən  fur düş  mə  nin vi  ran qoy  du  ğu 
əra  zi  lə  rin ye  ni  dən dir  çəl  dil  mə  si 
üçün ar  dı  cıl və da  vam  lı iş  lər gö  rür. 
Mən dün  ya mət  buatı  nı ya  xın  dan 
iz  lə  yi  rəm. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və 
rəh  bər  li  yi ilə iş  ğal  dan azad edil  miş 
əra  zi  lər  də gö  rü  lən iş  lə  rin miq  ya  sı 
hər kə  si hey  rə  tə sa  lıb. Dost  la  rı  mız 
uğur  la  rı  mı  za se  vi  nir, düş  mən  lə 
ri  miz isə xar olur.   Dün  ya er  mə  ni 
van  dal  la  rı  nın Qa  ra  bağ  da tö  rət  di  yi 
vəh  şi  lik  lə  rin fər  qin  də  dir. Hət  a 
si  vil cə  miy  yət  lər şok için  də  dir  lər. 
Dün  ya gö  rür ki, bar  bar  lıq mü  cəs 
sə  mə  si olan mən  fur qon  şu  la  rı  mız 
Qa  ra  bağ  da dəh  şət  li da  ğın  tı  lar 
tö  rə  dib  lər. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, san  ki Qa  ra  bağ 
dan vəh  şi qə  bi  lə  lər ke  çib. 

Azər  bay  can Qa  ra  bağ  da tək  cə 
açıq dö  yüş  də qə  lə  bə qa  zan  ma  yıb, 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  sin  də də 

üs  tün möv  qe  lə  rə çıxıb. Biz əda 
lət  li mü  ha  ri  bə apar  mı  şıq, üs  tə  lik 
qəd  dar er  mə  ni şo  vi  niz  mi  nin əsl 
xis  lə  ti  ni, iç üzü  nü açıb dün  ya  ya faş 
et  mi  şik. Bu, be  lə də ol  ma  lı idi.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev, Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va, qız  la  rı 
Ley  la və Ar  zu Əli  ye  va  la  rın Şu  şa 
ya sə  fə  ri, bu mü  qəd  dəs mə  kan  da 
“Xa  rı  bül  bül” Mu  si  qi Fes  ti  va  lı  nın 
ke  çi  ril  mə  si, şə  hər  də müx  tə  lif ob 
yekt  lə  rin açı  lı  şının, tə  məl  qoy  ma 
mə  ra  sim  lə  ri  nin hər bir azər  bay  can 
lı  ya ya  şat  dı  ğı qü  rur his  si  ni ta  rix 
bo  yu qəl  bi  miz  də ya  şa  da  ca  ğıq.

 Şu  şa  nın Azər  bay  ca  nın mə  də  niy 
yət pay  tax  tı  na, həm də dün  ya  nın ən 
gö  zəl şə  hər  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ri 
lə  cə  yi  nə heç bir şüb  hə ola bil  məz. 
Döv  lə  ti  miz düş  mə  nin da  ğı  dıb vi  ran 
qoy  du  ğu tor  paq  la  rı ən qı  sa za  man 
da öz gü  cü ilə cən  nə  tə çe  vir  mə  yə 
qa  dir olan bir öl  kə  dir. İş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lər  də gö  rü  lən iş  lər, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər nəin  ki 
nəq  liy  yat, yol inf  rast  ruk  tu  ru  nun 
yax  şı  laş  ma  sı  na, elə  cə də ora  da ye  ni 
müəs  si  sə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı  na, aq  rar 
sek  to  run sü  rət  li in  ki  şa  fı  na tə  kan 
ve  rə  cək  dir. Öl  kə  mi  zin baş  çı  sı Qa 
ra  ba  ğı cən  nə  tə çe  vir  mək ar  zu  sun 
da  dır və biz bu  nun tez bir za  man  da 
real  la  şa  ca  ğı  na ina  nı  rıq. 

Bu gün  lər  də baş  lan  ma  sı  na 
start ve  ri  lən “ağıl  lı kənd” la  yi  hə  si 
Azər  bay  can  da kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın 
key  fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  yə qə  dəm 
qoy  du  ğu  nu gös  tə  rir. Bu mo  del 
özün  də mo  dern tex  no  lo  gi  ya  la  rı 
və yük  sək in  no  va  tiv ye  ni  lik  lə  ri 
eh  ti  va edir. İlk ba  xış  dan mö  cü 
zə ki  mi gö  rün  sə də, dün  ya  nın bir 
ne  çə öl  kə  sin  də sı  naq  dan ke  çi  ril  miş 
bu qə  bil  dən olan müasir şə  hər və 
kənd mo  del  lə  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 
ilk də  fə məhz Qa  ra  bağ  da tət  biq 
edi  lir. Bu is  ti  qa  mət  də ilk ad  dım 
Zən  gi  lan ra  yo  nu  nun Ağa  lı kən 
din  də atıl  dı. Öl  kə baş  çı  sı Zən  gi  la 
na sə  fə  ri za  ma  nı 1ci, 2ci və 3cü 
Ağa  lı kənd  lə  ri  ni əha  tə edən ilk 
“ağıl  lı kənd” la  yi  hə  si  nin tə  mə  li  ni 

qoy  du. Bu  nun  la da, fak  ti  ki ola  raq, 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də 
müasir, bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra 
əsas  la  nan in  ki  şaf mo  de  li  nin tət  bi 
qi  nə start ve  ril  di.

Qa  ra  bağ  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək 
la  yi  hə  nin ic  ra  sı 5 is  ti  qa  mət üz  rə 
apa  rı  la  caq. On  lar ya  şa  yış, is  teh 
sal, so  sial xid  mət  lər, “ağıl  lı kənd 
tə  sər  rü  fa  tı” və al  ter  na  tiv ener  ji 
sa  hə  lə  ri  dir. Əra  zi  də ilk ola  raq tam 
izol  ya  si  ya edil  miş və in  no  va  tiv 
ti  kin  ti ma  te  rial  la  rın  dan is  ti  fa  də 
olun  maq  la 200 fər  di evin ti  kin  ti  si 
nə  zər  də tu  tu  lub. Ma  raq  lı  dır ki, ev 
da  xi  li mü  hən  dis kom  mu  ni  ka  si  ya, 
isit  mə sis  tem  lə  ri də “ağıl  lı tex  no 
lo  gi  ya  lar” əsa  sın  da qu  ru  la  caq. Bu 
kənd  lər  də müasir mək  təb, bağ  ça, 
po  lik  li  ni  ka və elekt  ron ida  rəet  mə 
mər  kəz  lə  ri in  şa olu  na  caq, tu  rizm 
inf  rast  ruk  tu  ru for  ma  laş  dı  rı  la  caq. 
Həm  çi  nin bü  tün ya  şa  yış ev  lə  ri, 
so  sial ob  yekt  lər, in  zi  ba  ti və ic  ti 
mai iaşə bi  na  la  rı, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın ema  lı və is  teh  sa  lı 
pro  se  si al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  lə  ri 
ilə tə  min edi  lə  cək.

İş  ğal  çı Er  mə  nis  tan mü  ha  ri  bə  ni 
uduz  sa da, nə bu məğ  lu  biy  yət  lə, 
nə də ha  zır  kı real  lıq  lar  la ba  rış  maq 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 
aqrar inkişafla bağlı reallaşan layihələr

2020 -ci il Azər  bay  can xal  qı  nın ta  ri  xi  nə qı  zıl hərf  ər  lə ya  zı -
lıb və əsr  lər öt  sə də heç za  man unu  dul  ma  ya  caq. Ötən 

il az  ğın düş  mən üzə  rin  də qə  lə  bə ili, zə  fər ili ki  mi yad  daş  la  ra həkk olun -
du. Azər  bay  can xal  qı  nın in  di  ki nə  sil  lə  ri  nin ta  le  yi  nə bu ta  ri  xi ha  di  sə  nin 
şa  hi  di və iş  ti  rak  çı  sı ol  maq xoş  bəxt  li  yi ya  zıl  dı. Xal  qı  mız Qa  ra  bağ  da ta  ri  xi 
zə  fər qa  zan  dı. Biz bu bö  yük səadə  tə mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin li  der  li  yi, rə  şa  dət  li Azər  bay  can or  du  su  nun qey  ri-adi şü  caəti sa  yə -
sin  də nail ol  duq. Bu ta  ri  xi qə  lə  bə bi  zim üçün qü  rur  ve  ri  ci ol  du  ğu qə  dər də 
də  yər  li və unu  dul  maz  dır. Ar  tıq iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də bər  pa və 
ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nə start ve  ri  lib. Gö  rü  nən bu  dur ki, Azər  bay  can döv  lə  ti 
Qa  ra  ba  ğın iq  ti  sa  di və mə  də  ni in  ti  ba  hı üçün səy  lə  ri  ni əsir  gə  mir.

Tahir Rzayev 
Milli Məclisin Aqrar  

siyasət komitəsinin sədri



56  |  MİLLİ MƏCLİS   MAY-İYUN, 2021     MAY-İYUN, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  57   

BƏRPA BƏRPA

Bu gün Azər  bay  can döv  lə  ti 
mən  fur düş  mə  nin vi  ran qoy  du  ğu 
əra  zi  lə  rin ye  ni  dən dir  çəl  dil  mə  si 
üçün ar  dı  cıl və da  vam  lı iş  lər gö  rür. 
Mən dün  ya mət  buatı  nı ya  xın  dan 
iz  lə  yi  rəm. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və 
rəh  bər  li  yi ilə iş  ğal  dan azad edil  miş 
əra  zi  lər  də gö  rü  lən iş  lə  rin miq  ya  sı 
hər kə  si hey  rə  tə sa  lıb. Dost  la  rı  mız 
uğur  la  rı  mı  za se  vi  nir, düş  mən  lə 
ri  miz isə xar olur.   Dün  ya er  mə  ni 
van  dal  la  rı  nın Qa  ra  bağ  da tö  rət  di  yi 
vəh  şi  lik  lə  rin fər  qin  də  dir. Hət  a 
si  vil cə  miy  yət  lər şok için  də  dir  lər. 
Dün  ya gö  rür ki, bar  bar  lıq mü  cəs 
sə  mə  si olan mən  fur qon  şu  la  rı  mız 
Qa  ra  bağ  da dəh  şət  li da  ğın  tı  lar 
tö  rə  dib  lər. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, san  ki Qa  ra  bağ 
dan vəh  şi qə  bi  lə  lər ke  çib. 

Azər  bay  can Qa  ra  bağ  da tək  cə 
açıq dö  yüş  də qə  lə  bə qa  zan  ma  yıb, 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  sin  də də 

üs  tün möv  qe  lə  rə çıxıb. Biz əda 
lət  li mü  ha  ri  bə apar  mı  şıq, üs  tə  lik 
qəd  dar er  mə  ni şo  vi  niz  mi  nin əsl 
xis  lə  ti  ni, iç üzü  nü açıb dün  ya  ya faş 
et  mi  şik. Bu, be  lə də ol  ma  lı idi.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev, Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va, qız  la  rı 
Ley  la və Ar  zu Əli  ye  va  la  rın Şu  şa 
ya sə  fə  ri, bu mü  qəd  dəs mə  kan  da 
“Xa  rı  bül  bül” Mu  si  qi Fes  ti  va  lı  nın 
ke  çi  ril  mə  si, şə  hər  də müx  tə  lif ob 
yekt  lə  rin açı  lı  şının, tə  məl  qoy  ma 
mə  ra  sim  lə  ri  nin hər bir azər  bay  can 
lı  ya ya  şat  dı  ğı qü  rur his  si  ni ta  rix 
bo  yu qəl  bi  miz  də ya  şa  da  ca  ğıq.

 Şu  şa  nın Azər  bay  ca  nın mə  də  niy 
yət pay  tax  tı  na, həm də dün  ya  nın ən 
gö  zəl şə  hər  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ri 
lə  cə  yi  nə heç bir şüb  hə ola bil  məz. 
Döv  lə  ti  miz düş  mə  nin da  ğı  dıb vi  ran 
qoy  du  ğu tor  paq  la  rı ən qı  sa za  man 
da öz gü  cü ilə cən  nə  tə çe  vir  mə  yə 
qa  dir olan bir öl  kə  dir. İş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lər  də gö  rü  lən iş  lər, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər nəin  ki 
nəq  liy  yat, yol inf  rast  ruk  tu  ru  nun 
yax  şı  laş  ma  sı  na, elə  cə də ora  da ye  ni 
müəs  si  sə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı  na, aq  rar 
sek  to  run sü  rət  li in  ki  şa  fı  na tə  kan 
ve  rə  cək  dir. Öl  kə  mi  zin baş  çı  sı Qa 
ra  ba  ğı cən  nə  tə çe  vir  mək ar  zu  sun 
da  dır və biz bu  nun tez bir za  man  da 
real  la  şa  ca  ğı  na ina  nı  rıq. 

Bu gün  lər  də baş  lan  ma  sı  na 
start ve  ri  lən “ağıl  lı kənd” la  yi  hə  si 
Azər  bay  can  da kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın 
key  fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  yə qə  dəm 
qoy  du  ğu  nu gös  tə  rir. Bu mo  del 
özün  də mo  dern tex  no  lo  gi  ya  la  rı 
və yük  sək in  no  va  tiv ye  ni  lik  lə  ri 
eh  ti  va edir. İlk ba  xış  dan mö  cü 
zə ki  mi gö  rün  sə də, dün  ya  nın bir 
ne  çə öl  kə  sin  də sı  naq  dan ke  çi  ril  miş 
bu qə  bil  dən olan müasir şə  hər və 
kənd mo  del  lə  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 
ilk də  fə məhz Qa  ra  bağ  da tət  biq 
edi  lir. Bu is  ti  qa  mət  də ilk ad  dım 
Zən  gi  lan ra  yo  nu  nun Ağa  lı kən 
din  də atıl  dı. Öl  kə baş  çı  sı Zən  gi  la 
na sə  fə  ri za  ma  nı 1ci, 2ci və 3cü 
Ağa  lı kənd  lə  ri  ni əha  tə edən ilk 
“ağıl  lı kənd” la  yi  hə  si  nin tə  mə  li  ni 

qoy  du. Bu  nun  la da, fak  ti  ki ola  raq, 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də 
müasir, bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra 
əsas  la  nan in  ki  şaf mo  de  li  nin tət  bi 
qi  nə start ve  ril  di.

Qa  ra  bağ  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək 
la  yi  hə  nin ic  ra  sı 5 is  ti  qa  mət üz  rə 
apa  rı  la  caq. On  lar ya  şa  yış, is  teh 
sal, so  sial xid  mət  lər, “ağıl  lı kənd 
tə  sər  rü  fa  tı” və al  ter  na  tiv ener  ji 
sa  hə  lə  ri  dir. Əra  zi  də ilk ola  raq tam 
izol  ya  si  ya edil  miş və in  no  va  tiv 
ti  kin  ti ma  te  rial  la  rın  dan is  ti  fa  də 
olun  maq  la 200 fər  di evin ti  kin  ti  si 
nə  zər  də tu  tu  lub. Ma  raq  lı  dır ki, ev 
da  xi  li mü  hən  dis kom  mu  ni  ka  si  ya, 
isit  mə sis  tem  lə  ri də “ağıl  lı tex  no 
lo  gi  ya  lar” əsa  sın  da qu  ru  la  caq. Bu 
kənd  lər  də müasir mək  təb, bağ  ça, 
po  lik  li  ni  ka və elekt  ron ida  rəet  mə 
mər  kəz  lə  ri in  şa olu  na  caq, tu  rizm 
inf  rast  ruk  tu  ru for  ma  laş  dı  rı  la  caq. 
Həm  çi  nin bü  tün ya  şa  yış ev  lə  ri, 
so  sial ob  yekt  lər, in  zi  ba  ti və ic  ti 
mai iaşə bi  na  la  rı, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın ema  lı və is  teh  sa  lı 
pro  se  si al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  lə  ri 
ilə tə  min edi  lə  cək.

İş  ğal  çı Er  mə  nis  tan mü  ha  ri  bə  ni 
uduz  sa da, nə bu məğ  lu  biy  yət  lə, 
nə də ha  zır  kı real  lıq  lar  la ba  rış  maq 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 
aqrar inkişafla bağlı reallaşan layihələr

2020 -ci il Azər  bay  can xal  qı  nın ta  ri  xi  nə qı  zıl hərf  ər  lə ya  zı -
lıb və əsr  lər öt  sə də heç za  man unu  dul  ma  ya  caq. Ötən 

il az  ğın düş  mən üzə  rin  də qə  lə  bə ili, zə  fər ili ki  mi yad  daş  la  ra həkk olun -
du. Azər  bay  can xal  qı  nın in  di  ki nə  sil  lə  ri  nin ta  le  yi  nə bu ta  ri  xi ha  di  sə  nin 
şa  hi  di və iş  ti  rak  çı  sı ol  maq xoş  bəxt  li  yi ya  zıl  dı. Xal  qı  mız Qa  ra  bağ  da ta  ri  xi 
zə  fər qa  zan  dı. Biz bu bö  yük səadə  tə mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin li  der  li  yi, rə  şa  dət  li Azər  bay  can or  du  su  nun qey  ri-adi şü  caəti sa  yə -
sin  də nail ol  duq. Bu ta  ri  xi qə  lə  bə bi  zim üçün qü  rur  ve  ri  ci ol  du  ğu qə  dər də 
də  yər  li və unu  dul  maz  dır. Ar  tıq iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də bər  pa və 
ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nə start ve  ri  lib. Gö  rü  nən bu  dur ki, Azər  bay  can döv  lə  ti 
Qa  ra  ba  ğın iq  ti  sa  di və mə  də  ni in  ti  ba  hı üçün səy  lə  ri  ni əsir  gə  mir.

Tahir Rzayev 
Milli Məclisin Aqrar  

siyasət komitəsinin sədri
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is  tə  mir. Bu, on  la  rın prob  le  mi  dir. 
Er  mə  ni  lər gec də ol  sa, ağıl  la  rı  nı 
baş  la  rı  na yı  ğıb nə  ti  cə çı  xar  ma  lı  dır 
lar. Əks təq  dir  də, “də  mir yum  ruq” 
prinsipi öz ye  rin  də qa  lır. Azər  bay 
can xal  qı azad et  dik  lə  ri tor  paq  la  rı 
göz bə  bə  yi ki  mi qo  ru  maq əz  min  də 
dir. Bu  na heç kim zər  rə qə  dər şüb  hə 
et  mə  sin. Biz doğ  ma tor  paq  la  rı  mı  zı 
qəh  rə  man öv  lad  la  rı  mı  zın qa  nı, ca  nı 
ba  ha  sı  na ye  ni  dən qa  zan  mı  şıq. Bu 
əra  zi  lə  rin hər qa  rı  şı bi  zim üçün mü 
qəd  dəs  dir.

İş  ğal  dan azad edil  miş bu bə  rə 
kət  li tor  paq  lar  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
nın in  ki  şa  fı üçün bö  yük im  kan  lar 
var və ora  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək 
aq  rar la  yi  hə  lər uğur  lu nə  ti  cə  lə  rin 
qa  za  nıl  ma  sı  na zə  min ya  ra  da  caq. 

Ke  çən il mü  ha  ri  bə  nin və pan 
de  mi  ya  nın do  ğur  du  ğu çə  tin  lik  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh 
sul  la  rı is  teh  sa  lın  da yax  şı gös  tə  ri 

ci  lər qa  za  nıl  mış  dır. İs  teh  sa  lat  da 
2 faiz, hey  van  dar  lıq  da 3,1 faiz, 
bit  ki  çi  lik  də 0,8 faiz ar  tım ol  muş 
dur. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, ke  çən il 
iş  ğal  dan azad edil  miş 7 min hek  tar 
sa  hə  də əkin işi apa  rıl  mış  dır. Bu il 
əkin sa  hə  si  nin 2025 min hek  ta  ra 
çat  dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. Aq  rar 
sa  hə  də sti  mul  laş  dı  rı  cı təd  bir  lə 
rin gö  rül  mə  si, gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin 
ve  ril  mə  si, ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın 
tət  bi  qi, kadr  la  rın ha  zır  lı  ğı  nın ar 
tı  rıl  ma  sı, işin düz  gün təş  kil olun 
ma  sı, maarif  ən  dir  mə təd  bir  lə  ri  nə 
üs  tün  lük ve  ril  mə  si kənd tə  sər  rü 
fa  tı məh  sul  la  rı  nın çe  şid və is  teh 
sa  lı  nın yük  səl  dil  mə  si üçün əsas 
şərt  dir və bu is  ti  qa  mət  də sə  mə  rə  li 
iş  lər gö  rü  lür. 

İş  ğal  dan azad olun  muş böl  gə 
lər  də kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın açıl  ma 
sı, nəin  ki hə  min əra  zi  lər  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın, elə  cə də di  gər sa 

hə  lə  rin in  ki  şa  fı  na, ye  ni la  yi  hə  lə  rin 
işıq üzü gör  mə  si  nə tə  kan ve  rə  cək 
dir. Bu la  yi  hə  lər re  giona və bu  ra  da 
təm  sil olu  nan xalq  la  ra an  caq sülh 
və təh  lü  kə  siz  lik bəxş edə  cək. Bun 
dan ne  cə im  ti  na et  mək olar?!

Mə  lum  dur ki, Zən  gi  lan ra  yo 
nun  da  kı Min  ci  van qə  sə  bə  sin  də 
iş  ğal  dan əv  vəl də  mir yo  lu stan  si 
ya  sı var idi. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, Bi  rin  ci Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra er  mə  ni  lər 
bü  tün də  mir yo  lu  nu sö  küb apar 
mış  dı  lar. Rels  lə  rin bir his  sə  si  ni sat 
mış, bir his  sə  si  ni isə tank əley  hi  nə 
is  teh  kam  lar qur  maq üçün is  ti  fa  də 
et  miş  di  lər. Azər  bay  can döv  lə  ti hə 
min də  mir yo  lu  nu ye  ni  dən bər  pa 
et  mə  yi plan  laş  dı  rır. Ar  tıq bu sa  hə 
də iş  lə  rə baş  la  nı  lıb. Bu də  mir yo  lu 
Zən  gə  zur dəh  li  zi va  si  tə  si  lə Azər 
bay  ca  nın əsas his  sə  si  ni Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ilə bir  ləş  di 

rə  cək. Əs  lin  də Zən  gi  lan ra  yo  nu 
coğ  ra  fi ba  xım  dan Şər  qi Zən  gə  zu  ru 
Qər  bi Zən  gə  zu  ra qo  vuş  du  rur. 
Nax  çı  van  da də  mir yo  lu və av 
to  mo  bil yo  lu açı  la  caq. Be  lə olan 
hal  da re  gion  da kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın 
sü  rət  li in  ki  şa  fı  nın 
tə  min edil  mə  si sa  hə 
sin  də heç bir ən  gəl 
qal  mır. 

Bu gün qa  lib 
Azər  bay  can iq  ti  sa 
di cə  hət  dən in  ki  şaf 
edən, bey  nəl  xalq 
aləm  də nü  fuz sa 
hi  bi olan və dün  ya 
döv  lət  lə  ri tə  rə  fin  dən 
də  yər  lən  di  ri  lən bir 
öl  kə  dir. Əl  bət  ə, bu 
Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin uzaq  gö  rən 
si  ya  sə  ti, xalq  la olan 
sar  sıl  maz bir  li  yi, 
real  lıq  la  rın qiy  mət 
lən  di  ril  mə  si və qə  tiy  yət  li ad  dım 
la  rın atıl  ma  sı nə  ti  cə  sin  də müm 

kün ol  muş  dur. Düş  mən  dən azad 
edil  miş əra  zi  lə  rin tez bir za  man  da 
abad  laş  dı  rı  la  ca  ğı, sa  kin  lə  rin öz 
ataba  ba yurd  la  rı  na qa  yı  da  ca  ğı, 
əra  zi  lər  də iq  ti  sa  diy  ya  tın, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın sü  rət  lə in  ki  şaf et 

di  ri  lə  cə  yi ba  rə  də öl  kə rəh  bə  ri  nin 
səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lə  ri hər bir azər 

bay  can  lı dəs  tək  lə  yir və bun  la  rın 
hə  qi  qə  tə çev  ri  lə  cə  yi  nə ina  nır. 

Ha  mı ki  mi mən də hə  min əra 
zi  lə  rin la  lə  za  ra çev  ri  lə  cə  yi  ni çox 
ar  zu  la  yı  ram və bu  nun tez  lik  lə baş 
ve  rə  cə  yi  nə tam əmi  nəm. Bu gün 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də 
vü  sət  li və ge  niş  miq  yas  lı iş  lər ona 
gö  rə ic  ra olu  nur ki, bu bə  rə  kət  li 
tor  paq  la  rın əsl sa  hib  lə  ri öz doğ  ma 
yurd  la  rın  da  ata ocaq  la  rın  da keç 
miş  də  ki xoş  bəxt hə  yat  la  rı  nı ye  ni 
dən tə  min edə bil  sin  lər. Söz  süz ki, 
bu, be  lə də ola  caq. 

Biz Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı 
ol  du  ğu ki  mi, Qa  ra  ba  ğın iq  ti  sa  di 
və mə  də  ni in  ti  ba  hı üçün də bü  tün 
qüv  və  lə  ri  mi  zi ye  ni  dən bir  ləş  dir 
mə  yə borc  lu  yuq. Bu bor  cu hər bir 
və  tən  daş dərk edir, qiy  mət  lən  di  rir 
və bu  nun na  mi  nə hər cür fə  da  kar 
lı  ğa, mü  ba  ri  zə  yə ha  zır ol  du  ğu  nu 
nü  ma  yiş et  di  rir. Çün  ki real  lıq  lar 
bi  zi bü  tün is  ti  qa  mət  lər  də qə  lə  bə  lə 
rə kök  lə  yir. 

Qa  ra  bağ  
Azər  bay  can  dır! 

Zəngilan rayonunda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ilk “ağıllı kənd” layihəsinin təməlqoyma mərasimi

“Ağıl  lı kənd” la  yi  hə  si özün  də mo  dern tex  no  lo  gi  ya -
la  rı və yük  sək in  no  va  tiv ye  ni  lik  lə  ri eh  ti  va edir. İlk 
ba  xış  dan mö  cü  zə ki  mi gö  rün  sə də, dün  ya  nın bir ne -
çə öl  kə  sin  də sı  naq  dan ke  çi  ril  miş bu qə  bil  dən olan 
müasir şə  hər və kənd mo  del  lə  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 
ilk də  fə məhz Qa  ra  bağ  da tət  biq edi  lir. Bu is  ti  qa -
mət  də ilk ad  dım Zən  gi  lan ra  yo  nu  nun Ağa  lı kən  din -
də atıl  dı. Öl  kə baş  çı  sı Zən  gi  la  na sə  fə  ri za  ma  nı 1-ci, 
2-ci və 3-cü Ağa  lı kənd  lə  ri  ni əha  tə edən ilk “ağıl  lı 
kənd” la  yi  hə  si  nin tə  mə  li  ni qoy  du. Bu  nun  la da, fak -
ti  ki ola  raq, iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də müasir, 
bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra əsas  la  nan in  ki  şaf mo  de  li -
nin tət  bi  qi  nə start ve  ril  di.
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is  tə  mir. Bu, on  la  rın prob  le  mi  dir. 
Er  mə  ni  lər gec də ol  sa, ağıl  la  rı  nı 
baş  la  rı  na yı  ğıb nə  ti  cə çı  xar  ma  lı  dır 
lar. Əks təq  dir  də, “də  mir yum  ruq” 
prinsipi öz ye  rin  də qa  lır. Azər  bay 
can xal  qı azad et  dik  lə  ri tor  paq  la  rı 
göz bə  bə  yi ki  mi qo  ru  maq əz  min  də 
dir. Bu  na heç kim zər  rə qə  dər şüb  hə 
et  mə  sin. Biz doğ  ma tor  paq  la  rı  mı  zı 
qəh  rə  man öv  lad  la  rı  mı  zın qa  nı, ca  nı 
ba  ha  sı  na ye  ni  dən qa  zan  mı  şıq. Bu 
əra  zi  lə  rin hər qa  rı  şı bi  zim üçün mü 
qəd  dəs  dir.

İş  ğal  dan azad edil  miş bu bə  rə 
kət  li tor  paq  lar  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
nın in  ki  şa  fı üçün bö  yük im  kan  lar 
var və ora  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək 
aq  rar la  yi  hə  lər uğur  lu nə  ti  cə  lə  rin 
qa  za  nıl  ma  sı  na zə  min ya  ra  da  caq. 

Ke  çən il mü  ha  ri  bə  nin və pan 
de  mi  ya  nın do  ğur  du  ğu çə  tin  lik  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh 
sul  la  rı is  teh  sa  lın  da yax  şı gös  tə  ri 

ci  lər qa  za  nıl  mış  dır. İs  teh  sa  lat  da 
2 faiz, hey  van  dar  lıq  da 3,1 faiz, 
bit  ki  çi  lik  də 0,8 faiz ar  tım ol  muş 
dur. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, ke  çən il 
iş  ğal  dan azad edil  miş 7 min hek  tar 
sa  hə  də əkin işi apa  rıl  mış  dır. Bu il 
əkin sa  hə  si  nin 2025 min hek  ta  ra 
çat  dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. Aq  rar 
sa  hə  də sti  mul  laş  dı  rı  cı təd  bir  lə 
rin gö  rül  mə  si, gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin 
ve  ril  mə  si, ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın 
tət  bi  qi, kadr  la  rın ha  zır  lı  ğı  nın ar 
tı  rıl  ma  sı, işin düz  gün təş  kil olun 
ma  sı, maarif  ən  dir  mə təd  bir  lə  ri  nə 
üs  tün  lük ve  ril  mə  si kənd tə  sər  rü 
fa  tı məh  sul  la  rı  nın çe  şid və is  teh 
sa  lı  nın yük  səl  dil  mə  si üçün əsas 
şərt  dir və bu is  ti  qa  mət  də sə  mə  rə  li 
iş  lər gö  rü  lür. 

İş  ğal  dan azad olun  muş böl  gə 
lər  də kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın açıl  ma 
sı, nəin  ki hə  min əra  zi  lər  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın, elə  cə də di  gər sa 

hə  lə  rin in  ki  şa  fı  na, ye  ni la  yi  hə  lə  rin 
işıq üzü gör  mə  si  nə tə  kan ve  rə  cək 
dir. Bu la  yi  hə  lər re  giona və bu  ra  da 
təm  sil olu  nan xalq  la  ra an  caq sülh 
və təh  lü  kə  siz  lik bəxş edə  cək. Bun 
dan ne  cə im  ti  na et  mək olar?!

Mə  lum  dur ki, Zən  gi  lan ra  yo 
nun  da  kı Min  ci  van qə  sə  bə  sin  də 
iş  ğal  dan əv  vəl də  mir yo  lu stan  si 
ya  sı var idi. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, Bi  rin  ci Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra er  mə  ni  lər 
bü  tün də  mir yo  lu  nu sö  küb apar 
mış  dı  lar. Rels  lə  rin bir his  sə  si  ni sat 
mış, bir his  sə  si  ni isə tank əley  hi  nə 
is  teh  kam  lar qur  maq üçün is  ti  fa  də 
et  miş  di  lər. Azər  bay  can döv  lə  ti hə 
min də  mir yo  lu  nu ye  ni  dən bər  pa 
et  mə  yi plan  laş  dı  rır. Ar  tıq bu sa  hə 
də iş  lə  rə baş  la  nı  lıb. Bu də  mir yo  lu 
Zən  gə  zur dəh  li  zi va  si  tə  si  lə Azər 
bay  ca  nın əsas his  sə  si  ni Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ilə bir  ləş  di 

rə  cək. Əs  lin  də Zən  gi  lan ra  yo  nu 
coğ  ra  fi ba  xım  dan Şər  qi Zən  gə  zu  ru 
Qər  bi Zən  gə  zu  ra qo  vuş  du  rur. 
Nax  çı  van  da də  mir yo  lu və av 
to  mo  bil yo  lu açı  la  caq. Be  lə olan 
hal  da re  gion  da kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın 
sü  rət  li in  ki  şa  fı  nın 
tə  min edil  mə  si sa  hə 
sin  də heç bir ən  gəl 
qal  mır. 

Bu gün qa  lib 
Azər  bay  can iq  ti  sa 
di cə  hət  dən in  ki  şaf 
edən, bey  nəl  xalq 
aləm  də nü  fuz sa 
hi  bi olan və dün  ya 
döv  lət  lə  ri tə  rə  fin  dən 
də  yər  lən  di  ri  lən bir 
öl  kə  dir. Əl  bət  ə, bu 
Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin uzaq  gö  rən 
si  ya  sə  ti, xalq  la olan 
sar  sıl  maz bir  li  yi, 
real  lıq  la  rın qiy  mət 
lən  di  ril  mə  si və qə  tiy  yət  li ad  dım 
la  rın atıl  ma  sı nə  ti  cə  sin  də müm 

kün ol  muş  dur. Düş  mən  dən azad 
edil  miş əra  zi  lə  rin tez bir za  man  da 
abad  laş  dı  rı  la  ca  ğı, sa  kin  lə  rin öz 
ataba  ba yurd  la  rı  na qa  yı  da  ca  ğı, 
əra  zi  lər  də iq  ti  sa  diy  ya  tın, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın sü  rət  lə in  ki  şaf et 

di  ri  lə  cə  yi ba  rə  də öl  kə rəh  bə  ri  nin 
səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lə  ri hər bir azər 

bay  can  lı dəs  tək  lə  yir və bun  la  rın 
hə  qi  qə  tə çev  ri  lə  cə  yi  nə ina  nır. 

Ha  mı ki  mi mən də hə  min əra 
zi  lə  rin la  lə  za  ra çev  ri  lə  cə  yi  ni çox 
ar  zu  la  yı  ram və bu  nun tez  lik  lə baş 
ve  rə  cə  yi  nə tam əmi  nəm. Bu gün 
iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də 
vü  sət  li və ge  niş  miq  yas  lı iş  lər ona 
gö  rə ic  ra olu  nur ki, bu bə  rə  kət  li 
tor  paq  la  rın əsl sa  hib  lə  ri öz doğ  ma 
yurd  la  rın  da  ata ocaq  la  rın  da keç 
miş  də  ki xoş  bəxt hə  yat  la  rı  nı ye  ni 
dən tə  min edə bil  sin  lər. Söz  süz ki, 
bu, be  lə də ola  caq. 

Biz Və  tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı 
ol  du  ğu ki  mi, Qa  ra  ba  ğın iq  ti  sa  di 
və mə  də  ni in  ti  ba  hı üçün də bü  tün 
qüv  və  lə  ri  mi  zi ye  ni  dən bir  ləş  dir 
mə  yə borc  lu  yuq. Bu bor  cu hər bir 
və  tən  daş dərk edir, qiy  mət  lən  di  rir 
və bu  nun na  mi  nə hər cür fə  da  kar 
lı  ğa, mü  ba  ri  zə  yə ha  zır ol  du  ğu  nu 
nü  ma  yiş et  di  rir. Çün  ki real  lıq  lar 
bi  zi bü  tün is  ti  qa  mət  lər  də qə  lə  bə  lə 
rə kök  lə  yir. 

Qa  ra  bağ  
Azər  bay  can  dır! 

Zəngilan rayonunda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ilk “ağıllı kənd” layihəsinin təməlqoyma mərasimi

“Ağıl  lı kənd” la  yi  hə  si özün  də mo  dern tex  no  lo  gi  ya -
la  rı və yük  sək in  no  va  tiv ye  ni  lik  lə  ri eh  ti  va edir. İlk 
ba  xış  dan mö  cü  zə ki  mi gö  rün  sə də, dün  ya  nın bir ne -
çə öl  kə  sin  də sı  naq  dan ke  çi  ril  miş bu qə  bil  dən olan 
müasir şə  hər və kənd mo  del  lə  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 
ilk də  fə məhz Qa  ra  bağ  da tət  biq edi  lir. Bu is  ti  qa -
mət  də ilk ad  dım Zən  gi  lan ra  yo  nu  nun Ağa  lı kən  din -
də atıl  dı. Öl  kə baş  çı  sı Zən  gi  la  na sə  fə  ri za  ma  nı 1-ci, 
2-ci və 3-cü Ağa  lı kənd  lə  ri  ni əha  tə edən ilk “ağıl  lı 
kənd” la  yi  hə  si  nin tə  mə  li  ni qoy  du. Bu  nun  la da, fak -
ti  ki ola  raq, iş  ğal  dan azad edil  miş əra  zi  lər  də müasir, 
bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra əsas  la  nan in  ki  şaf mo  de  li -
nin tət  bi  qi  nə start ve  ril  di.
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- Əh  li  man müəl  lim, əha  li  nin 
sağ  lam  lı  ğı, sə  hiy  yə  nin düz  gün 
təş  ki  li döv  lə  tin so  sial ma  hiy  yə -
ti  ni təş  kil edən mü  hüm amil -
lər  dən  dir. Ya  şa  dı  ğı  mız Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  si və pan  de  mi  ya 
şə  raitin  də Azər  bay  can sə  hiy  yə -
si özü  nü ne  cə gös  tər  di?

 Bu gün Azər  bay  can sə  hiy  yə  si 
özü  nün ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni ya 
şa  yır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin diq 
qət və qay  ğı  sı ilə nəin  ki pay  taxt  da, o 
cüm  lə  dən böl  gə  lər  də də müasir tibb 
mər  kəz  lə  ri açı  lır, köh  nə tibb ocaq  la  rı 
ye  ni  dən bər  pa olu  na  raq müasir ava 
dan  lıq  lar  la təc  hiz edi  lir. Sə  hiy  yə sis 
te  mi  nin in  ki  şa  fı, bu sa  hə  nin mad  di
tex  ni  ki ba  za  sı  nın, kadr po  ten  sialı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si və inf  rast  ruk  tu  run 
ye  ni  lən  mə  si daim diq  qət mər  kə  zin 
də  dir.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin müəy  yən  ləş  dir  di  yi st  ra  te  ji 
si  ya  sət kur  su  nu la  yi  qin  cə da  vam 
et  di  rən Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi so  sial si  ya  sət 
nə  ti  cə  sin  də döv  lət büd  cə  sin  dən 
sə  hiy  yə  yə ay  rı  lan və  sait il  dənilə 
ar  tı  rı  lır. Bu da tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin 
fəaliy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na, 
ümu  mi  lik  də tib  bi xid  mə  tin müasir 
tə  ləb  lər sə  viy  yə  si  nə qal  dı  rıl  ma  sı  na 
ye  ni im  kan  lar açır. 

Azər  bay  can  da sə  hiy  yə  nin sə  viy 
yə  si  nin yük  səl  mə  si son el  mi tex  no 
lo  ji ye  ni  lik  lə  rin tət  bi  qi sa  hə  sin  də 
müm  kün olub. Məhz pan  de  mi  ya 
döv  rün  də öl  kə sə  hiy  yə  si  nin bu du 
ru  ma adek  vat ol  ma  sı real  lı  ğı tam əks 
et  di  rir. Ko  ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı 
döv  rün  də gö  rü  lən iş  lər, o cüm  lə  dən 
ye  ni tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin açıl  ma  sı 

öl  kə sə  hiy  yə  si ilə bağ  lı mən  zə  rə  nin 
ay  dın tə  za  hü  rü  dür. 

Ko  ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın ilk 
vaxt  la  rın  dan və  tən  daş  la  rın sağ  lam  lı 
ğı  nın qo  run  ma  sı məq  sə  di ilə Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
vi  ru  sun ge  niş ya  yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı üçün öl  kə əra  zi  sin  də çe  vik 
və sis  tem  li pre  ven  tiv təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı. Na  zir  lər Ka  bi 
ne  ti ya  nın  da Ope  ra  tiv Qə  rar  ga  hın və 
Ko  ro  na  vi  rus  la Mü  ba  ri  zə  yə Dəs  tək 
Fon  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı, ka  ran  tin re  ji 
mi  nin tət  bi  qi məhz bu vi  rus  la ef  ek  tiv 
mü  ba  ri  zə  yə xid  mət edir. Öl  kə  mi  zə 
Av  ro  pa is  teh  sa  lı olan la  bo  ra  tor test 
lər, tibb ava  dan  lı  ğı və lə  va  zi  mat  lar, 
qo  ru  yu  cu tib  bi va  si  tə  lər, vak  sin  lər 
vax  tın  da gə  ti  ri  lə  rək tibb müəs  si  sə  lə  ri 
nə təh  vil ve  ril  di, ye  ni la  bo  ra  to  ri  ya  lar 
for  ma  laş  dı  rıl  dı, qı  sa za  man  da sə  hiy 
yə sis  te  mi  nin ef  ek  tiv fəaliy  yə  ti  ni tə 
min edən ad  dım  lar atıl  dı, mo  dul tip  li 
xəs  tə  xa  na  lar qu  rul  du. Bu təd  bir  lər 
vi  ru  sun da  ha bö  yük miq  yas  da ya 
yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı al  ma  ğa, yo  lu 
xan  la  rın müali  cə  si üçün im  kan  la  rın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə şə  rait ya  rat  dı. 
Gö  rü  lən təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də Azər 
bay  can  da CO  VID19 ilə mü  ba  ri  zə  də 
əl  də olun  muş nailiy  yət  lər Ümum 
dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı tə  rə  fin  dən 
də yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  di, öl  kə  miz 
bu mü  ba  ri  zə  də nü  mu  nə  vi öl  kə  lər si 
ya  hı  sı  na da  xil edil  di. 

Hər kə  sə yax  şı mə  lum  dur ki, 
ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də hə  kim 
lə  rin, tibb iş  çi  lə  ri  nin əmə  yi ol  duq  ca 
bö  yük  dür. Ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə 
nin da  vam et  di  yi bir za  man  da isə 30 

ilə ya  xın müd  dət  də mən  fur er  mə  ni 
daş  nak  la  rı  nın zəbt et  di  yi ta  ri  xi tor 
paq  la  rı  mı  zın azad olun  ma  sı uğ  run  da 
ge  dən İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si 
nin baş  lan  ma  sı sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin 
mə  su  liy  yət  li və şə  rəf  i işi  ni bir qə  dər 
də ar  tır  dı. Xəs  tə və ya  ra  lı  la  rın ümid 
ye  ri  nə çev  ri  lən hə  kim  lə  rin və tibb iş 
çi  lə  ri  nin həm dö  yüş cəb  hə  sin  də, həm 
də ko  ro  na  vi  rus in  fek  si  ya  sı ilə mü 
ba  ri  zə təd  bir  lə  rin  də gör  dük  lə  ri iş  lər 
da  nıl  maz  dır. Hər iki cəb  hə  də sə  hiy  yə 
re  surs  la  rı  mız sə  fər  bər olun  du, tibb 
iş  çi  lə  ri  miz mü  rək  kəb şə  rait  də gər  gin 
əmək sərf edə  rək, de  mək olar ki, bü 
tün gün ər  zin  də fa  si  lə  siz ça  lış  dı  lar və 
ha  zır  da da ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də 
əzm  kar  lıq gös  tə  rir  lər. Xəs  tə  lə  rin və 
ya  ra  lı  la  rın hə  ya  tı  nı xi  las et  mək üçün 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də ge  cəgün  düz 
əziy  yət çə  kən in  san  la  rın bu fə  da  kar 
lı  ğı heç bir öl  çü  yə sığ  ma  ya  caq qə  dər 
bö  yük  dür. Dü  şü  nü  rəm ki, tibb iş  çi  lə 
ri  nin bu fə  da  kar  lı  ğı həm pe  şə bor  cu, 
həm də bö  yük bir mis  si  ya  dır. Sə  hiy  yə 
iş  çi  lə  ri  nin hər iki cəb  hə  də öz iş  lə  ri  nin 

öh  də  sin  dən la  yi  qin  cə gəl  mə  si döv  lə 
ti  miz və xal  qı  mız tə  rə  fin  dən yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  lir. 

- Öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin təş  ki  li 
və ida  rə edil  mə  si ilə bağ  lı cid  di 
is  la  hat  lar apa  rıl  maq  da  dır. Tib  bi 
sı  ğor  ta sis  te  mi  nə ke  çid is  la -
hat  la  rın va  cib his  sə  si  ni təş  kil 

edir. Bu sis  te  mi tən  zim  lə  yən və 
xid  mə  tin iş  lək me  xa  niz  mə çev -
ril  mə  si  ni tə  min edən hü  qu  qi 
ba  za ye  tər  li  dir  mi? Bu sa  hə  də 
ye  ni tək  lif  ə  ri  niz var  mı?

 Azər  bay  can  da əha  li  nin sağ  lam 
lı  ğı  nın qo  run  ma  sı döv  lə  ti  mi  zin da  xi  li 
si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mə  ti  dir və 
cə  nab Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin daim 

Müsahibimiz Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanovdur 

Səhiyyə işçilərimiz həm müharibə, həm 
də pandemiya sınağından üzüağ çıxdılar

1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstərən modul tipli xəstəxana
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- Əh  li  man müəl  lim, əha  li  nin 
sağ  lam  lı  ğı, sə  hiy  yə  nin düz  gün 
təş  ki  li döv  lə  tin so  sial ma  hiy  yə -
ti  ni təş  kil edən mü  hüm amil -
lər  dən  dir. Ya  şa  dı  ğı  mız Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  si və pan  de  mi  ya 
şə  raitin  də Azər  bay  can sə  hiy  yə -
si özü  nü ne  cə gös  tər  di?

 Bu gün Azər  bay  can sə  hiy  yə  si 
özü  nün ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni ya 
şa  yır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin diq 
qət və qay  ğı  sı ilə nəin  ki pay  taxt  da, o 
cüm  lə  dən böl  gə  lər  də də müasir tibb 
mər  kəz  lə  ri açı  lır, köh  nə tibb ocaq  la  rı 
ye  ni  dən bər  pa olu  na  raq müasir ava 
dan  lıq  lar  la təc  hiz edi  lir. Sə  hiy  yə sis 
te  mi  nin in  ki  şa  fı, bu sa  hə  nin mad  di
tex  ni  ki ba  za  sı  nın, kadr po  ten  sialı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si və inf  rast  ruk  tu  run 
ye  ni  lən  mə  si daim diq  qət mər  kə  zin 
də  dir.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin müəy  yən  ləş  dir  di  yi st  ra  te  ji 
si  ya  sət kur  su  nu la  yi  qin  cə da  vam 
et  di  rən Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi so  sial si  ya  sət 
nə  ti  cə  sin  də döv  lət büd  cə  sin  dən 
sə  hiy  yə  yə ay  rı  lan və  sait il  dənilə 
ar  tı  rı  lır. Bu da tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin 
fəaliy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na, 
ümu  mi  lik  də tib  bi xid  mə  tin müasir 
tə  ləb  lər sə  viy  yə  si  nə qal  dı  rıl  ma  sı  na 
ye  ni im  kan  lar açır. 

Azər  bay  can  da sə  hiy  yə  nin sə  viy 
yə  si  nin yük  səl  mə  si son el  mi tex  no 
lo  ji ye  ni  lik  lə  rin tət  bi  qi sa  hə  sin  də 
müm  kün olub. Məhz pan  de  mi  ya 
döv  rün  də öl  kə sə  hiy  yə  si  nin bu du 
ru  ma adek  vat ol  ma  sı real  lı  ğı tam əks 
et  di  rir. Ko  ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı 
döv  rün  də gö  rü  lən iş  lər, o cüm  lə  dən 
ye  ni tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin açıl  ma  sı 

öl  kə sə  hiy  yə  si ilə bağ  lı mən  zə  rə  nin 
ay  dın tə  za  hü  rü  dür. 

Ko  ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın ilk 
vaxt  la  rın  dan və  tən  daş  la  rın sağ  lam  lı 
ğı  nın qo  run  ma  sı məq  sə  di ilə Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
vi  ru  sun ge  niş ya  yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı üçün öl  kə əra  zi  sin  də çe  vik 
və sis  tem  li pre  ven  tiv təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı. Na  zir  lər Ka  bi 
ne  ti ya  nın  da Ope  ra  tiv Qə  rar  ga  hın və 
Ko  ro  na  vi  rus  la Mü  ba  ri  zə  yə Dəs  tək 
Fon  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı, ka  ran  tin re  ji 
mi  nin tət  bi  qi məhz bu vi  rus  la ef  ek  tiv 
mü  ba  ri  zə  yə xid  mət edir. Öl  kə  mi  zə 
Av  ro  pa is  teh  sa  lı olan la  bo  ra  tor test 
lər, tibb ava  dan  lı  ğı və lə  va  zi  mat  lar, 
qo  ru  yu  cu tib  bi va  si  tə  lər, vak  sin  lər 
vax  tın  da gə  ti  ri  lə  rək tibb müəs  si  sə  lə  ri 
nə təh  vil ve  ril  di, ye  ni la  bo  ra  to  ri  ya  lar 
for  ma  laş  dı  rıl  dı, qı  sa za  man  da sə  hiy 
yə sis  te  mi  nin ef  ek  tiv fəaliy  yə  ti  ni tə 
min edən ad  dım  lar atıl  dı, mo  dul tip  li 
xəs  tə  xa  na  lar qu  rul  du. Bu təd  bir  lər 
vi  ru  sun da  ha bö  yük miq  yas  da ya 
yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı al  ma  ğa, yo  lu 
xan  la  rın müali  cə  si üçün im  kan  la  rın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nə şə  rait ya  rat  dı. 
Gö  rü  lən təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də Azər 
bay  can  da CO  VID19 ilə mü  ba  ri  zə  də 
əl  də olun  muş nailiy  yət  lər Ümum 
dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı tə  rə  fin  dən 
də yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  di, öl  kə  miz 
bu mü  ba  ri  zə  də nü  mu  nə  vi öl  kə  lər si 
ya  hı  sı  na da  xil edil  di. 

Hər kə  sə yax  şı mə  lum  dur ki, 
ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də hə  kim 
lə  rin, tibb iş  çi  lə  ri  nin əmə  yi ol  duq  ca 
bö  yük  dür. Ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə 
nin da  vam et  di  yi bir za  man  da isə 30 

ilə ya  xın müd  dət  də mən  fur er  mə  ni 
daş  nak  la  rı  nın zəbt et  di  yi ta  ri  xi tor 
paq  la  rı  mı  zın azad olun  ma  sı uğ  run  da 
ge  dən İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si 
nin baş  lan  ma  sı sə  hiy  yə iş  çi  lə  ri  nin 
mə  su  liy  yət  li və şə  rəf  i işi  ni bir qə  dər 
də ar  tır  dı. Xəs  tə və ya  ra  lı  la  rın ümid 
ye  ri  nə çev  ri  lən hə  kim  lə  rin və tibb iş 
çi  lə  ri  nin həm dö  yüş cəb  hə  sin  də, həm 
də ko  ro  na  vi  rus in  fek  si  ya  sı ilə mü 
ba  ri  zə təd  bir  lə  rin  də gör  dük  lə  ri iş  lər 
da  nıl  maz  dır. Hər iki cəb  hə  də sə  hiy  yə 
re  surs  la  rı  mız sə  fər  bər olun  du, tibb 
iş  çi  lə  ri  miz mü  rək  kəb şə  rait  də gər  gin 
əmək sərf edə  rək, de  mək olar ki, bü 
tün gün ər  zin  də fa  si  lə  siz ça  lış  dı  lar və 
ha  zır  da da ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də 
əzm  kar  lıq gös  tə  rir  lər. Xəs  tə  lə  rin və 
ya  ra  lı  la  rın hə  ya  tı  nı xi  las et  mək üçün 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də ge  cəgün  düz 
əziy  yət çə  kən in  san  la  rın bu fə  da  kar 
lı  ğı heç bir öl  çü  yə sığ  ma  ya  caq qə  dər 
bö  yük  dür. Dü  şü  nü  rəm ki, tibb iş  çi  lə 
ri  nin bu fə  da  kar  lı  ğı həm pe  şə bor  cu, 
həm də bö  yük bir mis  si  ya  dır. Sə  hiy  yə 
iş  çi  lə  ri  nin hər iki cəb  hə  də öz iş  lə  ri  nin 

öh  də  sin  dən la  yi  qin  cə gəl  mə  si döv  lə 
ti  miz və xal  qı  mız tə  rə  fin  dən yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  lir. 

- Öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin təş  ki  li 
və ida  rə edil  mə  si ilə bağ  lı cid  di 
is  la  hat  lar apa  rıl  maq  da  dır. Tib  bi 
sı  ğor  ta sis  te  mi  nə ke  çid is  la -
hat  la  rın va  cib his  sə  si  ni təş  kil 

edir. Bu sis  te  mi tən  zim  lə  yən və 
xid  mə  tin iş  lək me  xa  niz  mə çev -
ril  mə  si  ni tə  min edən hü  qu  qi 
ba  za ye  tər  li  dir  mi? Bu sa  hə  də 
ye  ni tək  lif  ə  ri  niz var  mı?

 Azər  bay  can  da əha  li  nin sağ  lam 
lı  ğı  nın qo  run  ma  sı döv  lə  ti  mi  zin da  xi  li 
si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mə  ti  dir və 
cə  nab Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin daim 

Müsahibimiz Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanovdur 

Səhiyyə işçilərimiz həm müharibə, həm 
də pandemiya sınağından üzüağ çıxdılar

1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstərən modul tipli xəstəxana
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diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Öl  kə  miz  də 
bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi sə  hiy  yə 
sa  hə  sin  də də ar  dı  cıl və uğur  lu is  la 
hat  lar apa  rı  lır. Bu is  la  hat  la  rın ən mü 
hüm tər  kib his  sə  si və  tən  daş  la  rı  mı  za 
gös  tə  ri  lən sə  hiy  yə  nin ida  rə olun  ma  sı 
və ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nin op  ti  mal  lı 
ğı  nı tə  min edə  cək ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin qu  rul  ma  sı  dır. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin fər  ma  nı ilə ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta  nın bü  tün öl  kə əra  zi  sin  də tam 
tət  biq olun  ma  sı iş  lə  ri   sü  rət  lən  dirildi. 
Sə  hiy  yə  nin möv  cud ma  liy  yə  ləş  mə 
me  xa  nizm  lə  ri  nin ye  ni iq  ti  sa  di mü 
na  si  bət  lər əsa  sın  da tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si yo  lu ilə əha  li  yə gös  tə  ri  lən tib  bi 
xid  mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  ni yük  səlt  mək, 
əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın eti  bar  lı qo 
run  ma  sı  nı tə  min et  mək məq  sə  di ilə 
“Tib  bi Əra  zi Böl  mə  lə  ri  ni İda  rəet  mə 
Bir  li  yi” (TƏ  BİB) pub  lik hü  qu  qi şəxs 
ya  ra  dıl  dı. İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nı hə  ya  ta 
ke  çir  mək  lə əha  li  yə tib  bi yar  dı  mın 
sə  viy  yə  si  ni ki  fa  yət qə  dər yük  səl  də 
bi  lə  cə  yik. 

Sə  hiy  yə  nin hü  qu  qi ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də Mil  li Məc  li  sin 
Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin fəaliy  yə  ti bö  yük 
dür. Be  lə ki, sağ  lam  lı  ğın mü  ha  fi  zə  si, 
əha  li  nin sa  ni  tarepi  de  miolo  ji sağ  lam 
lı  ğı, dər  man va  si  tə  lə  ri, əc  za  çı  lıq, ic  ti 
mai təh  lü  kə  li xəs  tə  lik  lər  lə mü  ba  ri  zə, 
tib  bi sı  ğor  ta, tibb fəaliy  yə  ti üz  rə qa 

nun la  yi  hə  lə  ri  ni ha  zır  la  yan Sə  hiy  yə 
ko  mi  tə  si  nin bu sa  hə  də döv  lət si  ya  sə 
ti  nin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da və hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  sin  də ro  lu əhə  miy  yət  li  dir.  
İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  biq edil  mə 
si üçün mü  kəm  məl hü  qu  qi ba  za  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı va  cib  dir. Azər  bay  can 
da “Tib  bi sı  ğor  ta haq  qın  da” Qa  nun 
1999cu il  də qə  bul olun  muş  dur. Bu 
qa  nun çox köh  nə ol  du  ğu  na gö  rə, 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nı hə  min qa  nun 
əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çir  mək müm  kün 
de  yil  di. Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si tə  rə  fin  dən 
bu qa  nun ye  ni  dən iş  lə  nil  di, de  mək 
olar ki, ta  ma  mi  lə ye  ni  lən  di. İc  ba  ri tib 
bi sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi  ni sü  rət  lən  dir  mək 
üçün hə  min qa  nu  na çox  say  lı də  yi 
şik  lik  lər et  dik, bu sa  hə  nin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nı ya  rat  dıq. Əks təq  dir  də ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  nı hə  ya  ta ke  çir  mək müm 
kün ol  maz  dı. 

İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi ilə sıx əmək  daş  lı  ğı  mız var. 
Əmi  nəm ki, ye  ni qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za 
sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ic  ba  ri tib  bi sı  ğor 
ta  nın ef  ekt  li tət  bi  qi  ni tə  min edə  cək. 
Ha  zır  da Sə  hiy  yə ko  mi  tə  sin  də bir sı  ra 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri, o cüm  lə  dən Əha  li 
nin sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı haq  qın 
da qa  nun la  yi  hə  si ye  ni  dən iş  lə  ni  lir. 

- Sə  hiy  yə sis  te  min  də apa  rı  lan 
is  la  hat  la  rın uğur  la hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  sin  də ye  ni tə  ləb  lə  rə ca -

vab ve  rən, sa  vad  lı və pe  şə  kar, 
ba  ca  rıq  lı tib  bi kadr ba  za  sı  nın 
möv  cud  lu  ğu mü  hüm amil  dir. 
Azər  bay  can  da tib  bi kadr po -
ten  sialı nə sə  viy  yə  də  dir? 

  Bu gün is  tər Azər  bay  can sə  hiy 
yə  si  nin mad  ditex  ni  ki ba  za  sı, is  tər  sə 
də kadr po  ten  sialı im  kan ve  rir ki, 
bü  tün pa  to  lo  gi  ya  la  rı yük  sək sə  viy 
yə  də, kli  nik pro  to  kol  la  ra uy  ğun 
müali  cə edə bi  lək. Müasir ava  dan 
lıq  la  rı  mız, sa  vad  lı hə  kim  lə  ri  miz var. 
Təx  mi  nən 10 il bun  dan əv  vəl Tibb 
Uni  ver  si  te  tin  də dip  lom  dan son  ra  kı 
təh  sil sis  te  mi  ni də  yi  şə  rək, re  zi  den 
tu  ra təh  sil sis  te  mi  nə keç  dik. Bu, 
hə  kim  lə  rin yük  sək ix  ti  sas  lı mü  tə 
xəs  sis ki  mi ha  zır  lan  ma  sın  da bö  yük 
rol oy  na  yır. Ha  zır  da xa  ric  də əla  və 
nə  zə  ri və təc  rü  bi kurs ke  çə  rək Azər 
bay  ca  na qa  yı  dan mü  tə  xəs  sis  lə  ri  miz 
ki  fa  yət qə  dər çox  dur. Mən bu sa  hə 
də qar  daş Tür  ki  yə  ni xü  su  si  lə qeyd 
et  mək is  tə  yi  rəm. Həm Tür  ki  yə  də, 
həm də Av  ro  pa  nın di  gər öl  kə  lə  rin  də 
əla  və təd  ris və yük  sək təc  rü  bə ke  çən 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri  miz qa  yıt  dıq  dan son  ra 
ef  ek  tiv fəaliy  yət  lə  ri ilə se  çi  lir  lər. Bu 
gün dün  ya  da elə bir pa  to  lo  gi  ya yox 
dur ki, onu Azər  bay  can  da müali  cə 
et  mək müm  kün ol  ma  sın. Müasir 
tex  no  lo  gi  ya  lar he  sa  bı  na bü  tün xəs  tə 
lik  lə  ri həm müayi  nə, həm də müali 
cə edə bi  li  rik. 

Şüb  hə  siz ki, hə  kim  lə  ri  mi  zin ha 
mı  sı  nın yük  sək ix  ti  sas  lı, sa  vad  lı, vic 
dan  lı ol  du  ğu  nu de  yə bil  mə  rik. Sa  vad 
sə  viy  yə  si yük  sək ol  ma  yan, vic  dan  la 
ça  lış  ma  yan hə  kim  lər də var. Hə  kim 
səh  vi, la  qeyid  lik və di  gər bi ki  mi 
prob  lem  lə  rə dün  ya  nın hər ye  rin  də 
rast gəl  mək olur. Sa  də  cə, işin  də səh 
və yol ve  rən hə  kim müt  ləq öz bi  lik 
sə  viy  yə  si  ni və sa  va  dı  nı ar  tır  ma  lı  dır. 

- A  də  tən sə  hiy  yə xid  mət  lə  rin  dən 
da  nı  şan  da ilk ola  raq pa  si  yent -
lə  rin hü  quq  la  rı önə çə  ki  lir. Bəs 
hə  kim  lə  rin hü  quq  la  rı  nı qo  ru -
yan, üz  ləş  dik  lə  ri prob  lem  lə  rin 
həl  li  nə yö  nə  lik mü  va  fiq qa  nun -
ve  ri  ci ba  za for  ma  la  şıb  mı? 

 Bu da çox ak  tual bir mə  sə  lə  dir. 
Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si və Mil  li Məc  li  sin 
mü  va  fiq şö  bə  si həm pa  si  yent  lə 
rin, həm də hə  kim  lə  rin hü  quq  la  rı 
nın qo  run  ma  sı ilə bağ  lı ye  ni qa  nun 
la  yi  hə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı üzə  rin  də 
ça  lı  şır. Bu is  ti  qa  mət  də bir çox tək  lif  ər 
möv  cud  dur. Dü  şü  nü  rəm ki, mü  va 
fiq qu  rum  lar  la bir  gə mü  za  ki  rə  lər  dən 
son  ra be  lə qa  nun  la  rın qə  bul edi  lə  cə  yi 
göz  lə  ni  lən  dir. 

- Müasir dün  ya  nı və fəaliy  yət 
növ  lə  ri  ni, o cüm  lə  dən də tibb 
sa  hə  si  ni in  for  ma  si  ya tex  no -
lo  gi  ya  la  rı ol  ma  dan tə  səv  vür 
et  mək müm  kün  süz  dür. Bu gün 

sə  hiy  yə  də in  for  ma  si  ya tex  no -
lo  gi  ya  la  rı  nın tət  bi  qi  ni, hə  kim -
lər və di  gər tib  bi per  so  na  lın 
in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı 
ilə iş  lə  mək ba  ca  rı  ğı  nı ar  tır  maq 
üçün han  sı təd  bir  lər gö  rü  lür?

 Key  fiy  yət  li və sü  rət  li sə  hiy  yə 
xid  mət  lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  sin  də müasir 
in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın əhə 
miy  yə  ti bö  yük  dür. Be  lə ki, öl  kə 
miz  də ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi 
ilə əla  qə  dar tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
in  for  ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo 
gi  ya  la  rı inf  rast  ruk  tu  ru  nun qu  rul  ma  sı 
üz  rə iş  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Bu fəaliy  yət 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də in  for  ma  si  ya
kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın  

im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də et  mək  lə ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  nın mə  lu  mat ba  za  sı  nın, 
ha  be  lə mü  va  fiq proq  ram tə  mi  na  tı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı və ge  niş tət  bi  qi məq  sə  di   
da  şı  yır. İş  lər öl  kə baş  çı  sı  nın “Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi  nin tə  min edil  mə  si 
ilə bağ  lı bir sı  ra təd  bir  lər haq  qın  da” 
2018ci il 20 de  kabr ta  rix  li 418 nöm  rə 
li Fər  ma  nı  na əsa  sən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Qeyd edi  lən proq  ram tə  mi  na  tı 
xəs  tə  xa  na  la  ra mü  ra  ciət edən və  tən 
da  şın on  layn qey  diy  ya  tı  nın apa  rıl 
ma  sı  na, onun sı  ğor  ta olu  nan olubol 
ma  ma  sı  nın müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si  nə, 
pa  si  yen  tin mü  ra  ciət et  di  yi şö  bə  lər, 
ona xid  mət gös  tə  rən hə  kim  lər, tə  yin 
olu  nan müayi  nə və müali  cə (am  bu  la 
tor və sta  sionar) haq  qın  da mə  lu  mat 
la  rın sis  te  mə da  xil edil  mə  si  nə im  kan 
ya  ra  dır, həm  çi  nin və  tən  daş  la  rın 
za  man və mə  kan  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, 
diaq  noz  la  rı və la  bo  ra  tor ana  liz  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  lə  ri haq  da mə  lu  mat  la  rı ra  hat 
lıq  la əl  də et  mə  lə  ri  nə xid  mət edir. 
Mü  va  fiq əmək  daş  la  rın qeyd edi  lən  
in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan is  ti 
fa  də et  mək ba  ca  rıq  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə tə  lim  lər ke  çi  ri  lir. Həm  çi 
nin in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan 
is  ti  fa  də et  mək  lə tibb iş  çi  lə  ri te  le  kör 
pü  lər va  si  tə  si  lə həm öl  kə da  xi  lin  də, 
həm də öl  kə xa  ri  cin  də olan yük  sək 
ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lər  lə mü  za  ki  rə  lər 
və fi  kir mü  ba  di  lə  lə  ri apa  rır  lar. 

Vətən müharibəsi qazilərinin reabilitasiyası prosesi
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diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Öl  kə  miz  də 
bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi sə  hiy  yə 
sa  hə  sin  də də ar  dı  cıl və uğur  lu is  la 
hat  lar apa  rı  lır. Bu is  la  hat  la  rın ən mü 
hüm tər  kib his  sə  si və  tən  daş  la  rı  mı  za 
gös  tə  ri  lən sə  hiy  yə  nin ida  rə olun  ma  sı 
və ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nin op  ti  mal  lı 
ğı  nı tə  min edə  cək ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin qu  rul  ma  sı  dır. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin fər  ma  nı ilə ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta  nın bü  tün öl  kə əra  zi  sin  də tam 
tət  biq olun  ma  sı iş  lə  ri   sü  rət  lən  dirildi. 
Sə  hiy  yə  nin möv  cud ma  liy  yə  ləş  mə 
me  xa  nizm  lə  ri  nin ye  ni iq  ti  sa  di mü 
na  si  bət  lər əsa  sın  da tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si yo  lu ilə əha  li  yə gös  tə  ri  lən tib  bi 
xid  mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  ni yük  səlt  mək, 
əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın eti  bar  lı qo 
run  ma  sı  nı tə  min et  mək məq  sə  di ilə 
“Tib  bi Əra  zi Böl  mə  lə  ri  ni İda  rəet  mə 
Bir  li  yi” (TƏ  BİB) pub  lik hü  qu  qi şəxs 
ya  ra  dıl  dı. İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nı hə  ya  ta 
ke  çir  mək  lə əha  li  yə tib  bi yar  dı  mın 
sə  viy  yə  si  ni ki  fa  yət qə  dər yük  səl  də 
bi  lə  cə  yik. 

Sə  hiy  yə  nin hü  qu  qi ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də Mil  li Məc  li  sin 
Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin fəaliy  yə  ti bö  yük 
dür. Be  lə ki, sağ  lam  lı  ğın mü  ha  fi  zə  si, 
əha  li  nin sa  ni  tarepi  de  miolo  ji sağ  lam 
lı  ğı, dər  man va  si  tə  lə  ri, əc  za  çı  lıq, ic  ti 
mai təh  lü  kə  li xəs  tə  lik  lər  lə mü  ba  ri  zə, 
tib  bi sı  ğor  ta, tibb fəaliy  yə  ti üz  rə qa 

nun la  yi  hə  lə  ri  ni ha  zır  la  yan Sə  hiy  yə 
ko  mi  tə  si  nin bu sa  hə  də döv  lət si  ya  sə 
ti  nin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da və hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  sin  də ro  lu əhə  miy  yət  li  dir.  
İc  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  biq edil  mə 
si üçün mü  kəm  məl hü  qu  qi ba  za  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı va  cib  dir. Azər  bay  can 
da “Tib  bi sı  ğor  ta haq  qın  da” Qa  nun 
1999cu il  də qə  bul olun  muş  dur. Bu 
qa  nun çox köh  nə ol  du  ğu  na gö  rə, 
ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nı hə  min qa  nun 
əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çir  mək müm  kün 
de  yil  di. Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si tə  rə  fin  dən 
bu qa  nun ye  ni  dən iş  lə  nil  di, de  mək 
olar ki, ta  ma  mi  lə ye  ni  lən  di. İc  ba  ri tib 
bi sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi  ni sü  rət  lən  dir  mək 
üçün hə  min qa  nu  na çox  say  lı də  yi 
şik  lik  lər et  dik, bu sa  hə  nin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nı ya  rat  dıq. Əks təq  dir  də ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  nı hə  ya  ta ke  çir  mək müm 
kün ol  maz  dı. 

İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi ilə sıx əmək  daş  lı  ğı  mız var. 
Əmi  nəm ki, ye  ni qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za 
sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ic  ba  ri tib  bi sı  ğor 
ta  nın ef  ekt  li tət  bi  qi  ni tə  min edə  cək. 
Ha  zır  da Sə  hiy  yə ko  mi  tə  sin  də bir sı  ra 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri, o cüm  lə  dən Əha  li 
nin sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı haq  qın 
da qa  nun la  yi  hə  si ye  ni  dən iş  lə  ni  lir. 

- Sə  hiy  yə sis  te  min  də apa  rı  lan 
is  la  hat  la  rın uğur  la hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  sin  də ye  ni tə  ləb  lə  rə ca -

vab ve  rən, sa  vad  lı və pe  şə  kar, 
ba  ca  rıq  lı tib  bi kadr ba  za  sı  nın 
möv  cud  lu  ğu mü  hüm amil  dir. 
Azər  bay  can  da tib  bi kadr po -
ten  sialı nə sə  viy  yə  də  dir? 

  Bu gün is  tər Azər  bay  can sə  hiy 
yə  si  nin mad  ditex  ni  ki ba  za  sı, is  tər  sə 
də kadr po  ten  sialı im  kan ve  rir ki, 
bü  tün pa  to  lo  gi  ya  la  rı yük  sək sə  viy 
yə  də, kli  nik pro  to  kol  la  ra uy  ğun 
müali  cə edə bi  lək. Müasir ava  dan 
lıq  la  rı  mız, sa  vad  lı hə  kim  lə  ri  miz var. 
Təx  mi  nən 10 il bun  dan əv  vəl Tibb 
Uni  ver  si  te  tin  də dip  lom  dan son  ra  kı 
təh  sil sis  te  mi  ni də  yi  şə  rək, re  zi  den 
tu  ra təh  sil sis  te  mi  nə keç  dik. Bu, 
hə  kim  lə  rin yük  sək ix  ti  sas  lı mü  tə 
xəs  sis ki  mi ha  zır  lan  ma  sın  da bö  yük 
rol oy  na  yır. Ha  zır  da xa  ric  də əla  və 
nə  zə  ri və təc  rü  bi kurs ke  çə  rək Azər 
bay  ca  na qa  yı  dan mü  tə  xəs  sis  lə  ri  miz 
ki  fa  yət qə  dər çox  dur. Mən bu sa  hə 
də qar  daş Tür  ki  yə  ni xü  su  si  lə qeyd 
et  mək is  tə  yi  rəm. Həm Tür  ki  yə  də, 
həm də Av  ro  pa  nın di  gər öl  kə  lə  rin  də 
əla  və təd  ris və yük  sək təc  rü  bə ke  çən 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri  miz qa  yıt  dıq  dan son  ra 
ef  ek  tiv fəaliy  yət  lə  ri ilə se  çi  lir  lər. Bu 
gün dün  ya  da elə bir pa  to  lo  gi  ya yox 
dur ki, onu Azər  bay  can  da müali  cə 
et  mək müm  kün ol  ma  sın. Müasir 
tex  no  lo  gi  ya  lar he  sa  bı  na bü  tün xəs  tə 
lik  lə  ri həm müayi  nə, həm də müali 
cə edə bi  li  rik. 

Şüb  hə  siz ki, hə  kim  lə  ri  mi  zin ha 
mı  sı  nın yük  sək ix  ti  sas  lı, sa  vad  lı, vic 
dan  lı ol  du  ğu  nu de  yə bil  mə  rik. Sa  vad 
sə  viy  yə  si yük  sək ol  ma  yan, vic  dan  la 
ça  lış  ma  yan hə  kim  lər də var. Hə  kim 
səh  vi, la  qeyid  lik və di  gər bi ki  mi 
prob  lem  lə  rə dün  ya  nın hər ye  rin  də 
rast gəl  mək olur. Sa  də  cə, işin  də səh 
və yol ve  rən hə  kim müt  ləq öz bi  lik 
sə  viy  yə  si  ni və sa  va  dı  nı ar  tır  ma  lı  dır. 

- A  də  tən sə  hiy  yə xid  mət  lə  rin  dən 
da  nı  şan  da ilk ola  raq pa  si  yent -
lə  rin hü  quq  la  rı önə çə  ki  lir. Bəs 
hə  kim  lə  rin hü  quq  la  rı  nı qo  ru -
yan, üz  ləş  dik  lə  ri prob  lem  lə  rin 
həl  li  nə yö  nə  lik mü  va  fiq qa  nun -
ve  ri  ci ba  za for  ma  la  şıb  mı? 

 Bu da çox ak  tual bir mə  sə  lə  dir. 
Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si və Mil  li Məc  li  sin 
mü  va  fiq şö  bə  si həm pa  si  yent  lə 
rin, həm də hə  kim  lə  rin hü  quq  la  rı 
nın qo  run  ma  sı ilə bağ  lı ye  ni qa  nun 
la  yi  hə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı üzə  rin  də 
ça  lı  şır. Bu is  ti  qa  mət  də bir çox tək  lif  ər 
möv  cud  dur. Dü  şü  nü  rəm ki, mü  va 
fiq qu  rum  lar  la bir  gə mü  za  ki  rə  lər  dən 
son  ra be  lə qa  nun  la  rın qə  bul edi  lə  cə  yi 
göz  lə  ni  lən  dir. 

- Müasir dün  ya  nı və fəaliy  yət 
növ  lə  ri  ni, o cüm  lə  dən də tibb 
sa  hə  si  ni in  for  ma  si  ya tex  no -
lo  gi  ya  la  rı ol  ma  dan tə  səv  vür 
et  mək müm  kün  süz  dür. Bu gün 

sə  hiy  yə  də in  for  ma  si  ya tex  no -
lo  gi  ya  la  rı  nın tət  bi  qi  ni, hə  kim -
lər və di  gər tib  bi per  so  na  lın 
in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı 
ilə iş  lə  mək ba  ca  rı  ğı  nı ar  tır  maq 
üçün han  sı təd  bir  lər gö  rü  lür?

 Key  fiy  yət  li və sü  rət  li sə  hiy  yə 
xid  mət  lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  sin  də müasir 
in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın əhə 
miy  yə  ti bö  yük  dür. Be  lə ki, öl  kə 
miz  də ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi 
ilə əla  qə  dar tibb müəs  si  sə  lə  rin  də 
in  for  ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo 
gi  ya  la  rı inf  rast  ruk  tu  ru  nun qu  rul  ma  sı 
üz  rə iş  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Bu fəaliy  yət 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də in  for  ma  si  ya
kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın  

im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də et  mək  lə ic  ba  ri 
tib  bi sı  ğor  ta  nın mə  lu  mat ba  za  sı  nın, 
ha  be  lə mü  va  fiq proq  ram tə  mi  na  tı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı və ge  niş tət  bi  qi məq  sə  di   
da  şı  yır. İş  lər öl  kə baş  çı  sı  nın “Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da ic  ba  ri tib  bi 
sı  ğor  ta  nın tət  bi  qi  nin tə  min edil  mə  si 
ilə bağ  lı bir sı  ra təd  bir  lər haq  qın  da” 
2018ci il 20 de  kabr ta  rix  li 418 nöm  rə 
li Fər  ma  nı  na əsa  sən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Qeyd edi  lən proq  ram tə  mi  na  tı 
xəs  tə  xa  na  la  ra mü  ra  ciət edən və  tən 
da  şın on  layn qey  diy  ya  tı  nın apa  rıl 
ma  sı  na, onun sı  ğor  ta olu  nan olubol 
ma  ma  sı  nın müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si  nə, 
pa  si  yen  tin mü  ra  ciət et  di  yi şö  bə  lər, 
ona xid  mət gös  tə  rən hə  kim  lər, tə  yin 
olu  nan müayi  nə və müali  cə (am  bu  la 
tor və sta  sionar) haq  qın  da mə  lu  mat 
la  rın sis  te  mə da  xil edil  mə  si  nə im  kan 
ya  ra  dır, həm  çi  nin və  tən  daş  la  rın 
za  man və mə  kan  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, 
diaq  noz  la  rı və la  bo  ra  tor ana  liz  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  lə  ri haq  da mə  lu  mat  la  rı ra  hat 
lıq  la əl  də et  mə  lə  ri  nə xid  mət edir. 
Mü  va  fiq əmək  daş  la  rın qeyd edi  lən  
in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan is  ti 
fa  də et  mək ba  ca  rıq  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə tə  lim  lər ke  çi  ri  lir. Həm  çi 
nin in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan 
is  ti  fa  də et  mək  lə tibb iş  çi  lə  ri te  le  kör 
pü  lər va  si  tə  si  lə həm öl  kə da  xi  lin  də, 
həm də öl  kə xa  ri  cin  də olan yük  sək 
ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lər  lə mü  za  ki  rə  lər 
və fi  kir mü  ba  di  lə  lə  ri apa  rır  lar. 

Vətən müharibəsi qazilərinin reabilitasiyası prosesi
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Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə son il  lər öl  kə 
miz  də gö  rü  lən iş  lər və hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər di  ni eti 
qad se  çi  mi  nə hör  mət  lə ya  na  şıl  dı  ğı  nı, bu sa  hə  də azad  lı  ğın 
və to  le  rant  lı  ğın qo  run  duğunu, ya  ra  na bi  lə  cək prob  lem  lə 
rin bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  na uy  ğun şə  kil  də həl  li  nin 
tə  min edil  di  yi  ni gös  tə  rir. 

Azər  bay  can ta  ri  xin bü  tün dövr  lə  rin  də di  ni dö  züm 
süz  lük  dən əziy  yət çə  kən in  san  lar üçün sı  ğı  na  caq olub, 
öl  kə  mi  zə tək  cə fərq  li din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri de  yil, həm 
də müx  tə  lif sə  bəb  lər  dən təz  yiq  lə  rə mə  ruz qa  lan ay  rıay 
rı xalq  la  rın, di  ni cə  rə  yan  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri də pə  nah 
gə  ti  rib  lər. 

Bu gün res  pub  li  ka  mız  da fəaliy  yət gös  tə  rən hər bir di 
ni ic  ma  ya sər  bəst şə  kil  də, ma  neəsiz fəaliy  yət gös  tər  mək 
üçün şə  rait ya  ra  dı  lıb.

Tam əmin  lik  lə söy  lə  yə bi  lə  rik ki, 
öl  kə  miz  də ya  şa  yan müx  tə  lif din  lə  rin 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nə olan diq  qət və qay  ğı 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin din si  ya  sə 
ti  nin priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni 
təş  kil edir. Məhz bu si  ya  sət sa  yə  sin  də 
döv  lət di  ni ic  ma  la  ra xü  su  si eh  ti  ram ilə 
ya  na  şır, hər il döv  lət büd  cə  sin  dən on 
la  ra yar  dım  lar ay  rı  lır, di  ni bay  ram və 
mə  ra  sim  lər döv  lət sə  viy  yə  sin  də qeyd 
edi  lir.

Məhz bu uğur  lu si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si 
dir ki, Azər  bay  can  da döv  lət müs  tə  qil 
li  yin  dən əv  vəl əgər 18 məs  cid möv  cud 
idi  sə, ha  zır  da öl  kə  miz  də 2250 məs  cid, 
16 kil  sə və 7 si  na  qoq fəaliy  yət gös  tə  rir. 
Bu  gü  nə  dək Di  ni Qu  rum  lar  la İş üz  rə 
Döv  lət Ko  mi  tə  sin  də 970 di  ni qu  rum 
döv  lət qey  diy  ya  tın  dan ke  çib. On  lar 
dan 933ü is  lam, 37si isə qey  riis  lam 
(xris  tian  26, yə  hu  di  8, kriş  na  1, bə 
hai  2) di  ni ic  ma  la  rı  dır. Ey  ni za  man  da, 
11 di  ni təh  sil müəs  si  sə  si (kol  lec) döv  lət 
qey  diy  ya  tı  na alı  nıb.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin diq  qət və 
qay  ğı  sı sa  yə  sin  də son il  lər öl  kə  miz  də 
bir sı  ra məs  cid  lər, ta  ri  xi mə  də  niy  yət 
abi  də  lə  ri, o cüm  lə  dən Tə  zə  pir, Əj  dər 
bəy və Şa  ma  xı məs  cid  lə  ri, Bi  bi  hey  bət, 
Gən  cə və Bər  də İmam  za  də zi  ya  rət 
gah  la  rı yük  sək me  mar  lıq üs  lu  bun  da 
ye  ni  dən tə  mir və bər  pa olu  nub. Ey  ni 
za  man  da, Ba  kı  da öz möh  tə  şəm  li  yi və 
əvəz  siz me  mar  lıq üs  lu  bu ilə se  çi  lən 
Hey  dər Məs  ci  di in  şa edi  lib. Həm  çi  nin 
2014cü ilin ma  yın  da Azər  bay  can  da 
di  ni dö  züm  lü  lük ənə  nə  lə  ri  nin da  ha 
da möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, mil  li və di  ni 
az  lıq  la  ra döv  lət qay  ğı  sı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Ba  kı Bey  nəl  xalq Mul  ti  kul 
tu  ra  lizm Mər  kə  zi ya  ra  dı  lıb. Azər  bay 
can hə  qi  qət  lə  ri  nin və mul  ti  kul  tu  ra  liz 
min dün  ya  da təb  li  ğin  də sö  zü  ge  dən 
mər  kəz müs  təs  na ro  la və əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. 

Öl  kə baş  çı  sı  nın sə  rən  ca  mı ilə 2016
cı il Azər  bay  can  da “Mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
İli”, 2017ci il “İs  lam Həm  rəy  li  yi İli” 
elan edil  di, bu  nun  la əla  qə  dar öl  kə 
da  xi  lin  də və xa  ri  cin  də bir sı  ra mü  hüm 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 9 fev  ral 

2018ci il ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə öl  kə  miz 
də di  ni fəaliy  yət sa  hə  sin  də pe  şə  kar 
kadr  la  rın ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di ilə 
Azər  bay  can İla  hiy  yat İns  ti  tu  tu ya  ra 
dıl  dı. Bu gün ins  ti  tut mil  li kadr  la  rın 
ye  tiş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yə  ti 
ni uğur  la da  vam et  di  rir. 

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, di  ni eti  qad 
azad  lı  ğı  nın tə  min olun  ma  sın  da və di  ni 
dö  züm  lü  lük ənə  nə  lə  ri  nin möh  kəm 
lən  di  ril  mə  sin  də mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
dialoq və din  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq xü 
su  si rol oy  na  yır. Din  lə  ra  ra  sı əda  vət və 
mü  na  qi  şə  lə  rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da 
bü  tün cə  miy  yət, döv  lət və qey  ridöv  lət 
qu  rum  la  rı  nın üzə  ri  nə bö  yük və  zi  fə  lər 
dü  şür. Bu real  lı  ğı nə  zə  rə alan Azər  bay 
can döv  lə  ti ay  rıay  rı  lıq  da bü  tün din  lə 
rin mil  li ənə  nə  lə  ri  nə hör  mət  lə ya  na  şır, 

xalq  lar, din  lər və si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı 
dialo  qun və əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril 
mə  si  nə ça  lı  şır.

Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də Azər  bay  can  da 
din sa  hə  sin  də qə  bul edi  lən qa  nun  lar, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər, qa  za  nı  lan 
uğur  lar öl  kə  miz  də döv  lətdin mü  na 
si  bət  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də tən 
zim  lən  di  yi  ni, bu sa  hə  yə xü  su  si qay  ğı 
gös  tə  ril  di  yi  ni söy  lə  mə  yə əsas ve  rir. 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin diq  qə  ti sa  yə 
sin  də 1920ci il  də bağ  lan  mış Cen Mi  ro 
no  sets kil  sə  si  nin bi  na  sı 1991ci il  də Rus 
pra  vos  lav kil  sə  si  nə ve  ril  di. Kil  sə so  vet 
ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də an  bar ki  mi is  ti 
fa  də olun  du  ğun  dan da  ğın  tı  la  ra mə  ruz 
qal  mış  dı. Kil  sə  nin tə  mi  ri  ni Mosk  va  da 
ya  şa  yan azər  bay  can  lı iş ada  mı Ay  dın 
Qur  ba  nov öz üzə  ri  nə gö  tür  dü. Bu 
di  ni mə  bəd tə  mir olu  na  raq 2003cü 
ilin mar  tın  da din  dar  la  rın is  ti  fa  də  si  nə 
ve  ril  di. 

2001ci ilin may ayın  da bü  tün 
Ru  si  ya  nın pat  riar  xı II Alek  si Azər 
bay  ca  na sə  fə  rə gəl  miş, öl  kə  miz  də  ki 
to  le  rant  lıq mü  hi  ti  nə hey  ran  lı  ğı  nı 
ifa  də et  miş  di: “Bu  ra  da pra  vos  lav  lar 
heç bir sı  xış  dır  ma  ya mə  ruz qal  ma  dan 
öz din  lə  ri  nə və əqi  də  lə  ri  nə eti  qad 
edir  lər. Hət  a bu cür şə  rait, təəs  süf 
ki, bə  zi pra  vos  lav öl  kə  lə  rin  də be  lə 
yox  dur”.

19992001ci il  də Ba  kı  da di  gər 
pra  vos  lav mə  bə  di  Mü  qəd  dəs Mər 
yəm Ana ka  to  lik kil  sə  si tə  mir və bər 
pa olun  du. 1998ci il  də Azər  bay  can  da 
Ba  kı və Xə  zər  ya  nı öl  kə  lə  rin böl  gə 
ye  pis  kop  lu  ğu ya  ra  dıl  dı və tər  ki  bi  nə 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də  ki Pra  vos  lav 
kil  sə  lə  ri ilə ya  na  şı, Da  ğıs  tan və Çe  çe 
nis  tan  da  kı kil  sə  lər də da  xil edil  di.

Onu da bil  di  rək ki, 
Azər  bay  can  da müx  tə  lif 
kon  fes  si  ya  la  rın iba  dət ev  lə 
ri  nin ti  kin  ti  si  nə və bər  pa 
sı  na fərq  li di  ni ic  ma  la  rın 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin mad  di 
və mə  nə  vi dəs  tək ver  mə  si 
ta  ri  xi keç  mi  şi  miz  dən qa  lan 
mü  tə  rəq  qi ənə  nə  dir. XIX 
əs  rin son  la  rın  da Ba  kı  da 
“Qı  zıl kil  sə” ki  mi ta  nı  nan 
“Alek  sandrNevs  ki” kil 

sə  si  nin in  şa  sı üçün top  lan  mış ianə 
nin bö  yük his  sə  si  ni mü  səl  man  la  rın 
ver  mə  si dün  ya to  le  rant  lıq ta  ri  xi  nin ən 
par  laq sə  hi  fə  lə  rin  dən bi  ri  dir. Din  lə  r 
ara  sı mü  na  si  bət  lə  rin gər  gin  ləş  di  yi, di 
niet  nik qar  şı  dur  ma  ya rə  vac ve  ril  di  yi 
bir za  man  da uzun ta  ri  xi dövr ər  zin  də 
for  ma  laş  mış bu ənə  nə  nin bər  pa  sı bü 
tün dün  ya üçün nü  mu  nə, Azər  bay  can 
xal  qı üçün qü  rur  ve  ri  ci ha  di  sə  dir.  

2003cü ilin ap  rel ayın  da Rum 
Pat  riar  xı II Var  fo  lo  mey öl  kə  miz  də 
di  ni du  rum  la ta  nış ol  maq, din  lə  ra  ra  sı 
dialo  qu in  ki  şaf et  dir  mək məq  sə  di ilə 
Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  rə gəl  di, döv  lət 
rəs  mi  lə  ri, din xa  dim  lə  ri, mü  səl  man, 
xris  tian, yə  hu  di ic  ma  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri 
ilə gö  rüş  lər ke  çir  di, res  pub  li  ka  mız  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən ənə  nə  vi və qey 
riənə  nə  vi kon  fes  si  ya  lar ara  sın  da  kı 
möv  cud mü  na  si  bət  lə  ri yük  sək qiy  mət 
lən  dir  di.

ƏsrlərboyuAzərbaycandaməskunlaşmışbirçoxxalqlarvəetnikqruplararasındamöhkəmdözümlülük
əlaqələrimövcudolub.Onlarözmillixüsusiyyətlərini,dinlərini,adət-ənənələriniqoruyubsaxlayıb,tari-
xinheçbirdönəmindəburadamilli,irqivədinizəmindəayrı-seçkilikləüzləşməyiblər.

Azərbaycanda tolerantlıq ənənələrinin 
möhkəmləndirilməsində İlham Əliyevin rolu

Ceyhun Məmmədov
Milli Məclisin deputatı, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

To  le  rant  lı  ğın hökm sür  dü  yü Azər  bay  can cə -
miy  yə  ti xal  qı  mı  zın ta  ri  xi nailiy  yə  ti  dir və bu 
amil ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tı  mı  zın apa  rı  cı nor -
ma  sı  na çev  ri  lib. Öl  kə  miz  də hə  mi  şə bü  tün 
din  lə  rə və on  la  rın mən  sub  la  rı  na hör  mət  lə 
ya  na  şı  lıb, din  dar  la  rın iba  dət  lə  ri  ni la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  tir  mə  lə  ri məq  sə  di ilə hər cür şə  rait 
ya  ra  dı  lıb. Azər  bay  can bu gün müasir dün  ya 
üçün mil  li, di  ni to  le  rant  lıq nü  mu  nə  si  dir. 
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AKTUAL DƏYƏRLƏR

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə son il  lər öl  kə 
miz  də gö  rü  lən iş  lər və hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər di  ni eti 
qad se  çi  mi  nə hör  mət  lə ya  na  şıl  dı  ğı  nı, bu sa  hə  də azad  lı  ğın 
və to  le  rant  lı  ğın qo  run  duğunu, ya  ra  na bi  lə  cək prob  lem  lə 
rin bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  na uy  ğun şə  kil  də həl  li  nin 
tə  min edil  di  yi  ni gös  tə  rir. 

Azər  bay  can ta  ri  xin bü  tün dövr  lə  rin  də di  ni dö  züm 
süz  lük  dən əziy  yət çə  kən in  san  lar üçün sı  ğı  na  caq olub, 
öl  kə  mi  zə tək  cə fərq  li din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri de  yil, həm 
də müx  tə  lif sə  bəb  lər  dən təz  yiq  lə  rə mə  ruz qa  lan ay  rıay 
rı xalq  la  rın, di  ni cə  rə  yan  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri də pə  nah 
gə  ti  rib  lər. 

Bu gün res  pub  li  ka  mız  da fəaliy  yət gös  tə  rən hər bir di 
ni ic  ma  ya sər  bəst şə  kil  də, ma  neəsiz fəaliy  yət gös  tər  mək 
üçün şə  rait ya  ra  dı  lıb.

Tam əmin  lik  lə söy  lə  yə bi  lə  rik ki, 
öl  kə  miz  də ya  şa  yan müx  tə  lif din  lə  rin 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nə olan diq  qət və qay  ğı 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin din si  ya  sə 
ti  nin priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni 
təş  kil edir. Məhz bu si  ya  sət sa  yə  sin  də 
döv  lət di  ni ic  ma  la  ra xü  su  si eh  ti  ram ilə 
ya  na  şır, hər il döv  lət büd  cə  sin  dən on 
la  ra yar  dım  lar ay  rı  lır, di  ni bay  ram və 
mə  ra  sim  lər döv  lət sə  viy  yə  sin  də qeyd 
edi  lir.

Məhz bu uğur  lu si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si 
dir ki, Azər  bay  can  da döv  lət müs  tə  qil 
li  yin  dən əv  vəl əgər 18 məs  cid möv  cud 
idi  sə, ha  zır  da öl  kə  miz  də 2250 məs  cid, 
16 kil  sə və 7 si  na  qoq fəaliy  yət gös  tə  rir. 
Bu  gü  nə  dək Di  ni Qu  rum  lar  la İş üz  rə 
Döv  lət Ko  mi  tə  sin  də 970 di  ni qu  rum 
döv  lət qey  diy  ya  tın  dan ke  çib. On  lar 
dan 933ü is  lam, 37si isə qey  riis  lam 
(xris  tian  26, yə  hu  di  8, kriş  na  1, bə 
hai  2) di  ni ic  ma  la  rı  dır. Ey  ni za  man  da, 
11 di  ni təh  sil müəs  si  sə  si (kol  lec) döv  lət 
qey  diy  ya  tı  na alı  nıb.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin diq  qət və 
qay  ğı  sı sa  yə  sin  də son il  lər öl  kə  miz  də 
bir sı  ra məs  cid  lər, ta  ri  xi mə  də  niy  yət 
abi  də  lə  ri, o cüm  lə  dən Tə  zə  pir, Əj  dər 
bəy və Şa  ma  xı məs  cid  lə  ri, Bi  bi  hey  bət, 
Gən  cə və Bər  də İmam  za  də zi  ya  rət 
gah  la  rı yük  sək me  mar  lıq üs  lu  bun  da 
ye  ni  dən tə  mir və bər  pa olu  nub. Ey  ni 
za  man  da, Ba  kı  da öz möh  tə  şəm  li  yi və 
əvəz  siz me  mar  lıq üs  lu  bu ilə se  çi  lən 
Hey  dər Məs  ci  di in  şa edi  lib. Həm  çi  nin 
2014cü ilin ma  yın  da Azər  bay  can  da 
di  ni dö  züm  lü  lük ənə  nə  lə  ri  nin da  ha 
da möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, mil  li və di  ni 
az  lıq  la  ra döv  lət qay  ğı  sı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Ba  kı Bey  nəl  xalq Mul  ti  kul 
tu  ra  lizm Mər  kə  zi ya  ra  dı  lıb. Azər  bay 
can hə  qi  qət  lə  ri  nin və mul  ti  kul  tu  ra  liz 
min dün  ya  da təb  li  ğin  də sö  zü  ge  dən 
mər  kəz müs  təs  na ro  la və əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. 

Öl  kə baş  çı  sı  nın sə  rən  ca  mı ilə 2016
cı il Azər  bay  can  da “Mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
İli”, 2017ci il “İs  lam Həm  rəy  li  yi İli” 
elan edil  di, bu  nun  la əla  qə  dar öl  kə 
da  xi  lin  də və xa  ri  cin  də bir sı  ra mü  hüm 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 9 fev  ral 

2018ci il ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə öl  kə  miz 
də di  ni fəaliy  yət sa  hə  sin  də pe  şə  kar 
kadr  la  rın ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di ilə 
Azər  bay  can İla  hiy  yat İns  ti  tu  tu ya  ra 
dıl  dı. Bu gün ins  ti  tut mil  li kadr  la  rın 
ye  tiş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yə  ti 
ni uğur  la da  vam et  di  rir. 

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, di  ni eti  qad 
azad  lı  ğı  nın tə  min olun  ma  sın  da və di  ni 
dö  züm  lü  lük ənə  nə  lə  ri  nin möh  kəm 
lən  di  ril  mə  sin  də mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
dialoq və din  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq xü 
su  si rol oy  na  yır. Din  lə  ra  ra  sı əda  vət və 
mü  na  qi  şə  lə  rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da 
bü  tün cə  miy  yət, döv  lət və qey  ridöv  lət 
qu  rum  la  rı  nın üzə  ri  nə bö  yük və  zi  fə  lər 
dü  şür. Bu real  lı  ğı nə  zə  rə alan Azər  bay 
can döv  lə  ti ay  rıay  rı  lıq  da bü  tün din  lə 
rin mil  li ənə  nə  lə  ri  nə hör  mət  lə ya  na  şır, 

xalq  lar, din  lər və si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı 
dialo  qun və əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril 
mə  si  nə ça  lı  şır.

Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də Azər  bay  can  da 
din sa  hə  sin  də qə  bul edi  lən qa  nun  lar, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər, qa  za  nı  lan 
uğur  lar öl  kə  miz  də döv  lətdin mü  na 
si  bət  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də tən 
zim  lən  di  yi  ni, bu sa  hə  yə xü  su  si qay  ğı 
gös  tə  ril  di  yi  ni söy  lə  mə  yə əsas ve  rir. 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin diq  qə  ti sa  yə 
sin  də 1920ci il  də bağ  lan  mış Cen Mi  ro 
no  sets kil  sə  si  nin bi  na  sı 1991ci il  də Rus 
pra  vos  lav kil  sə  si  nə ve  ril  di. Kil  sə so  vet 
ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də an  bar ki  mi is  ti 
fa  də olun  du  ğun  dan da  ğın  tı  la  ra mə  ruz 
qal  mış  dı. Kil  sə  nin tə  mi  ri  ni Mosk  va  da 
ya  şa  yan azər  bay  can  lı iş ada  mı Ay  dın 
Qur  ba  nov öz üzə  ri  nə gö  tür  dü. Bu 
di  ni mə  bəd tə  mir olu  na  raq 2003cü 
ilin mar  tın  da din  dar  la  rın is  ti  fa  də  si  nə 
ve  ril  di. 

2001ci ilin may ayın  da bü  tün 
Ru  si  ya  nın pat  riar  xı II Alek  si Azər 
bay  ca  na sə  fə  rə gəl  miş, öl  kə  miz  də  ki 
to  le  rant  lıq mü  hi  ti  nə hey  ran  lı  ğı  nı 
ifa  də et  miş  di: “Bu  ra  da pra  vos  lav  lar 
heç bir sı  xış  dır  ma  ya mə  ruz qal  ma  dan 
öz din  lə  ri  nə və əqi  də  lə  ri  nə eti  qad 
edir  lər. Hət  a bu cür şə  rait, təəs  süf 
ki, bə  zi pra  vos  lav öl  kə  lə  rin  də be  lə 
yox  dur”.

19992001ci il  də Ba  kı  da di  gər 
pra  vos  lav mə  bə  di  Mü  qəd  dəs Mər 
yəm Ana ka  to  lik kil  sə  si tə  mir və bər 
pa olun  du. 1998ci il  də Azər  bay  can  da 
Ba  kı və Xə  zər  ya  nı öl  kə  lə  rin böl  gə 
ye  pis  kop  lu  ğu ya  ra  dıl  dı və tər  ki  bi  nə 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də  ki Pra  vos  lav 
kil  sə  lə  ri ilə ya  na  şı, Da  ğıs  tan və Çe  çe 
nis  tan  da  kı kil  sə  lər də da  xil edil  di.

Onu da bil  di  rək ki, 
Azər  bay  can  da müx  tə  lif 
kon  fes  si  ya  la  rın iba  dət ev  lə 
ri  nin ti  kin  ti  si  nə və bər  pa 
sı  na fərq  li di  ni ic  ma  la  rın 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin mad  di 
və mə  nə  vi dəs  tək ver  mə  si 
ta  ri  xi keç  mi  şi  miz  dən qa  lan 
mü  tə  rəq  qi ənə  nə  dir. XIX 
əs  rin son  la  rın  da Ba  kı  da 
“Qı  zıl kil  sə” ki  mi ta  nı  nan 
“Alek  sandrNevs  ki” kil 

sə  si  nin in  şa  sı üçün top  lan  mış ianə 
nin bö  yük his  sə  si  ni mü  səl  man  la  rın 
ver  mə  si dün  ya to  le  rant  lıq ta  ri  xi  nin ən 
par  laq sə  hi  fə  lə  rin  dən bi  ri  dir. Din  lə  r 
ara  sı mü  na  si  bət  lə  rin gər  gin  ləş  di  yi, di 
niet  nik qar  şı  dur  ma  ya rə  vac ve  ril  di  yi 
bir za  man  da uzun ta  ri  xi dövr ər  zin  də 
for  ma  laş  mış bu ənə  nə  nin bər  pa  sı bü 
tün dün  ya üçün nü  mu  nə, Azər  bay  can 
xal  qı üçün qü  rur  ve  ri  ci ha  di  sə  dir.  

2003cü ilin ap  rel ayın  da Rum 
Pat  riar  xı II Var  fo  lo  mey öl  kə  miz  də 
di  ni du  rum  la ta  nış ol  maq, din  lə  ra  ra  sı 
dialo  qu in  ki  şaf et  dir  mək məq  sə  di ilə 
Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  rə gəl  di, döv  lət 
rəs  mi  lə  ri, din xa  dim  lə  ri, mü  səl  man, 
xris  tian, yə  hu  di ic  ma  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri 
ilə gö  rüş  lər ke  çir  di, res  pub  li  ka  mız  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən ənə  nə  vi və qey 
riənə  nə  vi kon  fes  si  ya  lar ara  sın  da  kı 
möv  cud mü  na  si  bət  lə  ri yük  sək qiy  mət 
lən  dir  di.

ƏsrlərboyuAzərbaycandaməskunlaşmışbirçoxxalqlarvəetnikqruplararasındamöhkəmdözümlülük
əlaqələrimövcudolub.Onlarözmillixüsusiyyətlərini,dinlərini,adət-ənənələriniqoruyubsaxlayıb,tari-
xinheçbirdönəmindəburadamilli,irqivədinizəmindəayrı-seçkilikləüzləşməyiblər.

Azərbaycanda tolerantlıq ənənələrinin 
möhkəmləndirilməsində İlham Əliyevin rolu

Ceyhun Məmmədov
Milli Məclisin deputatı, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

To  le  rant  lı  ğın hökm sür  dü  yü Azər  bay  can cə -
miy  yə  ti xal  qı  mı  zın ta  ri  xi nailiy  yə  ti  dir və bu 
amil ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tı  mı  zın apa  rı  cı nor -
ma  sı  na çev  ri  lib. Öl  kə  miz  də hə  mi  şə bü  tün 
din  lə  rə və on  la  rın mən  sub  la  rı  na hör  mət  lə 
ya  na  şı  lıb, din  dar  la  rın iba  dət  lə  ri  ni la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  tir  mə  lə  ri məq  sə  di ilə hər cür şə  rait 
ya  ra  dı  lıb. Azər  bay  can bu gün müasir dün  ya 
üçün mil  li, di  ni to  le  rant  lıq nü  mu  nə  si  dir. 
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Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin qə  ra  rı ilə 
1999cu il  də ka  to  lik ic  ma  sı da döv  lət 
qey  diy  ya  tı  na alın  dı, əv  vəl  lər di  ni ayin 
lə  ri ev  lər  də ic  ra edən ic  ma üzv  lə  ri  nə 
iba  dət  lə  ri  ni sər  bəst ye  ri  nə ye  tir  mə  lə  ri 
üçün 2000ci il  də xü  su  si bi  na ay  rıl  dı. 
Son  ra  dan Azər  bay  can hö  ku  mə  ti ilə 
Va  ti  kan döv  lə  ti ara  sın  da  kı ra  zı  lı  ğa əsa 
sən Ba  kı  da No  bel pros  pek  tin  də Ro  ma 
ka  to  lik kil  sə  si in  şa olun  du.

1992ci ilin ma  yın  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı ilə dün  ya ka  to  lik xris  tian 
la  rı  nın mər  kə  zi sa  yı  lan Va  ti  kan döv  lə  ti 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lər ya 
ra  dıl  dı. Bu mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da 
Pre  zi  dent Hey  dər Əli  ye  vin 1997ci il 
sent  yab  rın 26da Va  ti  ka  na rəs  mi sə  fə 
ri  nin bö  yük ro  lu ol  du. Sə  fər za  ma  nı 
Hey  dər Əli  yev Ro  ma pa  pa  sı II İohann 
Pa  vel  lə gö  rüş  dü və ka  to  lik kil  sə  si  nin 
Azər  bay  can  da  kı fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı ge 
niş fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı. 

2002ci il ma  yın 22də Va  ti  kan döv 
lə  ti  nin baş  çı  sı, Ro  ma pa  pa  sı II İohann 
Pa  vel ilk də  fə ola  raq Azər  bay  ca  na 
rəs  mi sə  fə  rə gəl  di, döv  lət 
rəs  mi  lə  ri və ic  ti  maiy  yə  tin 
nü  ma  yən  də  lə  ri ilə gö  rüş  dü. 
O, Azər  bay  can  da  kı möv  cud 
di  ni dö  züm  lü  lü  yü, din  lər 
a  ra  sı əmək  daş  lı  ğı yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rə  rək de  miş  di: 
“Azər  bay  can  da din  lər ara  sın 
da möv  cud to  le  rant  lıq və dö 
zümlü  lük mü  na  si  bət  lə  ri dün 
ya  nın bir çox öl  kə  lə  ri üçün 
yax  şı nü  mu  nə ola bi  lər”.

Va  ti  kan döv  lə  ti ilə qar  şı  lıq  lı əla 
qə  lər son  ra  kı il  lər  də da  ha da in  ki  şaf 
et  di  ril  di. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 2005ci ilin 
fev  ra  lın  da İta  li  ya  ya rəs  mi sə  fə  ri za 
ma  nı Va  ti  kan döv  lə  tin  də ol  du, döv  lət 
ka  ti  bi kar  di  nal An  ce  lo So  da  no ilə gö 
rüş  dü, Azər  bay  can  la Va  ti  kan ara  sın 
da qar  şı  lıq  lı əla  qə  lər ət  raf  ı mü  za  ki  rə 
edil  di. 

2008ci il mar  tın 6da Mü  qəd 
dəs Taxtta  cın döv  lət ka  ti  bi kar  di  nal 
Tar  çi  zi  yo Ber  to  ne Azər  bay  ca  na sə  fə  rə 
gəl  di. O, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  lə 
gö  rü  şün  də öl  kə  miz  də müx  tə  lif din 
və ic  ma  lar ara  sın  da dö  züm  lü  lü  yün 

yük  sək sə  viy  yə  də ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
dı. Sə  fər çər  çi  və  sin  də Ba  kı  da Mü  qəd 
dəs Mər  yəm Ana ka  to  lik kil  sə  si  nin 
rəs  mi açı  lış mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di. İl  ham 
Əli  yev mə  ra  sim  də  ki çı  xı  şın  da Ba  kı  da 
ka  to  lik kil  sə  si  nin açıl  ma  sı  nı Azər  bay 
ca  nın gə  lə  cək in  ki  şa  fı, dün  ya bir  li  yi  nə 
in  teq  ra  si  ya  sı, Av  ro  pa ilə gö  zəl mü  na  si 
bət  lə  rin da  vam et  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
əhə  miy  yət  li ha  di  sə ki  mi qeyd et  di. 

Azər  bay  can  da ya  şa  yan yə  hu  di ic 
ma  la  rı da döv  lə  tin diq  qət və qay  ğı  sı ilə 
tam əha  tə olu  nub. 2001ci il  də Azər 
bay  can hö  ku  mə  ti  nin nü  ma  yən  də  lə  ri 
nin və dün  ya  nın bir çox öl  kə  lə  rin  dən 
gə  lən qo  naq  la  rın iş  ti  ra  kı ilə yə  hu  di  lə 
rin yığ  cam ya  şa  dı  ğı Qu  ba  nın Qır  mı  zı 
Qə  sə  bə ad  la  nan əra  zi  sin  də bər  pa olu 
nan si  na  qo  qun açı  lış mə  ra  si  mi ke  çi 
ril  di. 2003cü ilin mart ayın  da Ba  kı  da 
Av  ro  pa  da ən bö  yük Yə  hu  di si  na  qo  qu 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  di. Açı  lış mə  ra  si  min  də 
döv  lət rəs  mi  lə  ri, Azər  bay  can  da fəaliy 
yət gös  tə  rən di  ni ic  ma  la  rın rəh  bər  lə  ri 
və xa  ri  ci öl  kə  lər  dən qo  naq  lar iş  ti  rak 

et  di  lər. Si  na  qo  qun ti  kin  ti  sin  də xa  ric  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən yə  hu  di təş  ki  lat  la  rı 
ilə ya  na  şı, Qaf  qaz Mü  səl  man  la  rı İda  rə 
si  nin, Rus pra  vos  lav kil  sə  si  nin Qaf  qaz 
və Xə  zər  ya  nı Ye  par  xi  ya  sı  nın da xü  su  si 
əmə  yi var. Mü  səl  man  lar  la xris  tian  la  rın 
Yə  hu  di si  na  qo  qu  nun in  şa  sın  da bir  gə 
iş  ti  ra  kı dün  ya  da ana  lo  qu ol  ma  yan ha 
di  sə  lər  dən  dir.

Əsr  lər bo  yu Azər  bay  can  da ya  şa 
yan udi  lə  rə də Azər  bay  can hö  ku  mə  ti 
hər za  man yük  sək diq  qət və qay  ğı ilə 
ya  naş  mışdır. 2003cü il  də Azər  bay 
can hö  ku  mə  ti  nin dəs  tə  yi ilə Al  ban
Udi di  ni ic  ma  sı döv  lət qey  diy  ya  tı  na 
alın  dı. 

1836cı il  də Ru  si  ya ça  rı  nın fər  ma 
nı ilə Al  ban kil  sə  si və ka  to  li  kos  lu  ğu 
ləğv edil  di, Al  ban mə  bəd  lə  ri er  mə  ni 
Apos  tol kil  sə  si  nə ve  ril  di. Azər  bay  can 
hö  ku  mə  ti  nin di  ni fəaliy  yət sa  hə  sin  də 
ye  rit  di  yi uğur  lu si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də udi 
et  no  su iti  ril  miş hü  quq  la  rı  nı bər  pa et  di. 
On  la  ra məx  sus ta  ri  xi abi  də  lə  rin bir 
qis  mi ye  ni  dən tə  mir olun  du. Bun  lar 
dan bi  ri Qaf  qaz  da, elə  cə də dün  ya  da 
ən qə  dim xris  tian  lıq mə  bəd  lə  rin  dən 
bi  ri sa  yı  lan, vax  ti  lə Şə  ki  nin Kiş kən 
din  də in  şa edi  lən Al  ban kil  səmu  ze  yi 
dir. IVV əsr  lə  rə aid kil  sə  nin tə  mi  ri  nə 
2000ci il  də baş  la  nıl  dı və 2003cü il  də 
ba  şa çat  dı  rıl  dı. 

2019cu il  də Qə  bə  lə  nin Nic qə sə bə
sin də Mü  qəd  dəs Mər  yəm Ana Alban 
kil  sə  sin  də tə  mir və bər  pa iş  lə  ri  nə baş  la 
nıl  dı, 2020ci il  də Və  tən mü  ha  ri  bə  si  nin 
get  di  yi dövr  də hə  min kil  sə  nin tə  mi  ri 
ye  kun  la  şa  raq is  ti  fa  də  yə ve  ril  di. 2021ci 
ilin may ayı  nın 15də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev ailə  si ilə bir  lik  də hə  min kil  sə  ni 
zi  ya  rət et  di, di  ni ic  ma  nın üzv  lə  ri ilə gö 
rüş  dü, dualar edil  di. Bu, öz növ  bə  sin 
də öl  kə baş  çı  sı və ailə  si  nin mil  limə  nə 
vi də  yər  lə  ri  mi  zə ver  di  yi yük  sək də  yər 
və qiy  mə  tin gös  tə  ri  ci  si  dir. 

Bü  tün bu sa  da  la  nan  lar onu de  mə 
yə əsas ve  rir ki, öl  kə  miz  də ay  rıay  rı 
din  lə  rə gös  tə  ri  lən mü  na  si  bət bir  mə  na 
lı ola  raq ey  ni  dir. Məhz bu sə  bəb  dən 
Azər  bay  can bu gün dün  ya  da əsr  lər 
bo  yu for  ma  laş  mış to  le  rant  lıq ənə  nə 
lə  ri  nin qo  ru  nub sax  la  nıl  dı  ğı, bir  gə  ya 
şa  yı  şın tə  min olun  du  ğu nü  mu  nə  vi bir 
öl  kə ki  mi ta  nı  nır. 

To  le  rant  lı  ğın hökm sür  dü  yü Azər 
bay  can cə  miy  yə  ti xal  qı  mı  zın ta  ri  xi 
nailiy  yə  ti  dir və bu amil ic  ti  maisi  ya  si 
hə  ya  tı  mı  zın apa  rı  cı nor  ma  sı  na çev  ri  lib. 
Öl  kə  miz  də hə  mi  şə bü  tün din  lə  rə və 
on  la  rın mən  sub  la  rı  na hör  mət  lə ya  na 
şı  lıb, din  dar  la  rın iba  dət  lə  ri  ni la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  tir  mə  lə  ri məq  sə  di ilə hər cür 
şə  rait ya  ra  dı  lıb. Azər  bay  can bu gün 
müasir dün  ya üçün mil  li, di  ni to  le  rant 
lıq nü  mu  nə  si  dir. 

Bu da real  lıq  dır ki, ha  zır  da müasir 
dün  ya  mız  da cid  di pro  ses  lər ge  dir. Bir 
sı  ra öl  kə  lər  də mil  li və di  ni müs  tə  vi 
də qar  şı  dur  ma  lar mü  şa  hi  də olu  nur. 

Müasir dövr  də qar  şı  da du  ran əsas 
və  zi  fə ta  ri  xən öl  kə  miz  də for  ma  laş  mış 
zən  gin to  le  rant  lıq və mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
ənə  nə  lə  ri  ni da  ha də  rin  dən öy  rən  mək, 
qo  ru  yub sax  la  maq və gə  lə  cək nə  sil  lə 
rə ötür  mək  dir. Bu, hər bir Azər  bay  can 
və  tən  da  şı  nın üzə  ri  nə dü  şən ta  ri  xi mə 
su  liy  yət  dir.

Bir məsələni də xü  su  si qeyd et  mək 
is  tə  yi  rəm ki, Azər  bay  can  da di  ni dö 
züm  lü  lük ənə  nə  lə  ri  nin möh  kəm  lən  di 
ril  mə  si, di  ni abi  də  lə  rin tə  mir və bər  pa  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də Hey  dər Əli  yev Fon  du 
da mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. 
Fon  dun “To  le  rant  lı  ğın ün  va  nı  Azər 
bay  can” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də öl  kə  miz 
də  ki bir çox məs  cid, kil  sə və si  na  qoq  da 
tə  mirbər  pa iş  lə  ri apa  rı  lıb. 

Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, son il  lər tə 
mirbər  pa iş  lə  ri yal  nız öl  kə  miz  də  ki 
di  ni abi  də  lə  ri de  yil, dün  ya  nın ay  rıay 
rı böl  gə  lə  rin  də  ki ta  ri  xi abi  də  lə  ri də 
əha  tə et  miş  dir. Va  ti  kan  da Mü  qəd  dəs 
Mar  çel  li  nio və Piet  ro ka  ta  kom  ba  la  rı  nın 
bər  pa  sı, Həş  tər  xan  da Mü  qəd  dəs knyaz 
Vla  di  mi  rin mə  bə  di önün  də kn  yaz Vla 

di  mi  rin abi  də  si  nin ucal  dıl  ma  sı və bir 
sı  ra di  gər öl  kə  lər  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lər bu fik  ri bir da  ha təs  diq edir. 

Qeyd olu  nan  lar bu gün Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin diq  qət və qay  ğı  sı ilə 
Azər  bay  ca  nın bir mü  səl  man öl  kə  si 
ola  raq İs  lam də  yər  lə  ri  nə və mə  də  niy 
yə  ti  nə sa  diq  li  yi  ni qo  ru  maq  la ya  na  şı, 
qər  bin müasir nailiy  yət  lə  rin  dən də 
bəh  rə  lən  di  yi  ni söy  lə  mə  yə əsas ve  rir. 
Bu gün Azər  bay  can bir çox is  ti  qa 
mət  lər  də ol  du  ğu ki  mi, bu sa  hə  də də 
nü  mu  nə  vi mü  səl  man öl  kə  si sa  yı  lır. 
Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən müd  rik və uzaq  gö 
rən si  ya  sət sa  yə  sin  də res  pub  li  ka  mız 
dün  ya  nın ən to  le  rant öl  kə  lə  rin  dən və 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri 
nə çev  ri  lib. 

Bu gün Azər  bay  can ta  ri  xi  nin ən 
şə  rəf  i və qü  rur  lu gün  lə  rin  dən bi  ri  ni 
ya  şa  yır. Son 200 il  də ilk də  fə ola  raq xal 
qı  mız tor  paq it  ki  si ilə üzüzə qal  ma  dı, 
ək  si  nə iş  ğal olun  muş tor  paq  la  rı  nı ge  ri 
qay  tar  dı. Bu zə  fə  rin əsas qəh  rə  ma  nı 
və me  ma  rı Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  dir. 
Təəs  süf his  si ilə bil  di  rim ki, düş  mən 

iş  ğal et  di  yi bü  tün əra  zi  lər  də di  ni iba 
dət ocaq  la  rı  mı  zı vəh  şi  cə  si  nə da  ğı  dıb. 
Azər  bay  can Pre  zi  denti İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, qı  sa müd  dət  də on  lar 
tə  mir və bər  pa edi  lə  cək, və  tən  daş  la  rı 
mız ora  da iba  dət  lə  ri  ni sər  bəst ye  ri  nə 
ye  ti  rə bi  lə  cək  lər.

2021ci ilin ma  yın 13də Şu  şa  da 
Yu  xa  rı Göv  hə  ra  ğa məs  ci  di  nin tə  mir 
olu  na  raq is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si, ey  ni 
za  man  da, bu  ra  da müasir üs  lub  da ye  ni 
məs  ci  din tə  mə  li  nin qo  yul  ma  sı bu fik  ri 
bir da  ha təs  diq edir. Azər  bay  can xal  qı 
mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  nə sa  diq  dir və 
bu də  yər  lə  ri hər za  man qo  ru  ya  caq  dır.

Yu  xa  rı  da qeyd olu  nan  la  ra is  ti 
nad edə  rək de  yə bi  lə  rik ki, to  le  rant  lıq 
Azər  bay  ca  nın əvəz  siz, dün  ya xalq  la  rı 
na nü  mu  nə gös  tə  ri  lə  cək mil  limə  nə  vi 
sər  və  ti  dir. Azər  bay  can xal  qı özü  nün 
to  le  rant  lıq ənə  nə  lə  ri  ni, mil  limə  nə  vi 
də  yər  lə  ri  ni bun  dan son  ra da qo  ru  yub 
sax  la  ya  raq gə  lə  cək nə  sil  lə  rə çat  dı  ra  caq 
və bu ənə  nə  nin zəif  ə  dil  mə  si  nə yö  nə 
lən bü  tün cəhd  lə  rin qar  şı  sı  nı qə  tiy  yət  lə 
ala  caq  dır.

Prezident İlham Əliyev Qəbələnin Nic qəsəbəsindəki Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində

Ha  zır  da öl  kə  miz  də 2250 məs  cid, 16 kil  sə 
və 7 si  na  qoq fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu  gü  nə -
dək Di  ni Qu  rum  lar  la İş üz  rə Döv  lət Ko  mi -
tə  sin  də 970 di  ni qu  rum döv  lət qey  diy  ya -
tın  dan ke  çib. On  lar  dan 933-ü is  lam, 37-si 
isə qey  ri-is  lam (xris  tian - 26, yə  hu  di - 8, 
kriş  na - 1, bə  hai - 2) di  ni ic  ma  la  rı  dır. Ey  ni 
za  man  da, 11 di  ni təh  sil müəs  si  sə  si (kol  lec) 
döv  lət qey  diy  ya  tı  na alı  nıb.
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Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin qə  ra  rı ilə 
1999cu il  də ka  to  lik ic  ma  sı da döv  lət 
qey  diy  ya  tı  na alın  dı, əv  vəl  lər di  ni ayin 
lə  ri ev  lər  də ic  ra edən ic  ma üzv  lə  ri  nə 
iba  dət  lə  ri  ni sər  bəst ye  ri  nə ye  tir  mə  lə  ri 
üçün 2000ci il  də xü  su  si bi  na ay  rıl  dı. 
Son  ra  dan Azər  bay  can hö  ku  mə  ti ilə 
Va  ti  kan döv  lə  ti ara  sın  da  kı ra  zı  lı  ğa əsa 
sən Ba  kı  da No  bel pros  pek  tin  də Ro  ma 
ka  to  lik kil  sə  si in  şa olun  du.

1992ci ilin ma  yın  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı ilə dün  ya ka  to  lik xris  tian 
la  rı  nın mər  kə  zi sa  yı  lan Va  ti  kan döv  lə  ti 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lər ya 
ra  dıl  dı. Bu mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da 
Pre  zi  dent Hey  dər Əli  ye  vin 1997ci il 
sent  yab  rın 26da Va  ti  ka  na rəs  mi sə  fə 
ri  nin bö  yük ro  lu ol  du. Sə  fər za  ma  nı 
Hey  dər Əli  yev Ro  ma pa  pa  sı II İohann 
Pa  vel  lə gö  rüş  dü və ka  to  lik kil  sə  si  nin 
Azər  bay  can  da  kı fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı ge 
niş fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı. 

2002ci il ma  yın 22də Va  ti  kan döv 
lə  ti  nin baş  çı  sı, Ro  ma pa  pa  sı II İohann 
Pa  vel ilk də  fə ola  raq Azər  bay  ca  na 
rəs  mi sə  fə  rə gəl  di, döv  lət 
rəs  mi  lə  ri və ic  ti  maiy  yə  tin 
nü  ma  yən  də  lə  ri ilə gö  rüş  dü. 
O, Azər  bay  can  da  kı möv  cud 
di  ni dö  züm  lü  lü  yü, din  lər 
a  ra  sı əmək  daş  lı  ğı yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rə  rək de  miş  di: 
“Azər  bay  can  da din  lər ara  sın 
da möv  cud to  le  rant  lıq və dö 
zümlü  lük mü  na  si  bət  lə  ri dün 
ya  nın bir çox öl  kə  lə  ri üçün 
yax  şı nü  mu  nə ola bi  lər”.

Va  ti  kan döv  lə  ti ilə qar  şı  lıq  lı əla 
qə  lər son  ra  kı il  lər  də da  ha da in  ki  şaf 
et  di  ril  di. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 2005ci ilin 
fev  ra  lın  da İta  li  ya  ya rəs  mi sə  fə  ri za 
ma  nı Va  ti  kan döv  lə  tin  də ol  du, döv  lət 
ka  ti  bi kar  di  nal An  ce  lo So  da  no ilə gö 
rüş  dü, Azər  bay  can  la Va  ti  kan ara  sın 
da qar  şı  lıq  lı əla  qə  lər ət  raf  ı mü  za  ki  rə 
edil  di. 

2008ci il mar  tın 6da Mü  qəd 
dəs Taxtta  cın döv  lət ka  ti  bi kar  di  nal 
Tar  çi  zi  yo Ber  to  ne Azər  bay  ca  na sə  fə  rə 
gəl  di. O, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  lə 
gö  rü  şün  də öl  kə  miz  də müx  tə  lif din 
və ic  ma  lar ara  sın  da dö  züm  lü  lü  yün 

yük  sək sə  viy  yə  də ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
dı. Sə  fər çər  çi  və  sin  də Ba  kı  da Mü  qəd 
dəs Mər  yəm Ana ka  to  lik kil  sə  si  nin 
rəs  mi açı  lış mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di. İl  ham 
Əli  yev mə  ra  sim  də  ki çı  xı  şın  da Ba  kı  da 
ka  to  lik kil  sə  si  nin açıl  ma  sı  nı Azər  bay 
ca  nın gə  lə  cək in  ki  şa  fı, dün  ya bir  li  yi  nə 
in  teq  ra  si  ya  sı, Av  ro  pa ilə gö  zəl mü  na  si 
bət  lə  rin da  vam et  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
əhə  miy  yət  li ha  di  sə ki  mi qeyd et  di. 

Azər  bay  can  da ya  şa  yan yə  hu  di ic 
ma  la  rı da döv  lə  tin diq  qət və qay  ğı  sı ilə 
tam əha  tə olu  nub. 2001ci il  də Azər 
bay  can hö  ku  mə  ti  nin nü  ma  yən  də  lə  ri 
nin və dün  ya  nın bir çox öl  kə  lə  rin  dən 
gə  lən qo  naq  la  rın iş  ti  ra  kı ilə yə  hu  di  lə 
rin yığ  cam ya  şa  dı  ğı Qu  ba  nın Qır  mı  zı 
Qə  sə  bə ad  la  nan əra  zi  sin  də bər  pa olu 
nan si  na  qo  qun açı  lış mə  ra  si  mi ke  çi 
ril  di. 2003cü ilin mart ayın  da Ba  kı  da 
Av  ro  pa  da ən bö  yük Yə  hu  di si  na  qo  qu 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  di. Açı  lış mə  ra  si  min  də 
döv  lət rəs  mi  lə  ri, Azər  bay  can  da fəaliy 
yət gös  tə  rən di  ni ic  ma  la  rın rəh  bər  lə  ri 
və xa  ri  ci öl  kə  lər  dən qo  naq  lar iş  ti  rak 

et  di  lər. Si  na  qo  qun ti  kin  ti  sin  də xa  ric  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən yə  hu  di təş  ki  lat  la  rı 
ilə ya  na  şı, Qaf  qaz Mü  səl  man  la  rı İda  rə 
si  nin, Rus pra  vos  lav kil  sə  si  nin Qaf  qaz 
və Xə  zər  ya  nı Ye  par  xi  ya  sı  nın da xü  su  si 
əmə  yi var. Mü  səl  man  lar  la xris  tian  la  rın 
Yə  hu  di si  na  qo  qu  nun in  şa  sın  da bir  gə 
iş  ti  ra  kı dün  ya  da ana  lo  qu ol  ma  yan ha 
di  sə  lər  dən  dir.

Əsr  lər bo  yu Azər  bay  can  da ya  şa 
yan udi  lə  rə də Azər  bay  can hö  ku  mə  ti 
hər za  man yük  sək diq  qət və qay  ğı ilə 
ya  naş  mışdır. 2003cü il  də Azər  bay 
can hö  ku  mə  ti  nin dəs  tə  yi ilə Al  ban
Udi di  ni ic  ma  sı döv  lət qey  diy  ya  tı  na 
alın  dı. 

1836cı il  də Ru  si  ya ça  rı  nın fər  ma 
nı ilə Al  ban kil  sə  si və ka  to  li  kos  lu  ğu 
ləğv edil  di, Al  ban mə  bəd  lə  ri er  mə  ni 
Apos  tol kil  sə  si  nə ve  ril  di. Azər  bay  can 
hö  ku  mə  ti  nin di  ni fəaliy  yət sa  hə  sin  də 
ye  rit  di  yi uğur  lu si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də udi 
et  no  su iti  ril  miş hü  quq  la  rı  nı bər  pa et  di. 
On  la  ra məx  sus ta  ri  xi abi  də  lə  rin bir 
qis  mi ye  ni  dən tə  mir olun  du. Bun  lar 
dan bi  ri Qaf  qaz  da, elə  cə də dün  ya  da 
ən qə  dim xris  tian  lıq mə  bəd  lə  rin  dən 
bi  ri sa  yı  lan, vax  ti  lə Şə  ki  nin Kiş kən 
din  də in  şa edi  lən Al  ban kil  səmu  ze  yi 
dir. IVV əsr  lə  rə aid kil  sə  nin tə  mi  ri  nə 
2000ci il  də baş  la  nıl  dı və 2003cü il  də 
ba  şa çat  dı  rıl  dı. 

2019cu il  də Qə  bə  lə  nin Nic qə sə bə
sin də Mü  qəd  dəs Mər  yəm Ana Alban 
kil  sə  sin  də tə  mir və bər  pa iş  lə  ri  nə baş  la 
nıl  dı, 2020ci il  də Və  tən mü  ha  ri  bə  si  nin 
get  di  yi dövr  də hə  min kil  sə  nin tə  mi  ri 
ye  kun  la  şa  raq is  ti  fa  də  yə ve  ril  di. 2021ci 
ilin may ayı  nın 15də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev ailə  si ilə bir  lik  də hə  min kil  sə  ni 
zi  ya  rət et  di, di  ni ic  ma  nın üzv  lə  ri ilə gö 
rüş  dü, dualar edil  di. Bu, öz növ  bə  sin 
də öl  kə baş  çı  sı və ailə  si  nin mil  limə  nə 
vi də  yər  lə  ri  mi  zə ver  di  yi yük  sək də  yər 
və qiy  mə  tin gös  tə  ri  ci  si  dir. 

Bü  tün bu sa  da  la  nan  lar onu de  mə 
yə əsas ve  rir ki, öl  kə  miz  də ay  rıay  rı 
din  lə  rə gös  tə  ri  lən mü  na  si  bət bir  mə  na 
lı ola  raq ey  ni  dir. Məhz bu sə  bəb  dən 
Azər  bay  can bu gün dün  ya  da əsr  lər 
bo  yu for  ma  laş  mış to  le  rant  lıq ənə  nə 
lə  ri  nin qo  ru  nub sax  la  nıl  dı  ğı, bir  gə  ya 
şa  yı  şın tə  min olun  du  ğu nü  mu  nə  vi bir 
öl  kə ki  mi ta  nı  nır. 

To  le  rant  lı  ğın hökm sür  dü  yü Azər 
bay  can cə  miy  yə  ti xal  qı  mı  zın ta  ri  xi 
nailiy  yə  ti  dir və bu amil ic  ti  maisi  ya  si 
hə  ya  tı  mı  zın apa  rı  cı nor  ma  sı  na çev  ri  lib. 
Öl  kə  miz  də hə  mi  şə bü  tün din  lə  rə və 
on  la  rın mən  sub  la  rı  na hör  mət  lə ya  na 
şı  lıb, din  dar  la  rın iba  dət  lə  ri  ni la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  tir  mə  lə  ri məq  sə  di ilə hər cür 
şə  rait ya  ra  dı  lıb. Azər  bay  can bu gün 
müasir dün  ya üçün mil  li, di  ni to  le  rant 
lıq nü  mu  nə  si  dir. 

Bu da real  lıq  dır ki, ha  zır  da müasir 
dün  ya  mız  da cid  di pro  ses  lər ge  dir. Bir 
sı  ra öl  kə  lər  də mil  li və di  ni müs  tə  vi 
də qar  şı  dur  ma  lar mü  şa  hi  də olu  nur. 

Müasir dövr  də qar  şı  da du  ran əsas 
və  zi  fə ta  ri  xən öl  kə  miz  də for  ma  laş  mış 
zən  gin to  le  rant  lıq və mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
ənə  nə  lə  ri  ni da  ha də  rin  dən öy  rən  mək, 
qo  ru  yub sax  la  maq və gə  lə  cək nə  sil  lə 
rə ötür  mək  dir. Bu, hər bir Azər  bay  can 
və  tən  da  şı  nın üzə  ri  nə dü  şən ta  ri  xi mə 
su  liy  yət  dir.

Bir məsələni də xü  su  si qeyd et  mək 
is  tə  yi  rəm ki, Azər  bay  can  da di  ni dö 
züm  lü  lük ənə  nə  lə  ri  nin möh  kəm  lən  di 
ril  mə  si, di  ni abi  də  lə  rin tə  mir və bər  pa  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də Hey  dər Əli  yev Fon  du 
da mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. 
Fon  dun “To  le  rant  lı  ğın ün  va  nı  Azər 
bay  can” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də öl  kə  miz 
də  ki bir çox məs  cid, kil  sə və si  na  qoq  da 
tə  mirbər  pa iş  lə  ri apa  rı  lıb. 

Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, son il  lər tə 
mirbər  pa iş  lə  ri yal  nız öl  kə  miz  də  ki 
di  ni abi  də  lə  ri de  yil, dün  ya  nın ay  rıay 
rı böl  gə  lə  rin  də  ki ta  ri  xi abi  də  lə  ri də 
əha  tə et  miş  dir. Va  ti  kan  da Mü  qəd  dəs 
Mar  çel  li  nio və Piet  ro ka  ta  kom  ba  la  rı  nın 
bər  pa  sı, Həş  tər  xan  da Mü  qəd  dəs knyaz 
Vla  di  mi  rin mə  bə  di önün  də kn  yaz Vla 

di  mi  rin abi  də  si  nin ucal  dıl  ma  sı və bir 
sı  ra di  gər öl  kə  lər  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lər bu fik  ri bir da  ha təs  diq edir. 

Qeyd olu  nan  lar bu gün Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin diq  qət və qay  ğı  sı ilə 
Azər  bay  ca  nın bir mü  səl  man öl  kə  si 
ola  raq İs  lam də  yər  lə  ri  nə və mə  də  niy 
yə  ti  nə sa  diq  li  yi  ni qo  ru  maq  la ya  na  şı, 
qər  bin müasir nailiy  yət  lə  rin  dən də 
bəh  rə  lən  di  yi  ni söy  lə  mə  yə əsas ve  rir. 
Bu gün Azər  bay  can bir çox is  ti  qa 
mət  lər  də ol  du  ğu ki  mi, bu sa  hə  də də 
nü  mu  nə  vi mü  səl  man öl  kə  si sa  yı  lır. 
Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən müd  rik və uzaq  gö 
rən si  ya  sət sa  yə  sin  də res  pub  li  ka  mız 
dün  ya  nın ən to  le  rant öl  kə  lə  rin  dən və 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri 
nə çev  ri  lib. 

Bu gün Azər  bay  can ta  ri  xi  nin ən 
şə  rəf  i və qü  rur  lu gün  lə  rin  dən bi  ri  ni 
ya  şa  yır. Son 200 il  də ilk də  fə ola  raq xal 
qı  mız tor  paq it  ki  si ilə üzüzə qal  ma  dı, 
ək  si  nə iş  ğal olun  muş tor  paq  la  rı  nı ge  ri 
qay  tar  dı. Bu zə  fə  rin əsas qəh  rə  ma  nı 
və me  ma  rı Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  dir. 
Təəs  süf his  si ilə bil  di  rim ki, düş  mən 

iş  ğal et  di  yi bü  tün əra  zi  lər  də di  ni iba 
dət ocaq  la  rı  mı  zı vəh  şi  cə  si  nə da  ğı  dıb. 
Azər  bay  can Pre  zi  denti İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, qı  sa müd  dət  də on  lar 
tə  mir və bər  pa edi  lə  cək, və  tən  daş  la  rı 
mız ora  da iba  dət  lə  ri  ni sər  bəst ye  ri  nə 
ye  ti  rə bi  lə  cək  lər.

2021ci ilin ma  yın 13də Şu  şa  da 
Yu  xa  rı Göv  hə  ra  ğa məs  ci  di  nin tə  mir 
olu  na  raq is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si, ey  ni 
za  man  da, bu  ra  da müasir üs  lub  da ye  ni 
məs  ci  din tə  mə  li  nin qo  yul  ma  sı bu fik  ri 
bir da  ha təs  diq edir. Azər  bay  can xal  qı 
mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  nə sa  diq  dir və 
bu də  yər  lə  ri hər za  man qo  ru  ya  caq  dır.

Yu  xa  rı  da qeyd olu  nan  la  ra is  ti 
nad edə  rək de  yə bi  lə  rik ki, to  le  rant  lıq 
Azər  bay  ca  nın əvəz  siz, dün  ya xalq  la  rı 
na nü  mu  nə gös  tə  ri  lə  cək mil  limə  nə  vi 
sər  və  ti  dir. Azər  bay  can xal  qı özü  nün 
to  le  rant  lıq ənə  nə  lə  ri  ni, mil  limə  nə  vi 
də  yər  lə  ri  ni bun  dan son  ra da qo  ru  yub 
sax  la  ya  raq gə  lə  cək nə  sil  lə  rə çat  dı  ra  caq 
və bu ənə  nə  nin zəif  ə  dil  mə  si  nə yö  nə 
lən bü  tün cəhd  lə  rin qar  şı  sı  nı qə  tiy  yət  lə 
ala  caq  dır.

Prezident İlham Əliyev Qəbələnin Nic qəsəbəsindəki Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində

Ha  zır  da öl  kə  miz  də 2250 məs  cid, 16 kil  sə 
və 7 si  na  qoq fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu  gü  nə -
dək Di  ni Qu  rum  lar  la İş üz  rə Döv  lət Ko  mi -
tə  sin  də 970 di  ni qu  rum döv  lət qey  diy  ya -
tın  dan ke  çib. On  lar  dan 933-ü is  lam, 37-si 
isə qey  ri-is  lam (xris  tian - 26, yə  hu  di - 8, 
kriş  na - 1, bə  hai - 2) di  ni ic  ma  la  rı  dır. Ey  ni 
za  man  da, 11 di  ni təh  sil müəs  si  sə  si (kol  lec) 
döv  lət qey  diy  ya  tı  na alı  nıb.
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Xa  ri  ci həm  kar  la  rı  mız  la, xü  su  si  lə də av 
ro  pa  lı par  la  men  ta  ri  lər ilə gö  rüş  lə  ri  miz  də, 
söhbətlərimizdə on  la  rın ən çox təəc  cü  bü  nə 
sə  bəb olan mə  qam Azər  bay  can  da döv  lə  tin 
son bir il ər  zin  də özəl sek  to  ru öz hi  ma  yə 
si al  tı  na  gö  tür  mə  si   olub. Mə  sə  lən, on  la  ra 
be  lə bir sta  tis  ti  ka  nı mi  sal çə  ki  rik: 2020ci 
il ər  zin  də iq  ti  sa  di ar  tı  ma, məş  ğul  lu  ğa və 
sa  hib  kar  la  ra döv  lət dəs  tə  yi təd  bir  lə  ri  nin 
me  xa  nizm  lə  ri çər  çi  və  sin  də ver  gi ödə  yi  ci  lə 
ri  nə 4 mər  hə  lə  də ma  liy  yə dəs  tə  yi edil  miş 
dir. Ümu  mi  lik  də 133 157 ver  gi ödə  yi  ci  si  nə 
ma  liy  yə yar  dı  mı gös  tə  ril  miş  dir ki, on  lar da 
bu yar  dım he  sa  bı  na iş  çi  lə  ri  nin ay  lıq əmək 
haq  la  rı  nı ödə  miş  lər. Həm  kar  la  rı  mız haq  lı 
ola  raq təəc  cüb  lə  nir  lər. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc 
li  si  nin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin GUAM 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da  kı nü  ma  yən 

də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri ki  mi təş  ki  la  ta ya  xın 
qu  rum olan Bal  tik As  samb  le  ya  sı  nın 
təd  bir  lə  ri  nə qa  tı  lı  ram. Müx  tə  lif səp  ki  li 
on  laynkonf  rans  lar  da iş  ti  rak edən Bal  tik 
ya  nı və Skan  di  na  vi  ya təm  sil  çi  lə  ri də bu 
sta  tis  ti  ka  nı və Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin 
an  ti  böh  ran təd  bir  lə  ri  ni çox bö  yük diq 
qət  lə iz  lə  yir  lər. Mə  lum  dur ki, yu  xa  rı  da 
qeyd olu  nan təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də özəl 
sek  tor  da ça  lı  şan 600 min və  tən  daş əmək 
haq  la  rı  nı iş  lə  dik  lə  ri müəs  si  sə  lər  dən 
de  yil, fak  ti  ki ola  raq döv  lət  dən alıb  lar. 
Üs  tə  lik, döv  lət sfe  ra  sın  da ça  lı  şan 900 
min  dən çox və  tən  da  şı  mız işə çıx  ma  sa 
da, əmək haq  la  rı  nı sa  bit şə  kil  də əl  də edə 
bi  lib. Bu, da  ya  nıq  lı və sa  bit bir iq  ti  sa  diy 
yat mo  de  li  dir; ötən il  lər  də hö  ku  mə  tin 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
sağ  lam, rə  qa  bə  tə dö  züm  lü bir iq  ti  sa  diy 

ya  tın qu  rul  ma  sı  na nail ol  du  ğu  nun ən 
par  laq nü  mu  nə  si  dir. 

Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin xü  su  si 
lə 2018ci il  dən hə  ya  ta ke  çir  di  yi iq  ti  sa  di 
is  la  hat  lar ma  liy  yəver  gi şəf  af  ı  ğı, azad 
rə  qa  bət və iq  ti  sa  diy  ya  tın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı 
ki  mi məq  səd  lə  rə nail ol  ma  ğı əsas hə  dəf 
ki  mi müəy  yən et  miş  dir. 

2020ci ilin CO  VID19 böh  ra  nı döv  lə  tin 
bu pro  se  si da  ha da sü  rət  lən  dir  mə  si  nə sti 
mul ya  rat  mış  dır. Fik  rim  cə, döv  lət  lə ya  na  şı, 
özəl sek  tor da bu real  lı  ğı bü  tün ak  tual  lı  ğı 
ilə qə  bul edə  rək, fəaliy  yət sfe  ra  la  rın  da  elə 
mə  qam  la  ra nə  zər ye  tir  mə  li  dir ki, dün  ya 
ba  za  rın  da baş ve  rə bi  lən is  tə  ni  lən “seys 
mik” pro  se  sə adek  vat reak  si  ya gös  tə  rə 
bil  sin. Söh  bət ilk növ  bə  də müasir iq  ti  sa 
diy  ya  tın əsas trend  lə  ri olan ye  ni is  teh  sal 
sa  hə  lə  rin  dən ge  dir. Fik  rim  cə, sü  ni in  tel 
lekt, al  ter  na  tiv ener  ji, rə  qəm  sal və na  no  tex 
no  lo  gi  ya  lar diq  qət ye  tir  mə  li ol  du  ğu  muz 
əsas is  ti  qa  mət  lər  dən ol  ma  lı  dır. Cün  ki bu 
sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün həm döv  lə  ti  miz, 
həm də öl  kə baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev ki 
fa  yət qə  dər dü  şü  nül  müş ad  dım  lar atır. 

Əl  bət  ə, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı 
hö  ku  mə  tin qar  şı  sın  da du  ran baş  lı  ca və  zi  fə 
lər  dən bi  ri  dir. İn  ki  şaf et  miş aq  rar sek  tor və 
hey  van  dar  lıq da  xi  li tə  lə  bat  la  rı ödə  mək  lə 
ya  na  şı, ge  niş ix  rac im  kan  la  rı da açır ki, öl 
kə  mi  zin bu is  ti  qa  mət  də cid  di pers  pek  tiv  lə 
ri var. Bu göz  lən  ti  lər ta  ri  xi Qa  ra  ba  ğı  mı  zın 
mün  bit tor  paq  la  rı he  sa  bı  na iki  qat ar  tıb. 
Fik  rim  cə, kənd tə  sər  rü  fa  tı sü  ni in  tel  lekt və 
rə  qəm  sal tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  biq edi  lə  cə  yi 
sa  hə  lər  dən bi  ri ol  ma  lı  dır. Dün  ya  nın bir çox 

yer  lə  rin  də bu ye  ni  lik uğur  la sı  naq  dan ke 
çi  ri  lir. Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi  miz də bu 
is  ti  qa  mət  də uğur  lu la  yi  hə  lər real  laş  dı  rır. 
Biz hər gün bər  pa olu  nan Qa  ra  ba  ğı  mız  da 
aq  rar sek  tor və hey  van  dar  lıq  da tex  no  lo  ji 
ye  ni  lik  lə  rin tət  bi  qi  nə dair ən müx  tə  lif is  ti 
qa  mət  li la  yi  hə  lər ba  rə  də mə  lu  mat  lar alı  rıq. 

Ötən il bü  tün dün  ya  da böh  ran və iq  ti 
sa  di sı  xın  tı  lar ili ol  sa da, Azər  bay  can iq  ti  sa 
diy  ya  tı ina  nıl  maz müs  bət nə  ti  cə  lər gös  tər 
miş  dir. Par  la  ment  də 2020ci ilin büd  cə  si  nin 
ic  ra  sı mü  za  ki  rə edi  lər  kən biz bu  nun əya  ni 
şa  hi  di ol  duq. Bu uğu  ru  muz dün  ya  nın ən 
müx  tə  lif nü  fuz  lu rey  tinq  lə  rin  də öz ək  si  ni 
ta  pır. Azər  bay  can Dün  ya Ban  kı  nın “Doing 
Bu  si  ness 2020” he  sa  ba  tın  da 10 ən is  la  hat  çı 
öl  kə  nin sı  ra  sın  da yer alıb. He  sa  bat  da öl  kə 
nin qlo  bal rey  tinq sı  ra  la  ma  sın  da möv  qe  yi 
191 öl  kə ara  sın  da 28ci yer  də qə  rar  la  şıb. 
“Fitch Ra  tings”, “Moody’s”, “Stan  dard & 
Poor’s” ki  mi nü  fuz  lu bey  nəl  xalq rey  tinq 
agent  lik  lə  ri Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
pers  pek  ti  vi ilə bağ  lı nik  bin kre  dit rey  tin  qi 
müəy  yən  ləş  dir  miş  lər və bu, in  ves  tor  la  rın 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  za ina  mı  nı da  ha da ar  tı  rır. 
Bu il Azər  bay  can  da “S&P Glo  bal Ra  tings” 
rey  tinq agent  li  yi ÜDMin 2,1 faiz, Dün 
ya Ban  kı 1,9 faiz, Asi  ya İn  ki  şaf Ban  kı 1,9 
faiz ar  ta  ca  ğı  nı proq  noz  laş  dı  rır. “Moody’s 

In  ves  tors Ser  vi  ce” şir  kə  ti isə 2021ci il  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın təx  mi  nən 4 
faiz yük  sə  lə  cə  yi  ni gü  man edir ki, bu da 
əsas bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın (BMT, Dün  ya 
Ban  kı) və kre  dit agent  lik  lə  ri  nin (“Stan  dard 
and Poor’s” və “Fitch Ra  tings”) göz  lən  ti  lə 
rin  dən da  ha yük  sək  dir.

Qeyd et  di  yi  miz ki  mi, tor  paq  la  rı  mı  zın 
iş  ğal  dan azad olun  ma  sı ilə döv  lə  tin ümu 
mi  lik  də bö  yü  mə  si iq  ti  sa  di ar  tım temp  lə 
ri  nə ol  duq  ca po  zi  tiv tə  sir gös  tə  rə  cək. Ye  ni 
is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin açıl  ma  sı, kənd tə  sər  rü 
fa  tı  nın in  ki  şa  fı, bər  pa edi  lən əra  zi  lə  ri  mi  zə 
iş  çi qüv  və  si  nin cəlb edil  mə  si nə  ti  cə  sin  də 
məş  ğul  luq prob  le  mi  nin ümu  mi mən  zə  rə 
sin  də iz  lə  nə  cək müs  bət di  na  mi  ka, tu  rizm 
sek  to  run  da sö  zün əsl mə  na  sın  da əl  də 
olu  na  caq yük  sə  liş, Qa  ra  ba  ğın sə  na  ye po 
ten  sialı  nın bər  pa  sı və s. baş  lı  ca göz  lən  ti və 
hə  dəf  ər  dir. 

Qa  ra  ba  ğın şə  hər və kənd  lə  ri  nin bər  pa 
sı plan  la  rı  na diq  qət ye  tir  dik  də çox asan  lıq 
la gör  mək olar ki, döv  lət ya  şa  yış mən  tə 
qə  lə  ri  nin sa  lın  ma  sın  da yal  nız ya  şa  yış və 
məs  kun  laş  dır  ma prob  lem  lə  ri  ni de  yil, həm 
də məş  ğul  luq və is  teh  sal pro  se  si  ni də çox 
in  cə  lik  lə, dü  şü  nül  müş şə  kil  də həll edir. Bu, 
bir tə  rəf  dən o yer  lə  rə qa  yı  da  caq əha  li  nin 
iş və do  la  nı  şı  ğı de  mək  dir, di  gər tə  rəf  dən 

isə döv  lə  tin ya  tır  dı  ğı iri ma  liy  yə və  saiti  nin 
döv  lət büd  cə  si  nə qa  yıt  ma  sı təd  bir  lə  ri  dir. 

Şu  şa şəhəri ta  ri  xən mə  də  niy  yət mər 
kə  zi  miz olub və tu  rizm üçün cəl  be  di  ci  dir. 
Ona gö  rə də onun bər  pa  sın  da tu  rizm 
dəstxət  i aş  kar se  zi  lir. Ye  ni qu  ru  la  caq Şu  şa 
döv  lə  ti  mi  zin tu  rizm sek  to  ru  na bir növ 
hə  diy  yə  si  dir. Ağ  dam isə əzəl  dən ye  yin  ti 
və yün  gül sə  na  ye müəs  si  sə  lə  ri ilə məş  hur 
olub ki, bu  ra  da ya  ra  dı  la  caq Sə  na  ye Par  kın 
da təm  sil olu  na  caq müəs  si  sə  lə  r  mü  va  fiq 
tə  ma  yü  lüdür. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf mo  de  li ötən 17 il  də əv  vəl özü  nü 
və  tən  daş  la  rın ri  fah ha  lın  da gös  tər  di, son  ra 
isə Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də sı  naq  dan uğur  la 
çı  xa  rıl  dı, möh  kəm iq  ti  sa  diy  ya  tı  mız, mə  tin 
or  du  muz üçün güc  lü bü  növ  rə ro  lu  nu 
oy  na  dı. Po  lad əzm  li gənc  lə  ri  miz isə dö  yüş 
mey  da  nın  da düş  mə  nə ye  ri  ni gös  tər  di.

Qa  ra  ba  ğı  mı  zın azad olun  ma  sı ilə öl 
kə  miz üçün ye  ni mər  hə  lə  yə start ve  ri  lib. 
Əgər bu möh  tə  şəm qə  lə  bə  nin ilk ya  rım ili 
bi  zim üçün mə  nə  vi təs  kin  lik və özü  nəina 
mın tə  cəs  sü  mü idi  sə, bu gün  dən eti  ba  rən 
qar  şı  mız  da da  ha va  cib bir mis  si  ya du  rur: 
bər  pa və in  ki  şaf. İq  ti  sa  diy  ya  tı  mız da  ha 
da bö  yü  yə  cək, döv  lə  ti  miz da  ha da güc  lü 
ola  caq!

Qarabağın bərpası iqtisadiyyatımızı 
daha da gücləndirəcək

Elnur Allahverdiyev
Milli Məclisin deputatı 

Prezident İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkının təməlqoyma mərasimində

SonbirildəCOVID-19pandemiyasınınsəbəbolduğuümumdünyamaliyyəböhranınəticəsindəyüzlər-
lətanınmışşirkətlərmüfisoldu,ağıritkilərlərəqabətmeydanınıtərketdi.Pandemiyanınfəsadlarıilə
formalaşmışbeləbirreallıqdadövlətlərdahaəzmləvəqətiyyətlədövriyyəyəgiribazadiqtisadiyyatın
əsasatributuolanözəlsektorunxilasıməqsədiilətədbirlərgörməlidir.Təbiiki,buçabalarıngerçəkləş-
dirilməsiüçündövlətinrealiqtisadigücü,möhkəmmaliyyəbazasıvəresurslarıolmalıdır.Pandemiya
böhranıməhzbunlarınümayişetdirdi:birincisi,əksərölkələrinbuağıryükünaltınagirməküçünqüv-
vəsiyoxdur,ikincisiisəhəttaənqabaqcılölkələrbelədüşdükləriböhrandanasanlıqlaçıxabilmirlər.
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Xa  ri  ci həm  kar  la  rı  mız  la, xü  su  si  lə də av 
ro  pa  lı par  la  men  ta  ri  lər ilə gö  rüş  lə  ri  miz  də, 
söhbətlərimizdə on  la  rın ən çox təəc  cü  bü  nə 
sə  bəb olan mə  qam Azər  bay  can  da döv  lə  tin 
son bir il ər  zin  də özəl sek  to  ru öz hi  ma  yə 
si al  tı  na  gö  tür  mə  si   olub. Mə  sə  lən, on  la  ra 
be  lə bir sta  tis  ti  ka  nı mi  sal çə  ki  rik: 2020ci 
il ər  zin  də iq  ti  sa  di ar  tı  ma, məş  ğul  lu  ğa və 
sa  hib  kar  la  ra döv  lət dəs  tə  yi təd  bir  lə  ri  nin 
me  xa  nizm  lə  ri çər  çi  və  sin  də ver  gi ödə  yi  ci  lə 
ri  nə 4 mər  hə  lə  də ma  liy  yə dəs  tə  yi edil  miş 
dir. Ümu  mi  lik  də 133 157 ver  gi ödə  yi  ci  si  nə 
ma  liy  yə yar  dı  mı gös  tə  ril  miş  dir ki, on  lar da 
bu yar  dım he  sa  bı  na iş  çi  lə  ri  nin ay  lıq əmək 
haq  la  rı  nı ödə  miş  lər. Həm  kar  la  rı  mız haq  lı 
ola  raq təəc  cüb  lə  nir  lər. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc 
li  si  nin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin GUAM 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da  kı nü  ma  yən 

də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri ki  mi təş  ki  la  ta ya  xın 
qu  rum olan Bal  tik As  samb  le  ya  sı  nın 
təd  bir  lə  ri  nə qa  tı  lı  ram. Müx  tə  lif səp  ki  li 
on  laynkonf  rans  lar  da iş  ti  rak edən Bal  tik 
ya  nı və Skan  di  na  vi  ya təm  sil  çi  lə  ri də bu 
sta  tis  ti  ka  nı və Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin 
an  ti  böh  ran təd  bir  lə  ri  ni çox bö  yük diq 
qət  lə iz  lə  yir  lər. Mə  lum  dur ki, yu  xa  rı  da 
qeyd olu  nan təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də özəl 
sek  tor  da ça  lı  şan 600 min və  tən  daş əmək 
haq  la  rı  nı iş  lə  dik  lə  ri müəs  si  sə  lər  dən 
de  yil, fak  ti  ki ola  raq döv  lət  dən alıb  lar. 
Üs  tə  lik, döv  lət sfe  ra  sın  da ça  lı  şan 900 
min  dən çox və  tən  da  şı  mız işə çıx  ma  sa 
da, əmək haq  la  rı  nı sa  bit şə  kil  də əl  də edə 
bi  lib. Bu, da  ya  nıq  lı və sa  bit bir iq  ti  sa  diy 
yat mo  de  li  dir; ötən il  lər  də hö  ku  mə  tin 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
sağ  lam, rə  qa  bə  tə dö  züm  lü bir iq  ti  sa  diy 

ya  tın qu  rul  ma  sı  na nail ol  du  ğu  nun ən 
par  laq nü  mu  nə  si  dir. 

Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin xü  su  si 
lə 2018ci il  dən hə  ya  ta ke  çir  di  yi iq  ti  sa  di 
is  la  hat  lar ma  liy  yəver  gi şəf  af  ı  ğı, azad 
rə  qa  bət və iq  ti  sa  diy  ya  tın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı 
ki  mi məq  səd  lə  rə nail ol  ma  ğı əsas hə  dəf 
ki  mi müəy  yən et  miş  dir. 

2020ci ilin CO  VID19 böh  ra  nı döv  lə  tin 
bu pro  se  si da  ha da sü  rət  lən  dir  mə  si  nə sti 
mul ya  rat  mış  dır. Fik  rim  cə, döv  lət  lə ya  na  şı, 
özəl sek  tor da bu real  lı  ğı bü  tün ak  tual  lı  ğı 
ilə qə  bul edə  rək, fəaliy  yət sfe  ra  la  rın  da  elə 
mə  qam  la  ra nə  zər ye  tir  mə  li  dir ki, dün  ya 
ba  za  rın  da baş ve  rə bi  lən is  tə  ni  lən “seys 
mik” pro  se  sə adek  vat reak  si  ya gös  tə  rə 
bil  sin. Söh  bət ilk növ  bə  də müasir iq  ti  sa 
diy  ya  tın əsas trend  lə  ri olan ye  ni is  teh  sal 
sa  hə  lə  rin  dən ge  dir. Fik  rim  cə, sü  ni in  tel 
lekt, al  ter  na  tiv ener  ji, rə  qəm  sal və na  no  tex 
no  lo  gi  ya  lar diq  qət ye  tir  mə  li ol  du  ğu  muz 
əsas is  ti  qa  mət  lər  dən ol  ma  lı  dır. Cün  ki bu 
sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün həm döv  lə  ti  miz, 
həm də öl  kə baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev ki 
fa  yət qə  dər dü  şü  nül  müş ad  dım  lar atır. 

Əl  bət  ə, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı 
hö  ku  mə  tin qar  şı  sın  da du  ran baş  lı  ca və  zi  fə 
lər  dən bi  ri  dir. İn  ki  şaf et  miş aq  rar sek  tor və 
hey  van  dar  lıq da  xi  li tə  lə  bat  la  rı ödə  mək  lə 
ya  na  şı, ge  niş ix  rac im  kan  la  rı da açır ki, öl 
kə  mi  zin bu is  ti  qa  mət  də cid  di pers  pek  tiv  lə 
ri var. Bu göz  lən  ti  lər ta  ri  xi Qa  ra  ba  ğı  mı  zın 
mün  bit tor  paq  la  rı he  sa  bı  na iki  qat ar  tıb. 
Fik  rim  cə, kənd tə  sər  rü  fa  tı sü  ni in  tel  lekt və 
rə  qəm  sal tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  biq edi  lə  cə  yi 
sa  hə  lər  dən bi  ri ol  ma  lı  dır. Dün  ya  nın bir çox 

yer  lə  rin  də bu ye  ni  lik uğur  la sı  naq  dan ke 
çi  ri  lir. Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi  miz də bu 
is  ti  qa  mət  də uğur  lu la  yi  hə  lər real  laş  dı  rır. 
Biz hər gün bər  pa olu  nan Qa  ra  ba  ğı  mız  da 
aq  rar sek  tor və hey  van  dar  lıq  da tex  no  lo  ji 
ye  ni  lik  lə  rin tət  bi  qi  nə dair ən müx  tə  lif is  ti 
qa  mət  li la  yi  hə  lər ba  rə  də mə  lu  mat  lar alı  rıq. 

Ötən il bü  tün dün  ya  da böh  ran və iq  ti 
sa  di sı  xın  tı  lar ili ol  sa da, Azər  bay  can iq  ti  sa 
diy  ya  tı ina  nıl  maz müs  bət nə  ti  cə  lər gös  tər 
miş  dir. Par  la  ment  də 2020ci ilin büd  cə  si  nin 
ic  ra  sı mü  za  ki  rə edi  lər  kən biz bu  nun əya  ni 
şa  hi  di ol  duq. Bu uğu  ru  muz dün  ya  nın ən 
müx  tə  lif nü  fuz  lu rey  tinq  lə  rin  də öz ək  si  ni 
ta  pır. Azər  bay  can Dün  ya Ban  kı  nın “Doing 
Bu  si  ness 2020” he  sa  ba  tın  da 10 ən is  la  hat  çı 
öl  kə  nin sı  ra  sın  da yer alıb. He  sa  bat  da öl  kə 
nin qlo  bal rey  tinq sı  ra  la  ma  sın  da möv  qe  yi 
191 öl  kə ara  sın  da 28ci yer  də qə  rar  la  şıb. 
“Fitch Ra  tings”, “Moody’s”, “Stan  dard & 
Poor’s” ki  mi nü  fuz  lu bey  nəl  xalq rey  tinq 
agent  lik  lə  ri Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
pers  pek  ti  vi ilə bağ  lı nik  bin kre  dit rey  tin  qi 
müəy  yən  ləş  dir  miş  lər və bu, in  ves  tor  la  rın 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  za ina  mı  nı da  ha da ar  tı  rır. 
Bu il Azər  bay  can  da “S&P Glo  bal Ra  tings” 
rey  tinq agent  li  yi ÜDMin 2,1 faiz, Dün 
ya Ban  kı 1,9 faiz, Asi  ya İn  ki  şaf Ban  kı 1,9 
faiz ar  ta  ca  ğı  nı proq  noz  laş  dı  rır. “Moody’s 

In  ves  tors Ser  vi  ce” şir  kə  ti isə 2021ci il  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın təx  mi  nən 4 
faiz yük  sə  lə  cə  yi  ni gü  man edir ki, bu da 
əsas bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın (BMT, Dün  ya 
Ban  kı) və kre  dit agent  lik  lə  ri  nin (“Stan  dard 
and Poor’s” və “Fitch Ra  tings”) göz  lən  ti  lə 
rin  dən da  ha yük  sək  dir.

Qeyd et  di  yi  miz ki  mi, tor  paq  la  rı  mı  zın 
iş  ğal  dan azad olun  ma  sı ilə döv  lə  tin ümu 
mi  lik  də bö  yü  mə  si iq  ti  sa  di ar  tım temp  lə 
ri  nə ol  duq  ca po  zi  tiv tə  sir gös  tə  rə  cək. Ye  ni 
is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin açıl  ma  sı, kənd tə  sər  rü 
fa  tı  nın in  ki  şa  fı, bər  pa edi  lən əra  zi  lə  ri  mi  zə 
iş  çi qüv  və  si  nin cəlb edil  mə  si nə  ti  cə  sin  də 
məş  ğul  luq prob  le  mi  nin ümu  mi mən  zə  rə 
sin  də iz  lə  nə  cək müs  bət di  na  mi  ka, tu  rizm 
sek  to  run  da sö  zün əsl mə  na  sın  da əl  də 
olu  na  caq yük  sə  liş, Qa  ra  ba  ğın sə  na  ye po 
ten  sialı  nın bər  pa  sı və s. baş  lı  ca göz  lən  ti və 
hə  dəf  ər  dir. 

Qa  ra  ba  ğın şə  hər və kənd  lə  ri  nin bər  pa 
sı plan  la  rı  na diq  qət ye  tir  dik  də çox asan  lıq 
la gör  mək olar ki, döv  lət ya  şa  yış mən  tə 
qə  lə  ri  nin sa  lın  ma  sın  da yal  nız ya  şa  yış və 
məs  kun  laş  dır  ma prob  lem  lə  ri  ni de  yil, həm 
də məş  ğul  luq və is  teh  sal pro  se  si  ni də çox 
in  cə  lik  lə, dü  şü  nül  müş şə  kil  də həll edir. Bu, 
bir tə  rəf  dən o yer  lə  rə qa  yı  da  caq əha  li  nin 
iş və do  la  nı  şı  ğı de  mək  dir, di  gər tə  rəf  dən 

isə döv  lə  tin ya  tır  dı  ğı iri ma  liy  yə və  saiti  nin 
döv  lət büd  cə  si  nə qa  yıt  ma  sı təd  bir  lə  ri  dir. 

Şu  şa şəhəri ta  ri  xən mə  də  niy  yət mər 
kə  zi  miz olub və tu  rizm üçün cəl  be  di  ci  dir. 
Ona gö  rə də onun bər  pa  sın  da tu  rizm 
dəstxət  i aş  kar se  zi  lir. Ye  ni qu  ru  la  caq Şu  şa 
döv  lə  ti  mi  zin tu  rizm sek  to  ru  na bir növ 
hə  diy  yə  si  dir. Ağ  dam isə əzəl  dən ye  yin  ti 
və yün  gül sə  na  ye müəs  si  sə  lə  ri ilə məş  hur 
olub ki, bu  ra  da ya  ra  dı  la  caq Sə  na  ye Par  kın 
da təm  sil olu  na  caq müəs  si  sə  lə  r  mü  va  fiq 
tə  ma  yü  lüdür. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf mo  de  li ötən 17 il  də əv  vəl özü  nü 
və  tən  daş  la  rın ri  fah ha  lın  da gös  tər  di, son  ra 
isə Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də sı  naq  dan uğur  la 
çı  xa  rıl  dı, möh  kəm iq  ti  sa  diy  ya  tı  mız, mə  tin 
or  du  muz üçün güc  lü bü  növ  rə ro  lu  nu 
oy  na  dı. Po  lad əzm  li gənc  lə  ri  miz isə dö  yüş 
mey  da  nın  da düş  mə  nə ye  ri  ni gös  tər  di.

Qa  ra  ba  ğı  mı  zın azad olun  ma  sı ilə öl 
kə  miz üçün ye  ni mər  hə  lə  yə start ve  ri  lib. 
Əgər bu möh  tə  şəm qə  lə  bə  nin ilk ya  rım ili 
bi  zim üçün mə  nə  vi təs  kin  lik və özü  nəina 
mın tə  cəs  sü  mü idi  sə, bu gün  dən eti  ba  rən 
qar  şı  mız  da da  ha va  cib bir mis  si  ya du  rur: 
bər  pa və in  ki  şaf. İq  ti  sa  diy  ya  tı  mız da  ha 
da bö  yü  yə  cək, döv  lə  ti  miz da  ha da güc  lü 
ola  caq!

Qarabağın bərpası iqtisadiyyatımızı 
daha da gücləndirəcək

Elnur Allahverdiyev
Milli Məclisin deputatı 

Prezident İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkının təməlqoyma mərasimində

SonbirildəCOVID-19pandemiyasınınsəbəbolduğuümumdünyamaliyyəböhranınəticəsindəyüzlər-
lətanınmışşirkətlərmüfisoldu,ağıritkilərlərəqabətmeydanınıtərketdi.Pandemiyanınfəsadlarıilə
formalaşmışbeləbirreallıqdadövlətlərdahaəzmləvəqətiyyətlədövriyyəyəgiribazadiqtisadiyyatın
əsasatributuolanözəlsektorunxilasıməqsədiilətədbirlərgörməlidir.Təbiiki,buçabalarıngerçəkləş-
dirilməsiüçündövlətinrealiqtisadigücü,möhkəmmaliyyəbazasıvəresurslarıolmalıdır.Pandemiya
böhranıməhzbunlarınümayişetdirdi:birincisi,əksərölkələrinbuağıryükünaltınagirməküçünqüv-
vəsiyoxdur,ikincisiisəhəttaənqabaqcılölkələrbelədüşdükləriböhrandanasanlıqlaçıxabilmirlər.



Hör mət li Sa bir  müəl lim! 

Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, Azər bay ca nın Xalq şairi ni, ta nın mış ic ti mai-si ya si xa di-
mi, Və tən daş Həm rəy li yi Par ti ya sı nın səd ri ni ana dan ol ma ğı nı zın 75 il li yi  mü na si bə ti  ilə  
sə mi mi  qəlb dən təb rik  edi rəm.

Siz Azər bay can xal qı nın həm ədə biy yat və mət buat ta ri xin də, həm də mil li-azad lıq hə rə ka tı 
ta ri xin də iz qo yan şəx siy yət lər dən bi ri si niz. Ədə bi mü hi tə qə dəm qoy du ğu nuz ilk gün dən eti ba-
rən mü ba riz ruh lu ori ji nal poezi ya nız, mil li təəs süb keş li yin ba riz nü mu nə si olan pub li sis ti ka nız, 
san bal lı el mi və ədə bi-tən qi di mə qa lə lə ri niz Azər bay can ya zar la rı sı ra sı na öz dəst-xət i ilə se çi-
lən is te dad lı qə ləm sa hi bi nin gə li şi ni müj də lə yib. Zən gin ədə bi-bə dii ir sə ma lik olan Azər bay can 
poezi ya sı Sa bir Rüs təm xan lı nın qə lə min dən çı xan əsər lər lə da ha da zən gin lə şib, mil li şüurun 
tə ka mü lü nə tə sir gös tər mək im kan la rı nı ge niş lən di rib. Bu gü nü mü zə və sa ba hı mı za ye ni poetik 
ba xış sər gi lə yən əsər lə ri niz, və tən pər vər ruh lu pub li sis ti ka nız öz mil li ko lo ri ti ilə Si zi yal nız 
Azər bay can da de yil, və tə ni mi zin hü dud la rın dan çox-çox uzaq lar da da ta nı dıb və sev di rib. 

Sa bir müəl lim, hə lə tə lə bə ikən baş la nan əmək fəaliy yə ti niz ömür sal na mə ni zə şə rəf i sə hi-
fə lər ya zıb. Azər bay can Ya zı çı lar İt i fa qı nın or qa nı olan “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də 
pe şə kar ya zar ki mi püx tə ləş miş, da ha son ra müx tə lif və zi fə lər də ça lış dı ğı nız “Ya zı çı” nəş riy-
ya tın da na şir li yin sir lə ri nə yi yə lə nə rək baş re dak tor lu ğa dək yük səl mi si niz. 

Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nız da el mi ax ta rış la rın da özü nə məx sus ye ri olub. Siz AMEA-nın 
Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tun da “Mol la Nəs rəd din” və folk lor” möv zu sun da dis ser ta-
si ya mü da fiə edə rək fi lo lo gi ya elm lə ri na mi zə di alim lik də rə cə si nə yi yə lən mi si niz.
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SABİR RÜSTƏMXANLI – 75

Öl kə miz də mil li-azad lıq hə rə ka tı nın ge niş vü sət al dı ğı il lər də tə sis edə rək baş re dak to-
ru ol du ğu nuz, so vet Azər bay ca nın da ilk müs tə qil və de mok ra tik qə zet ki mi işıq üzü gö-
rən “Azər bay can” qə ze ti nin mil li mət buat ta ri xi miz də xü su si ye ri və ro lu var. Ye ni  tip li 
Azər bay can mət buatı nın ya ran ma sın da və in ki şa fın da kı xid mət lə ri niz, xalq tə rə fin dən 
mət bu sö zü nü zə ve ri lən qiy mət Si zi Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət Mət buat Ko mi tə si-
nin səd ri, Azər bay ca nın mət buat və in for ma si ya na zi ri və zi fə lə ri nə dək ucal dıb. 

XX əs rin 90-cı il lə rin də əsl zi ya lı-və tən daş möv qe yi niz Si zi 1990-cı ilin par la ment seç-
ki lə rin də Azər bay can Ali So ve ti nə gə ti rib. Par la ment də Mil li Şu ra nın tər ki bi nə da xil edil-
mi si niz. 1995-ci il dən eti ba rən müs tə qil Azər bay can da ke çi ri lən par la ment seç ki lə rin də 
xalq Si zə eti mad gös tə rib. I, II, III, IV və VI ça ğı rış Mil li Məc li sin de pu ta tı man da tı nı qa-
zan mı sı nız. Ha zır da Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si ilə Bey nəl xalq mü na si bət lər və 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər ko mi tə si nin, ey ni za man da, To po ni mi ya ko mis si ya sı nın üz vü 
ki mi təq di rə la yiq fəaliy yət gös tə rir, qa nun ya ra dı cı lı ğı işi nə la yiq li töh fə ve rir si niz. 

Azər bay can par la men ti nin Tür ki yə, Al ma ni ya, Hin dis tan, Ko re ya, Qa za xıs tan, Mek si-
ka, Öz bə kis tan və Pa kis tan la par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qrup la rı nın üz vü, həm çi-
nin İs lam Əmək daş lı ğı Təş ki la tı Par la ment İt i fa qın da nü ma yən də he yə ti mi zin üz vü ki mi 
bey nəl xalq əla qə lə rin in ki şa fın da ya xın dan iş ti rak edir si niz.  

Sa bir müəl lim, xid mət lə ri niz diq qət dən kə nar da qal ma yıb, 1996-cı il də yük sək döv lət 
mü ka fa tı olan “Şöh rət” or de ni ilə təl tif olun mu su nuz, 2005-ci il də Azər bay ca nın Xalq 
şairi fəx ri adı na la yiq gö rül mü sü nüz. 

Və tən daş Həm rəy li yi Par ti ya sı nın səd ri ola raq öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da fəal lıq 
gös tə rir si niz. Dün ya Azər bay can lı la rı Konq re sin də ki uzun müd dət li ic ti mai-si ya si fəaliy-
yə ti niz də təq di rə la yiq dir. 

Əmi nəm ki, müs tə qil Azər bay can döv lət çi li yi nin möh kəm lən mə si və da ha qüd rət li ol-
ma sı is ti qa mə tin də si ya si fəaliy yə ti ni zi da vam et di rə cək, çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nı zı və ədə bi 
ir si ni zi bun dan son ra da zən gin ləş di rə cək, oxu cu la rı nı zı ye ni-ye ni əsər lər lə se vin di rə cək-
si niz.  

Hör mət li Sa bir müəl lim!

Si zi 75 il lik  yu bi le yi niz  mü na si bə ti ilə  bir da ha  ürək dən təb rik edir, müd rik li yin zir-
və sin də Si zə möh kəm can sağ lı ğı, uzun ömür, ic ti mai-si ya si-ədə bi fəaliy yə ti niz də nailiy-
yət lər ar zu la yı ram.

Hör  mət  lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   

Bakı şəhəri,  20  may  2021ci il 



Hör mət li Sa bir  müəl lim! 

Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, Azər bay ca nın Xalq şairi ni, ta nın mış ic ti mai-si ya si xa di-
mi, Və tən daş Həm rəy li yi Par ti ya sı nın səd ri ni ana dan ol ma ğı nı zın 75 il li yi  mü na si bə ti  ilə  
sə mi mi  qəlb dən təb rik  edi rəm.

Siz Azər bay can xal qı nın həm ədə biy yat və mət buat ta ri xin də, həm də mil li-azad lıq hə rə ka tı 
ta ri xin də iz qo yan şəx siy yət lər dən bi ri si niz. Ədə bi mü hi tə qə dəm qoy du ğu nuz ilk gün dən eti ba-
rən mü ba riz ruh lu ori ji nal poezi ya nız, mil li təəs süb keş li yin ba riz nü mu nə si olan pub li sis ti ka nız, 
san bal lı el mi və ədə bi-tən qi di mə qa lə lə ri niz Azər bay can ya zar la rı sı ra sı na öz dəst-xət i ilə se çi-
lən is te dad lı qə ləm sa hi bi nin gə li şi ni müj də lə yib. Zən gin ədə bi-bə dii ir sə ma lik olan Azər bay can 
poezi ya sı Sa bir Rüs təm xan lı nın qə lə min dən çı xan əsər lər lə da ha da zən gin lə şib, mil li şüurun 
tə ka mü lü nə tə sir gös tər mək im kan la rı nı ge niş lən di rib. Bu gü nü mü zə və sa ba hı mı za ye ni poetik 
ba xış sər gi lə yən əsər lə ri niz, və tən pər vər ruh lu pub li sis ti ka nız öz mil li ko lo ri ti ilə Si zi yal nız 
Azər bay can da de yil, və tə ni mi zin hü dud la rın dan çox-çox uzaq lar da da ta nı dıb və sev di rib. 

Sa bir müəl lim, hə lə tə lə bə ikən baş la nan əmək fəaliy yə ti niz ömür sal na mə ni zə şə rəf i sə hi-
fə lər ya zıb. Azər bay can Ya zı çı lar İt i fa qı nın or qa nı olan “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də 
pe şə kar ya zar ki mi püx tə ləş miş, da ha son ra müx tə lif və zi fə lər də ça lış dı ğı nız “Ya zı çı” nəş riy-
ya tın da na şir li yin sir lə ri nə yi yə lə nə rək baş re dak tor lu ğa dək yük səl mi si niz. 

Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nız da el mi ax ta rış la rın da özü nə məx sus ye ri olub. Siz AMEA-nın 
Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tun da “Mol la Nəs rəd din” və folk lor” möv zu sun da dis ser ta-
si ya mü da fiə edə rək fi lo lo gi ya elm lə ri na mi zə di alim lik də rə cə si nə yi yə lən mi si niz.
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SABİR RÜSTƏMXANLI – 75

Öl kə miz də mil li-azad lıq hə rə ka tı nın ge niş vü sət al dı ğı il lər də tə sis edə rək baş re dak to-
ru ol du ğu nuz, so vet Azər bay ca nın da ilk müs tə qil və de mok ra tik qə zet ki mi işıq üzü gö-
rən “Azər bay can” qə ze ti nin mil li mət buat ta ri xi miz də xü su si ye ri və ro lu var. Ye ni  tip li 
Azər bay can mət buatı nın ya ran ma sın da və in ki şa fın da kı xid mət lə ri niz, xalq tə rə fin dən 
mət bu sö zü nü zə ve ri lən qiy mət Si zi Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət Mət buat Ko mi tə si-
nin səd ri, Azər bay ca nın mət buat və in for ma si ya na zi ri və zi fə lə ri nə dək ucal dıb. 

XX əs rin 90-cı il lə rin də əsl zi ya lı-və tən daş möv qe yi niz Si zi 1990-cı ilin par la ment seç-
ki lə rin də Azər bay can Ali So ve ti nə gə ti rib. Par la ment də Mil li Şu ra nın tər ki bi nə da xil edil-
mi si niz. 1995-ci il dən eti ba rən müs tə qil Azər bay can da ke çi ri lən par la ment seç ki lə rin də 
xalq Si zə eti mad gös tə rib. I, II, III, IV və VI ça ğı rış Mil li Məc li sin de pu ta tı man da tı nı qa-
zan mı sı nız. Ha zır da Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si ilə Bey nəl xalq mü na si bət lər və 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər ko mi tə si nin, ey ni za man da, To po ni mi ya ko mis si ya sı nın üz vü 
ki mi təq di rə la yiq fəaliy yət gös tə rir, qa nun ya ra dı cı lı ğı işi nə la yiq li töh fə ve rir si niz. 

Azər bay can par la men ti nin Tür ki yə, Al ma ni ya, Hin dis tan, Ko re ya, Qa za xıs tan, Mek si-
ka, Öz bə kis tan və Pa kis tan la par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qrup la rı nın üz vü, həm çi-
nin İs lam Əmək daş lı ğı Təş ki la tı Par la ment İt i fa qın da nü ma yən də he yə ti mi zin üz vü ki mi 
bey nəl xalq əla qə lə rin in ki şa fın da ya xın dan iş ti rak edir si niz.  

Sa bir müəl lim, xid mət lə ri niz diq qət dən kə nar da qal ma yıb, 1996-cı il də yük sək döv lət 
mü ka fa tı olan “Şöh rət” or de ni ilə təl tif olun mu su nuz, 2005-ci il də Azər bay ca nın Xalq 
şairi fəx ri adı na la yiq gö rül mü sü nüz. 

Və tən daş Həm rəy li yi Par ti ya sı nın səd ri ola raq öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da fəal lıq 
gös tə rir si niz. Dün ya Azər bay can lı la rı Konq re sin də ki uzun müd dət li ic ti mai-si ya si fəaliy-
yə ti niz də təq di rə la yiq dir. 

Əmi nəm ki, müs tə qil Azər bay can döv lət çi li yi nin möh kəm lən mə si və da ha qüd rət li ol-
ma sı is ti qa mə tin də si ya si fəaliy yə ti ni zi da vam et di rə cək, çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nı zı və ədə bi 
ir si ni zi bun dan son ra da zən gin ləş di rə cək, oxu cu la rı nı zı ye ni-ye ni əsər lər lə se vin di rə cək-
si niz.  

Hör mət li Sa bir müəl lim!

Si zi 75 il lik  yu bi le yi niz  mü na si bə ti ilə  bir da ha  ürək dən təb rik edir, müd rik li yin zir-
və sin də Si zə möh kəm can sağ lı ğı, uzun ömür, ic ti mai-si ya si-ədə bi fəaliy yə ti niz də nailiy-
yət lər ar zu la yı ram.

Hör  mət  lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   

Bakı şəhəri,  20  may  2021ci il 
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- A  na  to  liy Xaimo  viç, Mil  li 
Məc  li  sə 53 say  lı Qu  ba-Qu -
sar seç  ki dairə  sin  dən de  pu -
tat se  çil  mi  si  niz. Azər  bay  can 
par  la  men  tin  də yə  hu  di ic  ma -
sı  nı təm  sil edir  si  niz. Od  lar 
yur  du  nu öz  lə  ri  nə və  tən se  çən 
soy  daş  la  rı  mız bu gün han  sı 
qay  ğı  lar  la ya  şa  yır  lar?
 Azər  bay  can par  la  men  tin  də 

yə  hu  di ic  ma  sı  nı təm  sil et  mək həm 
qu  rur  ve  ri  ci, həm də mə  su  liy  yət 
li  dir. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, mə  nə 
se  çil  di  yim 53 say  lı Qu  baQu  sar 
dairə  sin  dən əla  və Azər  bay  ca 
nın di  gər re  gion və şə  hər  lə  rin  də 
ya  şa  yan yə  hu  di əsil  li Azər  bay  can 

və  tən  daş  la  rı da mü  ra  ciət edir və 
bu, mə  nim mə  su  liy  yə  ti  mi iki  qat 
ar  tı  rır. 

İx  ti  sas  ca hə  ki  məm və uzun il  lər 
hə  kimcər  rah ki  mi Azər  bay  can 
xal  qı  na xid  mət et  mi  şəm. Sə  nə  ti 
mi se  vərək seç  mi  şəm və iş  lə  di  yim 
40 il  lik dövr  də yüz  lər  lə in  sa  nı 
yenidən hə  ya  ta qay  tar  mı  şam. İl 
ya  rım  dır ki, 53 say  lı Qu  baQu  sar 
seç  ki dairə  sin  dən Mil  li Məc  li  sə 
de  pu  tat se  çil  mi  şəm. Ha  zır  da mil  lət 
və  ki  li ol  sam da, şə  rəf  i pe  şəm  dən 
ay  rıl  ma  mı  şam. Bi  rin  ci Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  si il  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
bu gün də se  çil  di  yim dairə  dən 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də ya  ra  la  nan 

əs  gər  lə  ri  mi  zin, qa  zi  lə  ri  mi  zin sağ 
lam  lıq  la  rı  nı bər  pa et  mə  lə  ri üçün 
əlim  dən gə  lə  ni edi  rəm. 

De  pu  tat ki  mi fəaliy  yə  tə baş  la 
dı  ğım ötən müd  dət  də yad  da  qa  lan 
ha  di  sə  lər çox olub. İlk növ  bə  də 
für  sət  dən is  ti  fa  də edib xal  qı  mı  zı 
er  mə  ni fa  şiz  mi üzə  rin  də qa  zan  dı 
ğı qə  lə  bə mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha 
təb  rik edi  rəm. Bu gün biz qa  lib 
xal  qıq. Bu, çox qü  rur  ve  ri  ci  dir!

Bu ta  ri  xi qə  lə  bə ilk növ  bə  də Ali 
Baş Ko  man  dan, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin müd  rik si  ya  sə  ti, st  ra  te  ji 
dü  şün  cə  si və qə  tiy  yə  ti, Azər  bay 
can Or  du  su  nun qəh  rə  man  lı  ğı və 
rə  şa  də  ti sa  yə  sin  də müm  kün ol  du. 
Ta  rix  də çox az döv  lət xa  di  mi  nə, 
elə  cə də xalq  la  ra be  lə möh  tə  şəm 
zə  fər qa  zan  maq nə  sib olur. Eti 
raf edək ki, bö  yük qə  lə  bə  lər asan, 
ra  hat yol  la əl  də olun  mur. Cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, 
bu mü  ha  ri  bə  ni biz şə  hid  lə  ri  mi  zin 
ca  nı, qa   nı ba   ha   sı   na, hərb   çi   lə   ri   mi  
zin şü   caəti he   sa   bı   na qa   zan   mı   şıq. 
Qə   dir   bi   lən Azər   bay   can xal   qı bu   nu 
heç vaxt unut   ma   ya   caq.

Və   tən mü   ha   ri   bə   sin   də Azər  
bay   can   da ya   şa   yan bü   tün xalq   la  
rın nü   ma   yən   də   lə   ri fə   da   kar   ca   sı   na 
vu   ruş   du   lar, mərd   lik, qəh   rə   man   lıq, 
şü   caət gös   tər   di   lər. Fəxr   lə de   yə 
bi   lə   rəm ki, bu mü   qəd   dəs sa   vaş  
da yə   hu   di gənc   lər də fəal iş   ti   rak 
et   di   lər.

Hə   yat da   vam edir. Mil   li Məc  
li   sin Sə   hiy   yə ko   mi   tə   si   nin üz   vü, 

bir hə   kim ki   mi mən də və   tə   ni  
miz üçün əlim   dən gə   lə   ni et   mə   yə 
ça   lış   mı   şam və bun   dan son   ra da 
fəaliy   yət prin   si   pim bu is   ti   qa   mət   də 
ola   caq   dır.

Bu   nun   la be   lə, təəs   süf ki, ötən il 
ko   ro   na   vi   rus pan   de   mi   ya   sı   nın mey  
da   na çıx   ma   sı və ya   yıl   ma   sı ilə də 
yad   da qal   dı. Bu vi   rus bü   tün dün  
ya   da ge   niş ya   yıl   dı   ğın   dan bir çox 
in   san   la   rın hə   ya   tı   na son qoy   maq   la 
ya   na   şı, həm də döv   lət   lə   rin iq   ti   sa  
diy   ya   tı   na bö   yük zi   yan vur   du.

Əl   bət   ə, mən ilk növ   bə   də se  
çil   di   yim dairə   nin və   tən   daş   la   rı   nın 
qay   ğı   la   rı ilə ma   raq   la   nı   ram, on   lar  
la teztez gö   rü   şü   rəm. Re   gion   da 
olan və və   tən   daş   la   rı na   ra   hat edən 
ümu   mi prob   lem   lə   rin həl   li üçün 
ça   lı   şı   ram. 

Bir mə   sə   lə   ni qeyd edim ki, hə  
yat da   vam et   dik   cə, or   ta   ya müx   tə   lif 
prob   lem   lər çı   xır. İş və in   ki   şaf olan 
yer   də, tə   bii ki, prob   lem   lər də olur, 
bir de   pu   tat ki   mi qay   ğı   la   rı   mız da 
ço   xa   lır.

Son vaxt   lar ən çox şə   hid ailə   lə   ri, 
qa   zi   lər ilə gö   rüş   lə   rim olur. Şə   hid 
ailə   lə   ri əsa   sən sə   hid   lə   ri   mi   zin ad   la  
rı   nın əbə   di   ləş   di   ril   mə   si ilə əla   qə   dar 

mü   ra   ciət edir   lər. Bir çox mü   ra   ciət  
lər isə əlil   lik pob   lem   lə   ri ilə bağ   lı   dır. 
Kənd   lər   də yol, iç   mə   li su ça   tış   maz  
lı   ğı, in   ter   ne   tin çəkilişi işi ilə bağlı 
məsələlər və bu ki   mi di   gər prob  
lem   lə   ri di   lə gə   ti   rən   lər çox   dur.

Bir mil   lət və   ki   li ki   mi se   çi   ci   lə   rin 
mə   ni ax   ta   rıbara   ma   la   rı   nı göz   lə  
mi   rəm. Özüm vax   ta   şı   rı on   lar   la 
gö   rü   şə get   mə   yə, qay   ğı və prob  

lem   lə   ri ilə ya   xın   dan ma   raq   lan   ma  
ğa ça   lı   şı   ram.

 - Azər   bay   can-İs   rail par   la  -
ment   lə   ra   ra   sı əla   qə   lər üz   rə iş   çi 
qru   pu   nun rəh   bə   ri ki   mi İs   rail 
par   la   men   ti ilə mü   na   si   bət   lə   ri 
ne   cə qiy   mət   lən   di   rir   si   niz?
  Gö   zəl bir mi   sal var, de   yir   lər: 

“Yax   şı dost dar gün   də ta   nı   nar”. 
Qa   ra   bağ   da dö   yüş   lər baş   la   nan ilk 

gün   dən son gü   nə 
qə   dər qar   daş Tür   ki   yə 
və Pa   kis   tan döv   lə   ti 
ilə bə   ra   bər İs   rail də 
Azər   bay   can xal   qı   nın 
ya   nın   da ol   du. Baş   qa 
cür ola da bil   məz   di. 
Azər   bay   can və yə  
hu   di xalq   la   rı, döv  
lət   lə   ri   miz birbi   ri   nə 
ta   ri   xən çox ya   xın, dost 
olub   lar. Azər   bay   can 
xal   qı   nın Ümum   mil   li 

li   de   ri Hey   dər Əli   yev İs   railə xü   su   si 
dost   luq mü   na   si   bə   ti sər   gi   lə   yir  
di. Pre   zi   dent İl   ham Əli   yev də bu 
dost   luq mü   na   si   bət   lə   ri   ni yük   sək 
sə   viy   yə   də da   vam et   di   rir. Xalq   la  
rı   mız ara   sın   da   kı əla   qə   lə   rin in   ki   şaf 
et   di   ril   mə   si İs   rail hö   ku   mə   ti üçün 
priori   tet mə   sə   lə   lər   dən   dir. Se   vin   di  
ri   ci hal   dır ki, İs   rail   də güc   lü Azər  
bay   can dias   po   ru var, ey   ni za   man  

da, Azər   bay   can   da yə   hu   di ic   ma   sı 
fəaliy   yət gös   tə   rir. Bu gün də bu 
gö   zəl ənə   nə   lər da   vam edir. 

Bu il fev   ra   lın 23də Mil   li Məc  
li   sin Azər   bay   canİs   rail par   la   ment  
ləra   ra   sı əla   qə   lər üz   rə iş   çi qru  
pu   nun rəh   bə   ri ki   mi mən İs   railin 
Azər   bay   can   da   kı sə   fi   ri cə   nab Corc 
Dik ilə gö   rüş   düm. Hör   mət   li sə   fir 
iki öl   kə ara   sın   da möv   cud olan sıx 
əla   qə   lə   rin gə   lə   cək   də də da   vam 
et   di   ri   lə   cə   yi   nə də   rin ina   mı   nı ifa   də 
et   di. Bu ya   xın   lar   da Azər   bay   can   la 
İs   rail ara   sın   da dip   lo   ma   tik mü   na   si  
bət   lə   rin qu   rul   ma   sı   nın 29cu il   dö  
nü   mü   nə həsr olu   nan bey   nəl   xalq 
konf   rans ke   çi   ri   lib. Mən təd   bir   də 
çı   xış edə   rək vur   ğu   la   dım ki, Azər  
bay   can bu gün dün   ya   da İs   rail   dən 
son   ra yə   hu   di   lə   rin kom   pakt ya   şa  
dı   ğı ye   ga   nə öl   kə   dir. Se   vin   di   ri   ci 
hal   dır ki, son il   lər   də in   for   ma   si   ya
kom   mu   ni   ka   si   ya tex   no   lo   gi   ya   la   rı, 
elm, sə   hiy   yə və in   no   va   tiv sa   hə   lər  
də əmək   daş   lı   ğı   mız da   ha da ge   niş  
lən   mək   də   dir. 

 - Azər   bay   can və İs   rail dö   vət  -
lə   ri ara   sın   da əla   qə   lə   rin gə   lə  -
cək in   ki   şaf pers   pek   tiv   lə   ri ki   mi 
han   sı sa   hə   lə   ri qeyd edər   di   niz?
 SS   Rİnin da   ğıl   ma   sı ilə Azər  

bay   canİs   rail mü   na   si   bət   lə   ri ye   ni 
müs   tə   vi   yə qə   dəm qoy   muş   dur. 

Azər  bay  ca  nın İs  rail  lə mü  na  si  bət  lə  ri hər sa -
hə  də qar  şı  lıq  lı eti  ba  ra və ina  ma əsas  la  nır. 
Ələlxüsus ener  ji və təh  lü  kə  siz  lik sa  hə  lə  rin  də 
iki öl  kə ara  sın  da əlaqələr st  ra  te  ji müt  tə  fiq -
lik sə  viy  yə  sin  də də  yər  lən  di  ri  lə bi  lər. Bun  dan 
baş  qa son dövr  lər  də - İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha -
ri  bə  sin  dən son  ra İs  railin Azər  bay  ca  nın bir 
çox di  gər sa  hə  lə  ri  nə ya  tı  rım la  yi  hə  lə  ri ilə 
gəl  mə  si göz  lə  ni  lir. 

MüsahibimizyəhudiicmasınıMilliMəclisdətəmsiledən,Azərbaycan-İsrail
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,deputatAnatoliyRafailovdur

Azərbaycan-İsrail dostluq və  
əməkdaşlıq münasibətləri yalnız  
müsbət istiqamətdə inkişaf  edir

Milli Məclisin Azərbaycan-İsrail parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun 
rəhbəri Anatoliy Rafailovun İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik ilə görüşü
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- A  na  to  liy Xaimo  viç, Mil  li 
Məc  li  sə 53 say  lı Qu  ba-Qu -
sar seç  ki dairə  sin  dən de  pu -
tat se  çil  mi  si  niz. Azər  bay  can 
par  la  men  tin  də yə  hu  di ic  ma -
sı  nı təm  sil edir  si  niz. Od  lar 
yur  du  nu öz  lə  ri  nə və  tən se  çən 
soy  daş  la  rı  mız bu gün han  sı 
qay  ğı  lar  la ya  şa  yır  lar?
 Azər  bay  can par  la  men  tin  də 

yə  hu  di ic  ma  sı  nı təm  sil et  mək həm 
qu  rur  ve  ri  ci, həm də mə  su  liy  yət 
li  dir. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, mə  nə 
se  çil  di  yim 53 say  lı Qu  baQu  sar 
dairə  sin  dən əla  və Azər  bay  ca 
nın di  gər re  gion və şə  hər  lə  rin  də 
ya  şa  yan yə  hu  di əsil  li Azər  bay  can 

və  tən  daş  la  rı da mü  ra  ciət edir və 
bu, mə  nim mə  su  liy  yə  ti  mi iki  qat 
ar  tı  rır. 

İx  ti  sas  ca hə  ki  məm və uzun il  lər 
hə  kimcər  rah ki  mi Azər  bay  can 
xal  qı  na xid  mət et  mi  şəm. Sə  nə  ti 
mi se  vərək seç  mi  şəm və iş  lə  di  yim 
40 il  lik dövr  də yüz  lər  lə in  sa  nı 
yenidən hə  ya  ta qay  tar  mı  şam. İl 
ya  rım  dır ki, 53 say  lı Qu  baQu  sar 
seç  ki dairə  sin  dən Mil  li Məc  li  sə 
de  pu  tat se  çil  mi  şəm. Ha  zır  da mil  lət 
və  ki  li ol  sam da, şə  rəf  i pe  şəm  dən 
ay  rıl  ma  mı  şam. Bi  rin  ci Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  si il  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
bu gün də se  çil  di  yim dairə  dən 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də ya  ra  la  nan 

əs  gər  lə  ri  mi  zin, qa  zi  lə  ri  mi  zin sağ 
lam  lıq  la  rı  nı bər  pa et  mə  lə  ri üçün 
əlim  dən gə  lə  ni edi  rəm. 

De  pu  tat ki  mi fəaliy  yə  tə baş  la 
dı  ğım ötən müd  dət  də yad  da  qa  lan 
ha  di  sə  lər çox olub. İlk növ  bə  də 
für  sət  dən is  ti  fa  də edib xal  qı  mı  zı 
er  mə  ni fa  şiz  mi üzə  rin  də qa  zan  dı 
ğı qə  lə  bə mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha 
təb  rik edi  rəm. Bu gün biz qa  lib 
xal  qıq. Bu, çox qü  rur  ve  ri  ci  dir!

Bu ta  ri  xi qə  lə  bə ilk növ  bə  də Ali 
Baş Ko  man  dan, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin müd  rik si  ya  sə  ti, st  ra  te  ji 
dü  şün  cə  si və qə  tiy  yə  ti, Azər  bay 
can Or  du  su  nun qəh  rə  man  lı  ğı və 
rə  şa  də  ti sa  yə  sin  də müm  kün ol  du. 
Ta  rix  də çox az döv  lət xa  di  mi  nə, 
elə  cə də xalq  la  ra be  lə möh  tə  şəm 
zə  fər qa  zan  maq nə  sib olur. Eti 
raf edək ki, bö  yük qə  lə  bə  lər asan, 
ra  hat yol  la əl  də olun  mur. Cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, 
bu mü  ha  ri  bə  ni biz şə  hid  lə  ri  mi  zin 
ca  nı, qa   nı ba   ha   sı   na, hərb   çi   lə   ri   mi  
zin şü   caəti he   sa   bı   na qa   zan   mı   şıq. 
Qə   dir   bi   lən Azər   bay   can xal   qı bu   nu 
heç vaxt unut   ma   ya   caq.

Və   tən mü   ha   ri   bə   sin   də Azər  
bay   can   da ya   şa   yan bü   tün xalq   la  
rın nü   ma   yən   də   lə   ri fə   da   kar   ca   sı   na 
vu   ruş   du   lar, mərd   lik, qəh   rə   man   lıq, 
şü   caət gös   tər   di   lər. Fəxr   lə de   yə 
bi   lə   rəm ki, bu mü   qəd   dəs sa   vaş  
da yə   hu   di gənc   lər də fəal iş   ti   rak 
et   di   lər.

Hə   yat da   vam edir. Mil   li Məc  
li   sin Sə   hiy   yə ko   mi   tə   si   nin üz   vü, 

bir hə   kim ki   mi mən də və   tə   ni  
miz üçün əlim   dən gə   lə   ni et   mə   yə 
ça   lış   mı   şam və bun   dan son   ra da 
fəaliy   yət prin   si   pim bu is   ti   qa   mət   də 
ola   caq   dır.

Bu   nun   la be   lə, təəs   süf ki, ötən il 
ko   ro   na   vi   rus pan   de   mi   ya   sı   nın mey  
da   na çıx   ma   sı və ya   yıl   ma   sı ilə də 
yad   da qal   dı. Bu vi   rus bü   tün dün  
ya   da ge   niş ya   yıl   dı   ğın   dan bir çox 
in   san   la   rın hə   ya   tı   na son qoy   maq   la 
ya   na   şı, həm də döv   lət   lə   rin iq   ti   sa  
diy   ya   tı   na bö   yük zi   yan vur   du.

Əl   bət   ə, mən ilk növ   bə   də se  
çil   di   yim dairə   nin və   tən   daş   la   rı   nın 
qay   ğı   la   rı ilə ma   raq   la   nı   ram, on   lar  
la teztez gö   rü   şü   rəm. Re   gion   da 
olan və və   tən   daş   la   rı na   ra   hat edən 
ümu   mi prob   lem   lə   rin həl   li üçün 
ça   lı   şı   ram. 

Bir mə   sə   lə   ni qeyd edim ki, hə  
yat da   vam et   dik   cə, or   ta   ya müx   tə   lif 
prob   lem   lər çı   xır. İş və in   ki   şaf olan 
yer   də, tə   bii ki, prob   lem   lər də olur, 
bir de   pu   tat ki   mi qay   ğı   la   rı   mız da 
ço   xa   lır.

Son vaxt   lar ən çox şə   hid ailə   lə   ri, 
qa   zi   lər ilə gö   rüş   lə   rim olur. Şə   hid 
ailə   lə   ri əsa   sən sə   hid   lə   ri   mi   zin ad   la  
rı   nın əbə   di   ləş   di   ril   mə   si ilə əla   qə   dar 

mü   ra   ciət edir   lər. Bir çox mü   ra   ciət  
lər isə əlil   lik pob   lem   lə   ri ilə bağ   lı   dır. 
Kənd   lər   də yol, iç   mə   li su ça   tış   maz  
lı   ğı, in   ter   ne   tin çəkilişi işi ilə bağlı 
məsələlər və bu ki   mi di   gər prob  
lem   lə   ri di   lə gə   ti   rən   lər çox   dur.

Bir mil   lət və   ki   li ki   mi se   çi   ci   lə   rin 
mə   ni ax   ta   rıbara   ma   la   rı   nı göz   lə  
mi   rəm. Özüm vax   ta   şı   rı on   lar   la 
gö   rü   şə get   mə   yə, qay   ğı və prob  

lem   lə   ri ilə ya   xın   dan ma   raq   lan   ma  
ğa ça   lı   şı   ram.

 - Azər   bay   can-İs   rail par   la  -
ment   lə   ra   ra   sı əla   qə   lər üz   rə iş   çi 
qru   pu   nun rəh   bə   ri ki   mi İs   rail 
par   la   men   ti ilə mü   na   si   bət   lə   ri 
ne   cə qiy   mət   lən   di   rir   si   niz?
  Gö   zəl bir mi   sal var, de   yir   lər: 

“Yax   şı dost dar gün   də ta   nı   nar”. 
Qa   ra   bağ   da dö   yüş   lər baş   la   nan ilk 

gün   dən son gü   nə 
qə   dər qar   daş Tür   ki   yə 
və Pa   kis   tan döv   lə   ti 
ilə bə   ra   bər İs   rail də 
Azər   bay   can xal   qı   nın 
ya   nın   da ol   du. Baş   qa 
cür ola da bil   məz   di. 
Azər   bay   can və yə  
hu   di xalq   la   rı, döv  
lət   lə   ri   miz birbi   ri   nə 
ta   ri   xən çox ya   xın, dost 
olub   lar. Azər   bay   can 
xal   qı   nın Ümum   mil   li 

li   de   ri Hey   dər Əli   yev İs   railə xü   su   si 
dost   luq mü   na   si   bə   ti sər   gi   lə   yir  
di. Pre   zi   dent İl   ham Əli   yev də bu 
dost   luq mü   na   si   bət   lə   ri   ni yük   sək 
sə   viy   yə   də da   vam et   di   rir. Xalq   la  
rı   mız ara   sın   da   kı əla   qə   lə   rin in   ki   şaf 
et   di   ril   mə   si İs   rail hö   ku   mə   ti üçün 
priori   tet mə   sə   lə   lər   dən   dir. Se   vin   di  
ri   ci hal   dır ki, İs   rail   də güc   lü Azər  
bay   can dias   po   ru var, ey   ni za   man  

da, Azər   bay   can   da yə   hu   di ic   ma   sı 
fəaliy   yət gös   tə   rir. Bu gün də bu 
gö   zəl ənə   nə   lər da   vam edir. 

Bu il fev   ra   lın 23də Mil   li Məc  
li   sin Azər   bay   canİs   rail par   la   ment  
ləra   ra   sı əla   qə   lər üz   rə iş   çi qru  
pu   nun rəh   bə   ri ki   mi mən İs   railin 
Azər   bay   can   da   kı sə   fi   ri cə   nab Corc 
Dik ilə gö   rüş   düm. Hör   mət   li sə   fir 
iki öl   kə ara   sın   da möv   cud olan sıx 
əla   qə   lə   rin gə   lə   cək   də də da   vam 
et   di   ri   lə   cə   yi   nə də   rin ina   mı   nı ifa   də 
et   di. Bu ya   xın   lar   da Azər   bay   can   la 
İs   rail ara   sın   da dip   lo   ma   tik mü   na   si  
bət   lə   rin qu   rul   ma   sı   nın 29cu il   dö  
nü   mü   nə həsr olu   nan bey   nəl   xalq 
konf   rans ke   çi   ri   lib. Mən təd   bir   də 
çı   xış edə   rək vur   ğu   la   dım ki, Azər  
bay   can bu gün dün   ya   da İs   rail   dən 
son   ra yə   hu   di   lə   rin kom   pakt ya   şa  
dı   ğı ye   ga   nə öl   kə   dir. Se   vin   di   ri   ci 
hal   dır ki, son il   lər   də in   for   ma   si   ya
kom   mu   ni   ka   si   ya tex   no   lo   gi   ya   la   rı, 
elm, sə   hiy   yə və in   no   va   tiv sa   hə   lər  
də əmək   daş   lı   ğı   mız da   ha da ge   niş  
lən   mək   də   dir. 

 - Azər   bay   can və İs   rail dö   vət  -
lə   ri ara   sın   da əla   qə   lə   rin gə   lə  -
cək in   ki   şaf pers   pek   tiv   lə   ri ki   mi 
han   sı sa   hə   lə   ri qeyd edər   di   niz?
 SS   Rİnin da   ğıl   ma   sı ilə Azər  

bay   canİs   rail mü   na   si   bət   lə   ri ye   ni 
müs   tə   vi   yə qə   dəm qoy   muş   dur. 

Azər  bay  ca  nın İs  rail  lə mü  na  si  bət  lə  ri hər sa -
hə  də qar  şı  lıq  lı eti  ba  ra və ina  ma əsas  la  nır. 
Ələlxüsus ener  ji və təh  lü  kə  siz  lik sa  hə  lə  rin  də 
iki öl  kə ara  sın  da əlaqələr st  ra  te  ji müt  tə  fiq -
lik sə  viy  yə  sin  də də  yər  lən  di  ri  lə bi  lər. Bun  dan 
baş  qa son dövr  lər  də - İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha -
ri  bə  sin  dən son  ra İs  railin Azər  bay  ca  nın bir 
çox di  gər sa  hə  lə  ri  nə ya  tı  rım la  yi  hə  lə  ri ilə 
gəl  mə  si göz  lə  ni  lir. 

MüsahibimizyəhudiicmasınıMilliMəclisdətəmsiledən,Azərbaycan-İsrail
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,deputatAnatoliyRafailovdur

Azərbaycan-İsrail dostluq və  
əməkdaşlıq münasibətləri yalnız  
müsbət istiqamətdə inkişaf  edir

Milli Məclisin Azərbaycan-İsrail parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun 
rəhbəri Anatoliy Rafailovun İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik ilə görüşü
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1991ci il de   kab   rın 25də İs   rail 
Azər   bay   ca   nın müs   tə   qil   li   yi   ni ta   nı  
mış, iki öl   kə ara   sın   da dip   lo   ma   tik 
mü   na   si   bət   lər isə 1992ci il ap   re   lin 
7də qu   rul   muş   dur. 1993cü ilin 
av   qust ayın   dan eti   ba   rən Azər   bay  
can   da İs   railin sə   fir   li   yi fəaliy   yət 
gös   tə   rir. 

Azər   bay   ca   nın İs   rail   lə mü   na   si  
bət   lə   ri hər sa   hə   də qar   şı   lıq   lı eti   ba  
ra və ina   ma əsas   la   nır. Ələlxüsus 
ener   ji və təh   lü   kə   siz   lik sa   hə   lə   rin   də 
iki öl   kə ara   sın   da əlaqələr st   ra   te  
ji müt   ə   fiq   lik sə   viy   yə   sin   də də  

yər   lən   di   ri   lə bi   lər. Bun   dan baş   qa 
son dövr   lər   də  İkin   ci Qa   ra   bağ 
mü   ha   ri   bə   sin   dən son   ra İs   railin 
Azər   bay   ca   nın bir çox di   gər sa   hə  
lə   ri   nə ya   tı   rım la   yi   hə   lə   ri ilə gəl   mə  
si göz   lə   ni   lir. Bun   lar öl   kə   də ye   ni 
tex   no   lo   gi   ya   ya əsas   la   nan sə   na   ye 
sa   hə   lə   ri   nin və tə   sər   rü   fa   tın in   ki   şa  
fı   na dəs   tək ve   rə bi   lər. Bü   tün qeyd 
edilənlərlə ya   na   şı, İs   rail və yə   hu  
di   lər ilə əmək   daş   lıq Azər   bay   can 
hə   qi   qət   lə   ri   nin dün   ya   ya çat   dı   rıl   ma  
sı   na yar   dım edir. 

İs   rail hər za   man Azər   bay   ca   nın 
hər   bi tə   rəf   da   şı olub və ən çə   tin 

an   lar   da ölkəmizi dəs   tək   lə   yib. ABŞ 
er   mə   ni lob   bi   si   nin tə   si   ri ilə 1992ci 
il   də “Azad   lı   ğa Dəs   tək” ak   tı   na 907
ci dü   zə   li   şi et   mək   lə Azər   bay   ca   na 
si   lah sa   tı   şı qa   da   ğa   sı qoy   duq   dan 
son   ra be   lə İs   rail Azər   bay   ca   nı ən 
yük   sək növ si   lah   lar   la tə   min et   di. 
Si   lah tə   mi   na   tı İkin   ci Qa   ra   bağ mü  
ha   ri   bə   si za   ma   nı özü   nü da   ha çox 
bü   ru   zə ver   di və Azər   bay   ca   nın bu 
mü   ha   ri   bə   də   ki zə   fə   rin   də önəm   li rol 
oy   na   dı. 

Hər il İs   railin 40 mil   yon bar   rel 
və ya 1,5 mil   yard dol   lar də   yə   rin  

də il   lik neft id   xa   lı Azər   bay   can   dan 
tə   da   rük olu   nur. Azər   bay   can da 
İs   rail   dən hər   bi sa   hə də da   xil ol  
maq   la, ən ye   ni tex   ni   ka və tex   no  
lo   gi   ya   lar alır. Azər   bay   canİs   rail 
əla   qə   lə   ri   nin yük   sək sə   viy   yə   də 
qu   rul   ma   sı hər iki döv   lə   tin da   xi   li 
işi ol   maq   la ya   na   şı, öl   kə   lə   ri   mi   zin 
in   ki   şa   fın   da və təh   lü   kə   siz   li   yin 
tə   min edil   mə   sin   də bö   yük ro   la 
ma   lik   dir.

- Azər   bay   can   da   kı yə   hu   di ic  -
ma   la   rı   nın fəaliy   yə   ti ba   rə   də 
fi   kir   lə   ri   ni   zi bil   mək is   tər   dik. 

 Öl   kə   miz   də möv   cud olan yə   hu  
di ic   ma   la   rı Azər   bay   can döv   lə   ti   nin 
hər   tə   rəf   i diq   qət və qay   ğı   sı ilə əha   tə 
olu   nub. Bu   nun ba   riz nü   mu   nə   si 
döv   lət baş   çı   sı cə   nab İl   ham Əli   ye  
vin tə   şəb   bü   sü və dəs   tə   yi sa   yə   sin   də 
Ba   kı şə   hə   rində Dağ Yə   hu   di   lə   ri Di   ni 
İc   ma   sı üçün ye   ni si   na   qo   qun ti   kil  
mə   si   dir. 2010cu il   də tə   mə   li qo   yu  
lan hə   min si   na   qoq 2011ci ilin ap   rel 
ayın   da din   dar   la   rın is   ti   fa   də   si   nə 
ve   ri   lib. Ey   ni za   man   da, hər il yə   hu   di 
xal   qı   nın ye   ni ili  “Roş haŞa   na” 
bay   ra   mı mü   na   si   bə   ti ilə Azər   bay   can 

Res   pub   li   ka   sı   nın Pre   zi   den   ti öl   kə  
miz   də   ki yə   hu   di ic   ma   sı   na təb   rik 
ün   van   la   yır. Bu sa   hə   də öl   kə   nin 
Bi   rin   ci vit   sepre   zi   den   ti Meh   ri   ban 
Əli   ye   va   nın rəh   bər   lik et   di   yi Hey   dər 
Əli   yev Fon   du   nun fəaliy   yə   ti xü   su   si 
qeyd edil   mə   li   dir. Be   lə ki, Ba   kı   da 
ya   şa   yan yə   hu   di uşaq   lar üçün “To  
le   rant   lı   ğın ün   va   nı  Azər   bay   can” la  
yi   hə   si çər   çi   və   sin   də Hey   dər Əli   yev 
Fon   du və “OrAv   ner” Bey   nəl   xalq 
Fon   du tə   rə   fin   dən Cə   nu   bi Qaf   qa   zın 
ən bö   yük yə   hu   di təd   ris komp   lek   si 
olan “Ha   badOrAv   ner” mək   tə   bi 
in   şa olu   nub. Bun   dan baş   qa Ba   kı 

Döv   lət Uni   ver   si   te   ti   nin Şərq   şü   nas  
lıq fa   kül   tə   sin   də, ha   be   lə Ağa   bəy 
Nov   ruz   bəy   li adı   na 46 say   lı tam or   ta 
mək   təb   də rus böl   mə   si   nin nəz   din   də 
yə   hu   di mən   şə   li uşaq   lar   dan iba   rət 
olan si   nif   ər   də iv   rit di   li təd   ris edi   lir. 
Azər   bay   can Dil   lər Uni   ver   si   te   tin   də 
İs   rail   şü   nas   lıq fa   kül   tə   si açıl   ıb.

 Azər   bay   can   da üç yə   hu   di ic  
ma   sı  dağ yə   hu   di   lə   ri, aş   ke   na   zi 
yə   hu   di   lə   ri və gür   cü yə   hu   di   lə   ri 
ic   ma   la   rı möv   cud   dur. Ba   kı   da, Qu  
ba   da və Oğuz   da dağ yə   hu   di   lə   ri   nin 
bir ne   çə si   na   qo   qu fəaliy   yət gös   tə  
rir. Öl   kə   miz   də   ki dağ yə   hu   di   lə   ri  
nin ta   ri   xin   dən da   nı   şar   kən müt   ləq 
Qu   ba ra   yo   nun   da   kı Qır   mı   zı Qə   sə  
bə   ni qeyd et   mək la   zım   dır. Çün   ki 
bu qə   sə   bə dün   ya   da İs   rail   dən son   ra 
yə   hu   di   lə   rin kom   pakt hal   da ya   şa   dı  
ğı ikin   çi yer he   sab olu   nur. Ava   nın 
9da (yə   hu   di təq   vi   mi) ma   təm oru  
cu gü   nü dün   ya   nın hər ye   rin   dən 
dağ yə   hu   di   lə   ri bu   ra   ya gə   lir   lər ki, 
va   cib iba   dət   lə   ri ye   ri   nə ye   tir   sin   lər, 
ya   xın   la   rı   nın mə   zar   la   rı   nı zi   ya   rət 
et   sin   lər. 

Bu gün Azər   bay   can   da yə   hu   di 
ic   ma   la   rı ic   ti   mai hə   yat   da da çox 
fəal iş   ti   rak edir   lər. Res   pub   li   ka   da 
Azər   bay   canİs   rail Dost   luq Cə   miy  
yə   ti, “Soh   nut” Yə   hu   di Agent   li   yi, 
“Joint” , “VaadLXet   o   la” ki   mi 
iri yə   hu   di xey   riy   yə təş   ki   lat   la   rı, 
Azər   bay   can Yə   hu   di Qa   dın   la   rı   nın 
Hu   ma   ni   tar As   so   siasi   ya   sı, yə   hu  
di di   ni mək   təb   lə   ri (iye   şi   va   lar), 
Azər   bay   canİs   rail Mə   də   ni Əla   qə  
lər Cə   miy   yə   ti, “Ye   va” Qa   dın və 
Uşaq   la   rın Ri   fa   hı Mər   kə   zi və di   gər 
yə   hu   di qey   rihö   ku   mət təş   ki   lat   la  
rı fəaliy   yət gös   tə   rir. Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı   nın Di   ni Qu   rum   lar   la 
İş üz   rə Döv   lət Ko   mi   tə   si   nin rəs   mi 
say   tın   da ve   ri   lən mə   lu   ma   ta əsa   sən 
ölkə əra   zi   sin   də 7 si   na   qoq və 8 yə  
hu   di di   ni ic   ma   sı fəaliy   yət gös   tə   rir. 

Müasir dövr   də Azər   bay   can   da 
yə   hu   di   lər dost   luq, qar   daş   lıq mü  
hi   tin   də ya   şa   yır   lar. Bu isə tə   sa   dü   fi 
de   yil   dir. Çün   ki bü   tün ta   ri   xi dövr  
lər   də yə   hu   di   lər öl   kə   miz   də öz   lə   ri   ni 
bö   yük bir ailə   nin bə   ra   bər   hü   quq   lu 

üz   vü ki   mi hiss et   miş, dün   ya   da 
an   ti   se   mi   tiz   min tüğ   yan et   di   yi dövr  
lər   də be   lə Azər   bay   can xal   qı on   la   ra 
yad mü   na   si   bət gös   tər   mə   miş, ək   si  
nə, yə   hu   di mən   şə   li həm   və   tən   lə   ri  
miz meh   ri   ban   lıq, həm   rəy   lik, qar   şı  
lıq   lı an   laş   ma şə   raitin   də ya   şa   mış   lar. 

- Yə   hu   di dias   po   ru dün   ya  -
nın ən güc   lü və ge   niş tə   sir 
qüvvəsinə ma   lik dias   por   la  -
rın   dan bi   ri sa   yı   lır. Siz   cə, onu 
güc   lü edən han   sı amil   lər   dir?
 Azər   bay   can   da ya   şa   yan yə   hu   di 

et   nik qru   pu   nun üzv   lə   ri, həm   çi   nin 
İs   railə və dün   ya   nın di   gər öl   kə   lə  
ri   nə köç edən keç   miş Azər   bay   can 
və   tən   da   şı olan yə   hu   di   lər iki öl   kə 
ara   sın   da   kı mü   na   si   bət   lə   rin yük   sək 
sə   viy   yə   də sax   lan   ma   sın   da önəm   li 
rol oy   na   yır   lar. 

Hər də   fə dün   ya   da   kı ay   rıay   rı 
mil   lət   lə   rin dias   por   la   rın   dan da  
nı   şar   kən diq   qə   ti ilk ola   raq yə   hu  
di dias   po   ru cəlb edir. Dün   ya   nın 
bü   tün böl   gə   lə   rin   də əsr   lər   dən bə   ri 
for   ma   la   şan yə   hu   di dias   po   ru   nu di  
gər   lə   rin   dən güc   lü və nü   fuz   lu edən 
baş   lı   ca cə   hət bu xal   qın öz mil   li 
kök   lə   ri   nə də   rin bağ   lı   lı   ğı, keç   mi  
şi   nə bö   yük hör   mət   lə ya   naş   ma   sı, 
xal   qı   nın, ölkəsinin gə   lə   cək in   ki   şa   fı 
üçün döv   lə   tin və mil   lə   tin ma   raq  
la   rı   nı şəx   si ma   raq   lar   dan üs   tün tut  

ma   sı   dır. Yə   hu   di   lə   rin mil   limə   nə   vi 
xü   su   siy   yət   lə   ri dün   ya   nın bir çox 
xalq   la   rı üçün ör   nək ola bi   lər. İs   rail 
döv   lə   ti ilə Azər   bay   ca   nın qar   şı   lıq   lı 
ma   raq   la   rı məhz bu xalq   la   rın ta   ri   xi 
kök   lə   rə bağ   lı   lı   ğın   dan və ox   şar   lı  
ğın   dan irə   li gə   lir. Azər   bay   can   da 
qə   dim dövr   lər   dən ya   şa   yan yə   hu  
di   lər əsr   lər bo   yu azər   bay   can   lı   lar  
la çə   tin gün   lər   də birbi   ri   nə ar   xa, 
da   yaq olub, hə   mi   şə se   vinc   lə   ri   ni, 
kə   dər   lə   ri   ni bö   lü   şüb   lər. Yə   ni Azər  
bay   canİs   rail mü   na   si   bət   lə   ri   nin 
kö   kün   də də   rin, dü   şü   nül   müş, gə   lə  
cək in   ki   şa   fa və qar   şı   lıq   lı ma   raq   la   ra 
söy   kə   nən st   ra   te   ji si   ya   sət du   rur. 

İs   rail   lə yax   şı mü   na   si   bət   lər 
Azər   bay   ca   na bey   nəl   xalq are   na  
da da kö   mək edir. Be   lə ki, dün   ya 
miq   ya   sın   da ta   nı   nan yə   hu   di lob   bi 
təş   ki   lat   la   rı qlo   bal müs   tə   vi   də Azər  
bay   ca   nın ma   raq   la   rı   nın tə   min olun  
ma   sı üçün səy gös   tə   rir. ABŞda   kı 
yə   hu   di lob   bi   si daim bu döv   lə   tin 
ma   raq   la   rı   nı mü   da   fiə edib. Ha   zır   da 
Azər   bay   can və yə   hu   di lob   bi   si   nin 
əmək   daş   lı   ğı er   mə   ni   lə   ri qor   xu   ya 
sa   lan əsas amil   lər   dən bi   ri   dir. 

Son ola   raq de   mək is   tə   yi   rəm 
ki, Azər   bay   canİs   rail dost   luq və 
st   ra   te   ji əmək   daş   lıq mü   na   si   bət   lə   ri 
yal   nız müs   bət is   ti   qa   mət   də da   vam 
edir və daim yük   sə   lən xət ilə di  
na   mik in   ki   şaf   da   dır.
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1991ci il de   kab   rın 25də İs   rail 
Azər   bay   ca   nın müs   tə   qil   li   yi   ni ta   nı  
mış, iki öl   kə ara   sın   da dip   lo   ma   tik 
mü   na   si   bət   lər isə 1992ci il ap   re   lin 
7də qu   rul   muş   dur. 1993cü ilin 
av   qust ayın   dan eti   ba   rən Azər   bay  
can   da İs   railin sə   fir   li   yi fəaliy   yət 
gös   tə   rir. 

Azər   bay   ca   nın İs   rail   lə mü   na   si  
bət   lə   ri hər sa   hə   də qar   şı   lıq   lı eti   ba  
ra və ina   ma əsas   la   nır. Ələlxüsus 
ener   ji və təh   lü   kə   siz   lik sa   hə   lə   rin   də 
iki öl   kə ara   sın   da əlaqələr st   ra   te  
ji müt   ə   fiq   lik sə   viy   yə   sin   də də  

yər   lən   di   ri   lə bi   lər. Bun   dan baş   qa 
son dövr   lər   də  İkin   ci Qa   ra   bağ 
mü   ha   ri   bə   sin   dən son   ra İs   railin 
Azər   bay   ca   nın bir çox di   gər sa   hə  
lə   ri   nə ya   tı   rım la   yi   hə   lə   ri ilə gəl   mə  
si göz   lə   ni   lir. Bun   lar öl   kə   də ye   ni 
tex   no   lo   gi   ya   ya əsas   la   nan sə   na   ye 
sa   hə   lə   ri   nin və tə   sər   rü   fa   tın in   ki   şa  
fı   na dəs   tək ve   rə bi   lər. Bü   tün qeyd 
edilənlərlə ya   na   şı, İs   rail və yə   hu  
di   lər ilə əmək   daş   lıq Azər   bay   can 
hə   qi   qət   lə   ri   nin dün   ya   ya çat   dı   rıl   ma  
sı   na yar   dım edir. 

İs   rail hər za   man Azər   bay   ca   nın 
hər   bi tə   rəf   da   şı olub və ən çə   tin 

an   lar   da ölkəmizi dəs   tək   lə   yib. ABŞ 
er   mə   ni lob   bi   si   nin tə   si   ri ilə 1992ci 
il   də “Azad   lı   ğa Dəs   tək” ak   tı   na 907
ci dü   zə   li   şi et   mək   lə Azər   bay   ca   na 
si   lah sa   tı   şı qa   da   ğa   sı qoy   duq   dan 
son   ra be   lə İs   rail Azər   bay   ca   nı ən 
yük   sək növ si   lah   lar   la tə   min et   di. 
Si   lah tə   mi   na   tı İkin   ci Qa   ra   bağ mü  
ha   ri   bə   si za   ma   nı özü   nü da   ha çox 
bü   ru   zə ver   di və Azər   bay   ca   nın bu 
mü   ha   ri   bə   də   ki zə   fə   rin   də önəm   li rol 
oy   na   dı. 

Hər il İs   railin 40 mil   yon bar   rel 
və ya 1,5 mil   yard dol   lar də   yə   rin  

də il   lik neft id   xa   lı Azər   bay   can   dan 
tə   da   rük olu   nur. Azər   bay   can da 
İs   rail   dən hər   bi sa   hə də da   xil ol  
maq   la, ən ye   ni tex   ni   ka və tex   no  
lo   gi   ya   lar alır. Azər   bay   canİs   rail 
əla   qə   lə   ri   nin yük   sək sə   viy   yə   də 
qu   rul   ma   sı hər iki döv   lə   tin da   xi   li 
işi ol   maq   la ya   na   şı, öl   kə   lə   ri   mi   zin 
in   ki   şa   fın   da və təh   lü   kə   siz   li   yin 
tə   min edil   mə   sin   də bö   yük ro   la 
ma   lik   dir.

- Azər   bay   can   da   kı yə   hu   di ic  -
ma   la   rı   nın fəaliy   yə   ti ba   rə   də 
fi   kir   lə   ri   ni   zi bil   mək is   tər   dik. 

 Öl   kə   miz   də möv   cud olan yə   hu  
di ic   ma   la   rı Azər   bay   can döv   lə   ti   nin 
hər   tə   rəf   i diq   qət və qay   ğı   sı ilə əha   tə 
olu   nub. Bu   nun ba   riz nü   mu   nə   si 
döv   lət baş   çı   sı cə   nab İl   ham Əli   ye  
vin tə   şəb   bü   sü və dəs   tə   yi sa   yə   sin   də 
Ba   kı şə   hə   rində Dağ Yə   hu   di   lə   ri Di   ni 
İc   ma   sı üçün ye   ni si   na   qo   qun ti   kil  
mə   si   dir. 2010cu il   də tə   mə   li qo   yu  
lan hə   min si   na   qoq 2011ci ilin ap   rel 
ayın   da din   dar   la   rın is   ti   fa   də   si   nə 
ve   ri   lib. Ey   ni za   man   da, hər il yə   hu   di 
xal   qı   nın ye   ni ili  “Roş haŞa   na” 
bay   ra   mı mü   na   si   bə   ti ilə Azər   bay   can 

Res   pub   li   ka   sı   nın Pre   zi   den   ti öl   kə  
miz   də   ki yə   hu   di ic   ma   sı   na təb   rik 
ün   van   la   yır. Bu sa   hə   də öl   kə   nin 
Bi   rin   ci vit   sepre   zi   den   ti Meh   ri   ban 
Əli   ye   va   nın rəh   bər   lik et   di   yi Hey   dər 
Əli   yev Fon   du   nun fəaliy   yə   ti xü   su   si 
qeyd edil   mə   li   dir. Be   lə ki, Ba   kı   da 
ya   şa   yan yə   hu   di uşaq   lar üçün “To  
le   rant   lı   ğın ün   va   nı  Azər   bay   can” la  
yi   hə   si çər   çi   və   sin   də Hey   dər Əli   yev 
Fon   du və “OrAv   ner” Bey   nəl   xalq 
Fon   du tə   rə   fin   dən Cə   nu   bi Qaf   qa   zın 
ən bö   yük yə   hu   di təd   ris komp   lek   si 
olan “Ha   badOrAv   ner” mək   tə   bi 
in   şa olu   nub. Bun   dan baş   qa Ba   kı 

Döv   lət Uni   ver   si   te   ti   nin Şərq   şü   nas  
lıq fa   kül   tə   sin   də, ha   be   lə Ağa   bəy 
Nov   ruz   bəy   li adı   na 46 say   lı tam or   ta 
mək   təb   də rus böl   mə   si   nin nəz   din   də 
yə   hu   di mən   şə   li uşaq   lar   dan iba   rət 
olan si   nif   ər   də iv   rit di   li təd   ris edi   lir. 
Azər   bay   can Dil   lər Uni   ver   si   te   tin   də 
İs   rail   şü   nas   lıq fa   kül   tə   si açıl   ıb.

 Azər   bay   can   da üç yə   hu   di ic  
ma   sı  dağ yə   hu   di   lə   ri, aş   ke   na   zi 
yə   hu   di   lə   ri və gür   cü yə   hu   di   lə   ri 
ic   ma   la   rı möv   cud   dur. Ba   kı   da, Qu  
ba   da və Oğuz   da dağ yə   hu   di   lə   ri   nin 
bir ne   çə si   na   qo   qu fəaliy   yət gös   tə  
rir. Öl   kə   miz   də   ki dağ yə   hu   di   lə   ri  
nin ta   ri   xin   dən da   nı   şar   kən müt   ləq 
Qu   ba ra   yo   nun   da   kı Qır   mı   zı Qə   sə  
bə   ni qeyd et   mək la   zım   dır. Çün   ki 
bu qə   sə   bə dün   ya   da İs   rail   dən son   ra 
yə   hu   di   lə   rin kom   pakt hal   da ya   şa   dı  
ğı ikin   çi yer he   sab olu   nur. Ava   nın 
9da (yə   hu   di təq   vi   mi) ma   təm oru  
cu gü   nü dün   ya   nın hər ye   rin   dən 
dağ yə   hu   di   lə   ri bu   ra   ya gə   lir   lər ki, 
va   cib iba   dət   lə   ri ye   ri   nə ye   tir   sin   lər, 
ya   xın   la   rı   nın mə   zar   la   rı   nı zi   ya   rət 
et   sin   lər. 

Bu gün Azər   bay   can   da yə   hu   di 
ic   ma   la   rı ic   ti   mai hə   yat   da da çox 
fəal iş   ti   rak edir   lər. Res   pub   li   ka   da 
Azər   bay   canİs   rail Dost   luq Cə   miy  
yə   ti, “Soh   nut” Yə   hu   di Agent   li   yi, 
“Joint” , “VaadLXet   o   la” ki   mi 
iri yə   hu   di xey   riy   yə təş   ki   lat   la   rı, 
Azər   bay   can Yə   hu   di Qa   dın   la   rı   nın 
Hu   ma   ni   tar As   so   siasi   ya   sı, yə   hu  
di di   ni mək   təb   lə   ri (iye   şi   va   lar), 
Azər   bay   canİs   rail Mə   də   ni Əla   qə  
lər Cə   miy   yə   ti, “Ye   va” Qa   dın və 
Uşaq   la   rın Ri   fa   hı Mər   kə   zi və di   gər 
yə   hu   di qey   rihö   ku   mət təş   ki   lat   la  
rı fəaliy   yət gös   tə   rir. Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı   nın Di   ni Qu   rum   lar   la 
İş üz   rə Döv   lət Ko   mi   tə   si   nin rəs   mi 
say   tın   da ve   ri   lən mə   lu   ma   ta əsa   sən 
ölkə əra   zi   sin   də 7 si   na   qoq və 8 yə  
hu   di di   ni ic   ma   sı fəaliy   yət gös   tə   rir. 

Müasir dövr   də Azər   bay   can   da 
yə   hu   di   lər dost   luq, qar   daş   lıq mü  
hi   tin   də ya   şa   yır   lar. Bu isə tə   sa   dü   fi 
de   yil   dir. Çün   ki bü   tün ta   ri   xi dövr  
lər   də yə   hu   di   lər öl   kə   miz   də öz   lə   ri   ni 
bö   yük bir ailə   nin bə   ra   bər   hü   quq   lu 

üz   vü ki   mi hiss et   miş, dün   ya   da 
an   ti   se   mi   tiz   min tüğ   yan et   di   yi dövr  
lər   də be   lə Azər   bay   can xal   qı on   la   ra 
yad mü   na   si   bət gös   tər   mə   miş, ək   si  
nə, yə   hu   di mən   şə   li həm   və   tən   lə   ri  
miz meh   ri   ban   lıq, həm   rəy   lik, qar   şı  
lıq   lı an   laş   ma şə   raitin   də ya   şa   mış   lar. 

- Yə   hu   di dias   po   ru dün   ya  -
nın ən güc   lü və ge   niş tə   sir 
qüvvəsinə ma   lik dias   por   la  -
rın   dan bi   ri sa   yı   lır. Siz   cə, onu 
güc   lü edən han   sı amil   lər   dir?
 Azər   bay   can   da ya   şa   yan yə   hu   di 

et   nik qru   pu   nun üzv   lə   ri, həm   çi   nin 
İs   railə və dün   ya   nın di   gər öl   kə   lə  
ri   nə köç edən keç   miş Azər   bay   can 
və   tən   da   şı olan yə   hu   di   lər iki öl   kə 
ara   sın   da   kı mü   na   si   bət   lə   rin yük   sək 
sə   viy   yə   də sax   lan   ma   sın   da önəm   li 
rol oy   na   yır   lar. 

Hər də   fə dün   ya   da   kı ay   rıay   rı 
mil   lət   lə   rin dias   por   la   rın   dan da  
nı   şar   kən diq   qə   ti ilk ola   raq yə   hu  
di dias   po   ru cəlb edir. Dün   ya   nın 
bü   tün böl   gə   lə   rin   də əsr   lər   dən bə   ri 
for   ma   la   şan yə   hu   di dias   po   ru   nu di  
gər   lə   rin   dən güc   lü və nü   fuz   lu edən 
baş   lı   ca cə   hət bu xal   qın öz mil   li 
kök   lə   ri   nə də   rin bağ   lı   lı   ğı, keç   mi  
şi   nə bö   yük hör   mət   lə ya   naş   ma   sı, 
xal   qı   nın, ölkəsinin gə   lə   cək in   ki   şa   fı 
üçün döv   lə   tin və mil   lə   tin ma   raq  
la   rı   nı şəx   si ma   raq   lar   dan üs   tün tut  

ma   sı   dır. Yə   hu   di   lə   rin mil   limə   nə   vi 
xü   su   siy   yət   lə   ri dün   ya   nın bir çox 
xalq   la   rı üçün ör   nək ola bi   lər. İs   rail 
döv   lə   ti ilə Azər   bay   ca   nın qar   şı   lıq   lı 
ma   raq   la   rı məhz bu xalq   la   rın ta   ri   xi 
kök   lə   rə bağ   lı   lı   ğın   dan və ox   şar   lı  
ğın   dan irə   li gə   lir. Azər   bay   can   da 
qə   dim dövr   lər   dən ya   şa   yan yə   hu  
di   lər əsr   lər bo   yu azər   bay   can   lı   lar  
la çə   tin gün   lər   də birbi   ri   nə ar   xa, 
da   yaq olub, hə   mi   şə se   vinc   lə   ri   ni, 
kə   dər   lə   ri   ni bö   lü   şüb   lər. Yə   ni Azər  
bay   canİs   rail mü   na   si   bət   lə   ri   nin 
kö   kün   də də   rin, dü   şü   nül   müş, gə   lə  
cək in   ki   şa   fa və qar   şı   lıq   lı ma   raq   la   ra 
söy   kə   nən st   ra   te   ji si   ya   sət du   rur. 

İs   rail   lə yax   şı mü   na   si   bət   lər 
Azər   bay   ca   na bey   nəl   xalq are   na  
da da kö   mək edir. Be   lə ki, dün   ya 
miq   ya   sın   da ta   nı   nan yə   hu   di lob   bi 
təş   ki   lat   la   rı qlo   bal müs   tə   vi   də Azər  
bay   ca   nın ma   raq   la   rı   nın tə   min olun  
ma   sı üçün səy gös   tə   rir. ABŞda   kı 
yə   hu   di lob   bi   si daim bu döv   lə   tin 
ma   raq   la   rı   nı mü   da   fiə edib. Ha   zır   da 
Azər   bay   can və yə   hu   di lob   bi   si   nin 
əmək   daş   lı   ğı er   mə   ni   lə   ri qor   xu   ya 
sa   lan əsas amil   lər   dən bi   ri   dir. 

Son ola   raq de   mək is   tə   yi   rəm 
ki, Azər   bay   canİs   rail dost   luq və 
st   ra   te   ji əmək   daş   lıq mü   na   si   bət   lə   ri 
yal   nız müs   bət is   ti   qa   mət   də da   vam 
edir və daim yük   sə   lən xət ilə di  
na   mik in   ki   şaf   da   dır.



XX əs    rin 70ci il    lə    rin    də bö    yük döv   
lət xa    di    mi Hey    dər Əli    ye    vin öl    kə rəh   
bər    li    yi    nə gəl    işindən son    ra Azər    bay    can 
bo    ya    kar    lıq sə    nə    tinə diqqət göstərildi. 
Hə    min dövr    dən baş    la    ya    raq Azər    bay    can 
mə    də    niy    yə    ti, o cüm    lə    dən təs    vi    ri sə    nət 
sa    hə    si yük    sə    liş döv    rü    nə qə    dəm qoy    du. 
Bu    nun    la bağ    lı Ulu ön    dər Hey    dər Əli   
yev de    yir    di: “Azər    bay    can rəng    kar    lıq, 
təs    vi    ri sə    nət mək    tə    bi dün    ya    da la    yiq    li 

yer tut    muş    dur. Ta    ri    xən qı    sa bir vaxt    da 
Azər    bay    can    da gö    zəl, güc    lü təs    vi    ri sə    nət 
mək    tə    bi, rəng    kar    lıq mək    tə    bi tə    şək    kül 
tap    mış    dır”. 

Hey    dər Əli    ye    vin Azər    bay    ca    na 
rəh    bər    li    yi    nin bü    tün dövr    lə    rin    də ya    ra   
dı    cı in    san    la    rı hər    tə    rəf    i qay    ğı ilə əha    tə 
et    mə    si sa    yə    sin    də rəs    sam    lıq sə    nə    ti də 
öz tə    rəq    qi    si    ni ya    şa    dı. Ulu ön    də    ri    mi    zin 
hi    ma    yə    si ilə mil    li təs    vi    ri sə    nə    tin in    ki    şa   

fın    da ye    ni mər    hə    lə baş    lan    dı, ya    ra    dı    cı    lıq 
təş    ki    lat    la    rı    nın fəaliy    yə    ti üçün mad    di
tex    ni    ki ba    za ya    ra    dıl    dı, bu sa    hə    də zə    ru    ri 
ad    dım    lar atıl    dı. 

1971ci il    də Azər    bay    can Rəs    sam    lar 
İt    i    fa    qı    nın Nax    çı    van Təş    ki    la    tı    nın ya    ra   
dıl    ma    sı da məhz Ulu ön    də    rin adı ilə 
bağ    lı    dır. Gö    zəl di    yar    da be    lə bir təş    ki   
la    tın yaradılması bu sa    hə    nin in    ki    şa    fı    nı 
sü    rət    lən    dir    di, rəs    sam    lıq is    te    da    dı olan 
in    san    la    rı bir çə    tir al    tın    da bir    ləş    dir    di. 
Çün    ki uzun müd    dət Mux    tar Res   
pub    li    ka    da pə    ra    kən    də hal    da fəaliy    yət 
gös    tə    rən rəs    sam    la    rın be    lə bir qu    ru    ma 
eh    ti    yac    la    rı var idi.

 Hey    dər Əli    yev daim Nax    çı    van    da 
ya    şa    yıbya    ra    dan in    cə    sə    nət nü    ma   
yən    də    lə    ri    nə xü    su    si diq    qət və qay    ğı 
gös    tə    rir    di. Ona gö    rə də 1971ci il    də 
Nax    çı    van Rəs    sam    lar Təş    ki    la    tı    nın ya    ra   
dıl    ma    sı    na ha    zır    lıq iş    lə    ri    nin ta    mam    lan   
ma    sı ba    rə    də hö    ku    mət st    ruk    tur    la    rı    na 
və Rəs    sam    lar İt    i    fa    qı    na gös    tə    riş ver    di. 
Ye    ni təş    ki    la    tın səd    ri və    zi    fə    si    nə gənc 
teatr rəs    sa    mı Məm    məd Qa    sı    mo    vun 
na    mi    zəd    li    yi irə    li sü    rül    dü və qu    rum 10 
nə    fər rəs    sam üzv ilə ya    ra    dı    cı    lıq fəaliy   
yə    ti    nə baş    la    dı.

Son    ra    lar müx    tə    lif dövr    lər    də Rəs   
sam    lar İt    i    fa    qı    nın Nax    çı    van Təş    ki    la    tı   
na Azər    bay    ca    nın gör    kəm    li rəs    sam    la    rı 
Şə    mil Mus    ta    fa    yev, Aba    zər Qar    daş    bə   

76  |  MİLLİ MƏCLİS   MAY-İYUN, 2021     MAY-İYUN, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  77   

İNCƏSƏNƏT İNCƏSƏNƏT

yov, Mir    cə    lil Se    yi    dov, Ba    bək Aba    zər    li, 
Hü    seyn    qu    lu Əli    yev sədr    lik et    di    lər.

O dövrlər    də Nax    çı    van Rəs    sam    lar 
Təş    ki    la    tı    nın fəaliy    yə    ti ilə bağ    lı bir sı    ra 
iş    lər gö    rül    sə də, 1987ci il    də Ümum    mil   
li li    de    ri    miz si    ya    si ha    ki    miy    yət    dən is    te    fa 
ve    rən    dən son    ra onun adı ilə bağ    lı olan 
bir çox fəaliy    yət sa    hə    lə    ri ki    mi, bu    ra 
da diq    qət    dən kə    nar    da qal    dı və Mux   
tar Res    pub    li    ka    nın mə    də    ni hə    ya    tın    da 
iş    ti    rak et    mə    di: təş    ki    la    tın he    sa    batseç    ki 
yı    ğın    caq    la    rı ke    çi    ril    mə    di, İda    rə He    yə   
ti    nin iş    lək or    qa    na çev    ril    mə    si müm    kün 
ol    ma    dı, it    i    faq üzv    lə    ri    nin sı    ra    sı    nın 
ge    niş    lən    di    ril    mə    si    nə, gənc rəs    sam    la    rın 
təş    ki    la    ta üzv qə    bul olun    ma    sı    na la    zı    mi 
diq    qət gös    tə    ril    mə    di.

Res    pub    li    ka    mı    zın ikin    ci də    fə döv    lət 
müs    tə    qil    li    yi qa    zan    dı    ğı ilk il    lər    dən baş   
la    ya    raq Nax    çı    van rəs    sam    la    rı    nın fəaliy   
yə    ti ge    niş    lən    di. Ta    nın    mış rəs    sam    la    rı   
mız    dan bir ne    çə    si qar    daş Tür    ki    yə    nin 
müx    tə    lif uni    ver    si    tet    lə    rin    də ça    lış    ma    ğa 
və bu öl    kə    nin mə    də    ni hə    ya    tın    da ya    xın   
dan iş    ti    rak et    mə    yə baş    la    dı    lar. Həm    çi    nin 
on    lar İran İs    lam Res    pub    li    ka    sın    da, Ru   
si    ya Fe    de    ra    si    ya    sın    da, Av    ro    pa və Asi    ya 
öl    kə    lə    rin    də təş    kil olun    muş müx    tə    lif sər   
gi    lə    rə, sim    po    zium    la    ra qa    tıl    dı    lar, hə    min 
öl    kə    lər    də əsər    lə    ri alın    dı, ka    ta    loq    la    rı, 
al    bom və buk    let    lə    ri nəşr edil    di, bey    nəl   
xalq əla    qə    lə    ri qu    rul    ma    ğa baş    la    dı.

Ümum    mil    li li    de    ri    miz tək    rar Azər   
bay    can rəh    bər    li    yi    nə qa    yıt    dıq    dan son    ra 
isə onun əsa    sı    nı qoy    du    ğu mə    də    ni ənə   
nə    lə    rin Nax    çı    van    da da uğur    la da    vam 
et    di    ril    mə    si nə    ti    cə    sin    də ic    ti    mai hə    ya    tın 
di    gər sa    hə    lə    ri ki    mi təs    vi    ri sə    nət    də də 
əsas    lı dö    nü    şə nail olun    du. Azər    bay   
ca    nın ilk realist rəs    sa    mı, pro    fes    sional 
dəz    gah bo    ya    kar    lı    ğı    nın ba    ni    si Bəh    ruz 
Kən    gər    li    nin ev mu    ze    yi ya    ra    dıl    dı. Nax   
çı    van Döv    lət Uni    ver    si    te    ti    nin İn    cə    sə    nət 
fa    kül    tə    sin    də Təs    vi    ri in    cə    sə    nət və rəsm   
xət, Nax    çı    van Müəl    lim    lər İns    ti    tu    tun    da 
Təs    vi    ri in    cə    sə    nət müəl    lim    li    yi böl    mə    lə    ri 
fəaliy    yə    tə baş    la    dı. Ha    zır    da Nax    çı    van    da 
Döv    lət Rəsm Qa    le    re    ya    sı, Mə    də    niy    yət 
və Təh    sil na    zir    lik    lə    ri    nin nəz    din    də, 9 
mək    təb    dən    kə    nar təh    sil oca    ğın    da və 3 
Uşaq İn    cə    sə    nət və Bə    dii Sə    nət    kar    lıq 
Mək    tə    bin    də rəsm ix    ti    sa    sı və dər    nək    lə   
ri möv    cud    dur. Son il    lər əsas    lı şə    kil    də 

ye    ni    dən    qur    ma    dan son    ra is    ti    fa    də    yə 
ve    ri    lən Hey    dər Əli    yev Uşaq, Gənc    lər və 
Es    te    tik Tər    bi    yə Mər    kə    zin    də gənc rəs   
sam    la    rın ye    tiş    mə    si, rəs    sam    lıq sə    nə    ti    nin 
təd    ri    si üçün hər    tə    rəf    i şə    rait ya    ra    dı    lıb. 
Bu sa    hə    də is    te    da    dı olan fi    zi    ki im    kan    la    rı 
məh    dud uşaq    lar və gənc    lə    rin in    ki    şa    fı 
yö    nü    mün    də fəaliy    yət    lə    ri    ni da    vam et   
dir    mə    lə    ri üçün hər cür im    kan var.

Döv    lət proq    ram    la    rı    na əsa    sən Nax   
çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sın    da gənc   
lə    rin asu    də vaxt    la    rı    nın təş    ki    li, elə    cə də 
bi    lik və ba    ca    rıq    la    rı    nın in    ki    şa    fı yö    nün    də 
bir çox təd    bir    lər gö    rü    lür. Bu sa    hə    də 

Rəs    sam    lar Bir    li    yi də xü    su    si is    te    dad   
la    rın üzə çı    xa    rıl    ma    sı is    ti    qa    mə    tin    də öz 
töh    fə    si    ni ver    mək    də    dir. 2020ci il    də 
Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı Rəs    sam   
lar Bir    li    yi    nin nəz    din    də 25 üz    vü olan 
“Gənc rəs    sam    lar” böl    mə    si ya    ra    dı    lıb və 
on    la    rın ara    sın    dan ar    tıq Mux    tar Res   
pub    li    ka    nı müx    tə    lif yer    li və bey    nəl    xalq 
mü    sa    bi    qə    lər    də la    yi    qin    cə təm    sil edən və 
ta    nı    dan    lar var.

Nax    çı    van MR Ali Məc    li    si Səd    ri    nin 
15 fev    ral 2001ci il ta    rix    li sə    rən    ca    mı ilə 
Nax    çı    van Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin sər    gi 
sa    lo    nu    na gör    kəm    li rəs    sam Bəh    ruz Kən   

50 yaşlı 
Naxçıvan 
Rəssamlar Birliyi 

Ülviyyə Həmzəyeva 
Milli Məclisin deputatı, Əməkdar rəssam,  
Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyinin sədri 

XX əs    rin əv    vəl    lə    rin    də Nax    çı    van    da təs    vi    ri sə    nət, mil    li bo    ya    kar    lıq, teatr rəs    sam    lı    ğı janr    la    rı    nın ba    ni    si 
Bəh    ruz Kən    gər    li ki    mi qüd    rət    li sə    nət    kar ye    tiş    sə də, bü    töv    lük    də rəs    sam    lı    ğın in    ki    şa    fı    na la    zı    mi diq    qət 
gös    tə    ril    mir    di. Hət    ta ora    da heç bir sər    gi sa    lo    nu ol    ma    dı    ğı üçün Bəh    ruz Kən    gər    li    nin öz əsər    lə    ri    ni yol 
kə    na    rı    na dü    züb nü    ma    yiş et    dir    mə    si ba    rə    də müasir    lə    ri    nin xa    ti    rə    lə    ri də döv    rü    mü    zə qə    dər gə    lib ça    tıb. 
Tə    bii ki, hər bir sə    nət sa    hə    si ki    mi rəs    sam    lı    ğın in    ki    şa    fı    na da xü    su    si diq    qət və qay    ğı tə    ləb olu    nur    du. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin sərgi salonunda. 1995-ci il

Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin ilk üzvləri 



XX əs    rin 70ci il    lə    rin    də bö    yük döv   
lət xa    di    mi Hey    dər Əli    ye    vin öl    kə rəh   
bər    li    yi    nə gəl    işindən son    ra Azər    bay    can 
bo    ya    kar    lıq sə    nə    tinə diqqət göstərildi. 
Hə    min dövr    dən baş    la    ya    raq Azər    bay    can 
mə    də    niy    yə    ti, o cüm    lə    dən təs    vi    ri sə    nət 
sa    hə    si yük    sə    liş döv    rü    nə qə    dəm qoy    du. 
Bu    nun    la bağ    lı Ulu ön    dər Hey    dər Əli   
yev de    yir    di: “Azər    bay    can rəng    kar    lıq, 
təs    vi    ri sə    nət mək    tə    bi dün    ya    da la    yiq    li 

yer tut    muş    dur. Ta    ri    xən qı    sa bir vaxt    da 
Azər    bay    can    da gö    zəl, güc    lü təs    vi    ri sə    nət 
mək    tə    bi, rəng    kar    lıq mək    tə    bi tə    şək    kül 
tap    mış    dır”. 

Hey    dər Əli    ye    vin Azər    bay    ca    na 
rəh    bər    li    yi    nin bü    tün dövr    lə    rin    də ya    ra   
dı    cı in    san    la    rı hər    tə    rəf    i qay    ğı ilə əha    tə 
et    mə    si sa    yə    sin    də rəs    sam    lıq sə    nə    ti də 
öz tə    rəq    qi    si    ni ya    şa    dı. Ulu ön    də    ri    mi    zin 
hi    ma    yə    si ilə mil    li təs    vi    ri sə    nə    tin in    ki    şa   

fın    da ye    ni mər    hə    lə baş    lan    dı, ya    ra    dı    cı    lıq 
təş    ki    lat    la    rı    nın fəaliy    yə    ti üçün mad    di
tex    ni    ki ba    za ya    ra    dıl    dı, bu sa    hə    də zə    ru    ri 
ad    dım    lar atıl    dı. 

1971ci il    də Azər    bay    can Rəs    sam    lar 
İt    i    fa    qı    nın Nax    çı    van Təş    ki    la    tı    nın ya    ra   
dıl    ma    sı da məhz Ulu ön    də    rin adı ilə 
bağ    lı    dır. Gö    zəl di    yar    da be    lə bir təş    ki   
la    tın yaradılması bu sa    hə    nin in    ki    şa    fı    nı 
sü    rət    lən    dir    di, rəs    sam    lıq is    te    da    dı olan 
in    san    la    rı bir çə    tir al    tın    da bir    ləş    dir    di. 
Çün    ki uzun müd    dət Mux    tar Res   
pub    li    ka    da pə    ra    kən    də hal    da fəaliy    yət 
gös    tə    rən rəs    sam    la    rın be    lə bir qu    ru    ma 
eh    ti    yac    la    rı var idi.

 Hey    dər Əli    yev daim Nax    çı    van    da 
ya    şa    yıbya    ra    dan in    cə    sə    nət nü    ma   
yən    də    lə    ri    nə xü    su    si diq    qət və qay    ğı 
gös    tə    rir    di. Ona gö    rə də 1971ci il    də 
Nax    çı    van Rəs    sam    lar Təş    ki    la    tı    nın ya    ra   
dıl    ma    sı    na ha    zır    lıq iş    lə    ri    nin ta    mam    lan   
ma    sı ba    rə    də hö    ku    mət st    ruk    tur    la    rı    na 
və Rəs    sam    lar İt    i    fa    qı    na gös    tə    riş ver    di. 
Ye    ni təş    ki    la    tın səd    ri və    zi    fə    si    nə gənc 
teatr rəs    sa    mı Məm    məd Qa    sı    mo    vun 
na    mi    zəd    li    yi irə    li sü    rül    dü və qu    rum 10 
nə    fər rəs    sam üzv ilə ya    ra    dı    cı    lıq fəaliy   
yə    ti    nə baş    la    dı.

Son    ra    lar müx    tə    lif dövr    lər    də Rəs   
sam    lar İt    i    fa    qı    nın Nax    çı    van Təş    ki    la    tı   
na Azər    bay    ca    nın gör    kəm    li rəs    sam    la    rı 
Şə    mil Mus    ta    fa    yev, Aba    zər Qar    daş    bə   
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yov, Mir    cə    lil Se    yi    dov, Ba    bək Aba    zər    li, 
Hü    seyn    qu    lu Əli    yev sədr    lik et    di    lər.

O dövrlər    də Nax    çı    van Rəs    sam    lar 
Təş    ki    la    tı    nın fəaliy    yə    ti ilə bağ    lı bir sı    ra 
iş    lər gö    rül    sə də, 1987ci il    də Ümum    mil   
li li    de    ri    miz si    ya    si ha    ki    miy    yət    dən is    te    fa 
ve    rən    dən son    ra onun adı ilə bağ    lı olan 
bir çox fəaliy    yət sa    hə    lə    ri ki    mi, bu    ra 
da diq    qət    dən kə    nar    da qal    dı və Mux   
tar Res    pub    li    ka    nın mə    də    ni hə    ya    tın    da 
iş    ti    rak et    mə    di: təş    ki    la    tın he    sa    batseç    ki 
yı    ğın    caq    la    rı ke    çi    ril    mə    di, İda    rə He    yə   
ti    nin iş    lək or    qa    na çev    ril    mə    si müm    kün 
ol    ma    dı, it    i    faq üzv    lə    ri    nin sı    ra    sı    nın 
ge    niş    lən    di    ril    mə    si    nə, gənc rəs    sam    la    rın 
təş    ki    la    ta üzv qə    bul olun    ma    sı    na la    zı    mi 
diq    qət gös    tə    ril    mə    di.

Res    pub    li    ka    mı    zın ikin    ci də    fə döv    lət 
müs    tə    qil    li    yi qa    zan    dı    ğı ilk il    lər    dən baş   
la    ya    raq Nax    çı    van rəs    sam    la    rı    nın fəaliy   
yə    ti ge    niş    lən    di. Ta    nın    mış rəs    sam    la    rı   
mız    dan bir ne    çə    si qar    daş Tür    ki    yə    nin 
müx    tə    lif uni    ver    si    tet    lə    rin    də ça    lış    ma    ğa 
və bu öl    kə    nin mə    də    ni hə    ya    tın    da ya    xın   
dan iş    ti    rak et    mə    yə baş    la    dı    lar. Həm    çi    nin 
on    lar İran İs    lam Res    pub    li    ka    sın    da, Ru   
si    ya Fe    de    ra    si    ya    sın    da, Av    ro    pa və Asi    ya 
öl    kə    lə    rin    də təş    kil olun    muş müx    tə    lif sər   
gi    lə    rə, sim    po    zium    la    ra qa    tıl    dı    lar, hə    min 
öl    kə    lər    də əsər    lə    ri alın    dı, ka    ta    loq    la    rı, 
al    bom və buk    let    lə    ri nəşr edil    di, bey    nəl   
xalq əla    qə    lə    ri qu    rul    ma    ğa baş    la    dı.

Ümum    mil    li li    de    ri    miz tək    rar Azər   
bay    can rəh    bər    li    yi    nə qa    yıt    dıq    dan son    ra 
isə onun əsa    sı    nı qoy    du    ğu mə    də    ni ənə   
nə    lə    rin Nax    çı    van    da da uğur    la da    vam 
et    di    ril    mə    si nə    ti    cə    sin    də ic    ti    mai hə    ya    tın 
di    gər sa    hə    lə    ri ki    mi təs    vi    ri sə    nət    də də 
əsas    lı dö    nü    şə nail olun    du. Azər    bay   
ca    nın ilk realist rəs    sa    mı, pro    fes    sional 
dəz    gah bo    ya    kar    lı    ğı    nın ba    ni    si Bəh    ruz 
Kən    gər    li    nin ev mu    ze    yi ya    ra    dıl    dı. Nax   
çı    van Döv    lət Uni    ver    si    te    ti    nin İn    cə    sə    nət 
fa    kül    tə    sin    də Təs    vi    ri in    cə    sə    nət və rəsm   
xət, Nax    çı    van Müəl    lim    lər İns    ti    tu    tun    da 
Təs    vi    ri in    cə    sə    nət müəl    lim    li    yi böl    mə    lə    ri 
fəaliy    yə    tə baş    la    dı. Ha    zır    da Nax    çı    van    da 
Döv    lət Rəsm Qa    le    re    ya    sı, Mə    də    niy    yət 
və Təh    sil na    zir    lik    lə    ri    nin nəz    din    də, 9 
mək    təb    dən    kə    nar təh    sil oca    ğın    da və 3 
Uşaq İn    cə    sə    nət və Bə    dii Sə    nət    kar    lıq 
Mək    tə    bin    də rəsm ix    ti    sa    sı və dər    nək    lə   
ri möv    cud    dur. Son il    lər əsas    lı şə    kil    də 

ye    ni    dən    qur    ma    dan son    ra is    ti    fa    də    yə 
ve    ri    lən Hey    dər Əli    yev Uşaq, Gənc    lər və 
Es    te    tik Tər    bi    yə Mər    kə    zin    də gənc rəs   
sam    la    rın ye    tiş    mə    si, rəs    sam    lıq sə    nə    ti    nin 
təd    ri    si üçün hər    tə    rəf    i şə    rait ya    ra    dı    lıb. 
Bu sa    hə    də is    te    da    dı olan fi    zi    ki im    kan    la    rı 
məh    dud uşaq    lar və gənc    lə    rin in    ki    şa    fı 
yö    nü    mün    də fəaliy    yət    lə    ri    ni da    vam et   
dir    mə    lə    ri üçün hər cür im    kan var.

Döv    lət proq    ram    la    rı    na əsa    sən Nax   
çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sın    da gənc   
lə    rin asu    də vaxt    la    rı    nın təş    ki    li, elə    cə də 
bi    lik və ba    ca    rıq    la    rı    nın in    ki    şa    fı yö    nün    də 
bir çox təd    bir    lər gö    rü    lür. Bu sa    hə    də 

Rəs    sam    lar Bir    li    yi də xü    su    si is    te    dad   
la    rın üzə çı    xa    rıl    ma    sı is    ti    qa    mə    tin    də öz 
töh    fə    si    ni ver    mək    də    dir. 2020ci il    də 
Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı Rəs    sam   
lar Bir    li    yi    nin nəz    din    də 25 üz    vü olan 
“Gənc rəs    sam    lar” böl    mə    si ya    ra    dı    lıb və 
on    la    rın ara    sın    dan ar    tıq Mux    tar Res   
pub    li    ka    nı müx    tə    lif yer    li və bey    nəl    xalq 
mü    sa    bi    qə    lər    də la    yi    qin    cə təm    sil edən və 
ta    nı    dan    lar var.

Nax    çı    van MR Ali Məc    li    si Səd    ri    nin 
15 fev    ral 2001ci il ta    rix    li sə    rən    ca    mı ilə 
Nax    çı    van Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin sər    gi 
sa    lo    nu    na gör    kəm    li rəs    sam Bəh    ruz Kən   

50 yaşlı 
Naxçıvan 
Rəssamlar Birliyi 

Ülviyyə Həmzəyeva 
Milli Məclisin deputatı, Əməkdar rəssam,  
Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyinin sədri 

XX əs    rin əv    vəl    lə    rin    də Nax    çı    van    da təs    vi    ri sə    nət, mil    li bo    ya    kar    lıq, teatr rəs    sam    lı    ğı janr    la    rı    nın ba    ni    si 
Bəh    ruz Kən    gər    li ki    mi qüd    rət    li sə    nət    kar ye    tiş    sə də, bü    töv    lük    də rəs    sam    lı    ğın in    ki    şa    fı    na la    zı    mi diq    qət 
gös    tə    ril    mir    di. Hət    ta ora    da heç bir sər    gi sa    lo    nu ol    ma    dı    ğı üçün Bəh    ruz Kən    gər    li    nin öz əsər    lə    ri    ni yol 
kə    na    rı    na dü    züb nü    ma    yiş et    dir    mə    si ba    rə    də müasir    lə    ri    nin xa    ti    rə    lə    ri də döv    rü    mü    zə qə    dər gə    lib ça    tıb. 
Tə    bii ki, hər bir sə    nət sa    hə    si ki    mi rəs    sam    lı    ğın in    ki    şa    fı    na da xü    su    si diq    qət və qay    ğı tə    ləb olu    nur    du. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin sərgi salonunda. 1995-ci il

Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin ilk üzvləri 
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gər    li    nin adı ve    ril    di. Hə    min il ya    ra    dı   
lan Bəh    ruz Kən    gər    li Mu    ze    yi    nin açı    lış 
mə    ra    si    min    də Ulu ön    dər Hey    dər Əli    yev 
şəx    sən iş    ti    rak edə    rək da    hi rəs    sa    mın 
hə    yat və ya    ra    dı    cı    lı    ğı, əsər    lə    ri    nin təd    qi    qi 
sa    hə    sin    də qar    şı    da du    ran və    zi    fə    lər haq   
qın    da ge    niş nitq söy    lə    di: “Bəh    ruz Kən   
gər    li    nin əsər    lə    ri Azər    bay    can rəs    sam    lıq 
sə    nə    ti    nin, mə    də    niy    yə    ti    nin ən gör    kəm    li 
nü    mu    nə    lə    rin    dən    dir. Biz bu    nun    la fəxr 
et    mə    li    yik. Fəxr et    mə    li    yik ki, Azər    bay   
can xal    qı    nın be    lə bö    yük is    te    da    da ma    lik 
in    san    la    rı olub    dur”.

2012ci il    də Azər    bay    can Pre    zi    den    ti 
İl    ham Əli    yev Bəh    ruz Kən    gər    li    nin 120 
il    lik yu    bi    le    yi    nin ke    çi    ril    mə    si haq    qın    da 
sə    rən    cam im    za    la    dı. Bu sə    rən    ca    ma əsa   
sən Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı Ali 
Məc    li    sin    də Təd    bir    lər Pla    nı ha    zır    la    na    raq 
hə    ya    ta ke    çi    ri    ldi. Bəh    ruz Kən    gər    li    nin 
Azər    bay    can Mil    li İn    cə    sə    nət Mu    ze    yi    nin 
fon    dun    da sax    la    nı    lan 191 əsə    ri    nin su   
rə    ti çı    xa    rı    la    raq rəs    sa    mın adı    nı da    şı    yan 
mu    ze    yə ve    ril    di. İlk də    fə ola    raq onun 

əsər    lə    ri    nin tam kül    liy    ya    tı al    bomka    ta   
loq şək    lin    də çap edil    di. Ey    ni za    man    da, 
Nax    çı    van    da bu yu    bi    ley mü    na    si    bə    ti ilə 
poçt mar    ka    sı bu    ra    xıl    dı, Bəh    ruz Kən    gər   
li    yə aid sə    nəd    li film ha    zır    lan    dı, mu    ze   
yin yer    ləş    di    yi bi    na isə ye    ni    dən qu    rul    du.

 Nax    çı    van Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin ta   
ri    xin    də 2013cü il iyu    nun 12si xü    su    si 
gün ki    mi əla    mət    dar    dır. Hə    min gün 
Nax    çı    van şə    hə    ri    nin Hey    dər Əli    yev 
pros    pek    tin    də Rəs    sam    lar Bir    li    yi üçün 
gö    zəl me    mar    lıq üs    lu    bu    na ma    lik olan 
bi    na ti    ki    lə    rək is    ti    fa    də    yə ve    ril    di. Bu üç   
mər    tə    bə    li möh    tə    şəm bi    na    nın 9 ema    lat   
xa    na    sı, in    zi    ba    ti otaq    la    rı, bö    yük, işıq    lı, 
bü    tün müasir stan    dart    la    ra ca    vab ve    rən 
Bəh    ruz Kən    gər    li adı    na sər    gi sa    lo    nu var.

Növ    bə    ti se    vin    di    ri    ci ha    di    sə isə “Rəs   
sam    lar Par    kı    ”nın ya    ra    dıl    ma    sı haq    qın   
da Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı Ali 
Məc    li    si Səd    ri    nin 14 no    yabr 2015ci il 
ta    rix    li sə    rən    ca    mı ol    du. Sə    rən    ca    ma əsa   
sən Nax    çı    van şə    hə    ri    nin İs    tiq    lal kü    çə    sin   
də Bəh    ruz Kən    gər    li    nin hey    kə    li qo    yul    du 

və gör    kəm    li rəs    sa    mın adı    na “Rəs    sam    lar 
Par    kı” ya    ra    dıl    dı. Park 2016cı il ma    yın 
24də III Bey    nəl    xalq Rəsm Fes    ti    va    lı ərə   
fə    sin    də təd    bi    rə gə    lən qo    naq    la    rın iş    ti    ra    kı 
ilə açı    la    raq sə    nət    se    vər    lə    rin is    ti    fa    də    si    nə 
ve    ril    di.

2012ci il    dən baş    la    ya    raq Nax    çı   
van Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin tə    şəb    bü    sü ilə 
“Nax    çı    van  bə    şə    riy    yə    tin be    şi    yi” Bey   
nəl    xalq Rəsm Fes    ti    va    lı ke    çi    ril    ir. Uğur    lu 
bir la    yi    hə ki    mi də    yər    lən    di    ri    lən fes    ti    val 
az za    man kə    si    yin    də xa    ri    ci rəs    sam    la    rın 
ma    ra    ğı    na sə    bəb ol    ub, bir çox öl    kə    lər    dən 
xoş sə    da    sı eşi    dil    ib. Bu təd    bi    rin iki il    dən 
bir “bien    na    le” for    ma    tın    da ke    çi    ril    mə   
si nə    zər    də tu    tu    lur. Ar    tıq 2014, 2016 və 
2018ci il    lər də da    xil ol    maq    la bu fes    ti    val 
baş tu    tub. Hə    min la    yi    hə və təd    bir    lər    də 
ümu    mi    lik    də dün    ya    nın 16 öl    kə    sin    dən 
254 rəs    sam iş    ti    rak edib. 

Azər    bay    can xal    qı haq    lı ola    raq öz 
ta    ri    xi, mil    limə    də    ni abi    də    lə    ri, zən    gin 
ədə    biy    ya    tı, in    cə    sə    nə    ti və mu    si    qi mə   
də    niy    yə    ti ilə fəxr edir. Azər    bay    ca    nın 
müx    tə    lif növ an    tik me    mar    lıq, mu    si    qi, 
rəqs və mil    li mət    bəx nü    mu    nə    lə    ri, qə   
dim mu    si    qi alət    lə    ri, adət və ənə    nə    lə    ri 
YU    NES    KOnun Ümum    dün    ya Mə    də    ni 
İrs Si    ya    hı    sı    na da    xil edi    lib. Mil    li ir    sin 
qo    run    ma    sı, öl    kə mə    də    niy    yə    ti və in    cə   
sə    nə    ti    nin in    ki    şa    fı is    ti    qa    mə    tin    də Hey    dər 
Əli    yev Fon    du    nun pre    zi    den    ti Meh    ri    ban 
xa    nım Əli    ye    va    nın sə    mə    rə    li fəaliy    yə    ti    ni, 
da    nıl    maz zəh    mə    ti    ni xü    su    si qeyd et    mək 
is    tər    dim. Da    hi in    sa    nın adı    nı da    şı    yan 
fon    dun fəaliy    yə    ti sa    yə    sin    də öl    kə    də və 
onun hü    dud    la    rın    dan kə    nar    da mil    li 
mə    də    niy    yə    ti və in    cə    sə    nə    ti təb    liğ edən 
çox    say    lı mü    hüm bey    nəl    xalq təd    bir    lər, 
fes    ti    val    lar ke    çi    ri    lir, la    yi    hə    lər real    laş    dı   
rı    lır və bü    tün bun    la    rın sa    yə    sin    də ar    tıq 
dün    ya    da Azər    bay    can xal    qı    nın adət 
və ənə    nə    lə    ri, mu    si    qi    si və ədə    biy    ya    tı, 
tə    biəti və me    mar    lı    ğı, to    le    rant    lı    ğı və 
mul    ti    kul    tu    ra    liz    mi, is    te    dad    lı şəx    siy    yət    lə   
ri da    ha çox ta    nı    nır.

Azər    bay    can Pre    zi    den    ti İl    ham Əli    yev 
bu il ma    yın 7də “Şu    şa    nın Azər    bay    ca   
nın mə    də    niy    yət pay    tax    tı elan edil    mə    si 
haq    qın    da” Sə    rən    cam im    za    la    dı. Hə    min 
sə    nəd    lə ar    tıq bu qə    dim qa    la şə    hə    ri   
mi    zin öl    kə    mi    zin mə    də    niy    yət pay    tax    tı 
ol    ma    sı rəs    mi    ləş    di    ril    di.

Bu gün Azər    bay    ca    nın gör    kəm    li 
mə    də    niy    yət xa    dim    lə    ri    nin “gül    lə    lən   
miş hey    kəl    lər”inin bər    pa olu    na    raq öz 
doğ    ma yur    du    na qay    ta    rıl    ma    sı, Şu    şa 
şə    hə    ri    nin öl    kə    nin mə    də    niy    yət pay    tax    tı 
elan edil    mə    si, Va    qif Poezi    ya Gün    lə    ri   
nin və “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi Fes    ti    va    lı    nın 
ye    ni    dən bər    pa    sı öl    kə    nin mə    də    ni hə    ya   
tın    da əla    mət    dar ha    di    sə    lər    dir. Bu, gənc 
nəs    lin mə    də    niy    yə    ti    mi    zi da    ha ya    xın    dan 
ta    nı    ma    sı üçün də bö    yük töh    fə    dir.

Ümum    mil    li li    der Hey    dər Əli    yev 
Azər    bay    ca    nın qə    dim mə    də    niy    yət 

mər    kə    zi olan Şu    şa şə    hə    ri    nə daim çox 
bö    yük qay    ğı gös    tə    rir, ora    nı adi bir şə   
hər de    yil, zən    gin ta    ri    xi, qə    dim abi    də    lə    ri 
olan öl    kə    mi    zin qəh    rə    man    lıq rəm    zi ki    mi 
gö    rür    dü. Ulu ön    dər de    yir    di: “Şu    şa    sız 
Qa    ra    bağ, Qa    ra    bağ    sız isə ümu    miy    yət    lə, 
Azər    bay    can yox    dur!”

İl    ham Əli    yev Şu    şa    ya son sə    fə    ri ön   
cə    si bir çı    xı    şın    da söy    lə    di ki: “Biz Şu    şa    ya 
ge    di    rik. Şu    şa    da “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi 
Fes    ti    va    lı ke    çi    ri    lə    cək. De    di    yim ki    mi, 
bu il may ayın    da “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi 
Fes    ti    va    lı uzun fa    si    lə    dən son    ra ke    çi    ri    lə   
cək    dir”. 

Şu    şa    da Hey    dər Əli    yev Fon    du    nun 
təş    kil et    di    yi “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi Fes    ti   
va    lın    da uzun il    lər    dən son    ra “Qa    ra    bağ” 
şi    kəs    tə    si    nin sə    da    la    rı    nın göy    lə    rə ucal    ma    sı 
bi    zi çox qü    rur    lan    dır    dı. Fes    ti    val çər    çi    və   

sin    də ke    çi    ri    lən ey    ni ad    lı bey    nəl    xalq rəsm 
sər    gi    si    nin isə baş    qa bir möh    tə    şəm    li    yi var 
idi. Azər    bay    ca    nın və dün    ya    da ya    şa    yıb
ya    ra    dan di    gər xalq    la    rın gör    kəm    li rəs   
sam    la    rı tə    rə    fin    dən xa    rı    bül    bül ma    ket    lə    ri 
üzə    rin    də möh    tə    şəm əsər    lər ya    ra    dıl    dı, 
fes    ti    va    lın ke    çi    ril    di    yi əra    zi  Şu    şa    nın Cı    dır 
dü    zü bu əsər    lər ilə bə    zə    dil    di.

Mən də bir rəs    sam ki    mi uzun il    lər 
mən    fur düş    mən tap    da    ğı al    tın    da olan 
tor    paq    la    rı    mı    zın iş    ğal    dan azad olun    ma    sı 
və ora    da mö    tə    bər təd    bir    lə    rin, həm    çi    nin 
rəsm sər    gi    lə    ri    nin ke    çi    ril    mə    si ar    zu    su ilə 

ya    şa    mı    şam. Bu    dur, ar    zu    la    rı    mız ger    çək 
ol    du. 

   Bu gün Nax    çı    van Mux    tar Res    pub   
li    ka    sı Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin ya    ra    dıl    ma   
sın    dan 50 il ötür. Bu, heç də ki    çik rə    qəm 
de    yil. Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin 50 il    lik yu    bi   
le    yi    nin ke    çi    ril    mə    si haq    qın    da sə    rən    cam   
da qeyd olun    du    ğu ki    mi, “Nax    çı    van    da 
rəs    sam    lıq sə    nə    ti bö    yük in    ki    şaf yo    lu keç   
miş    dir. Ta    ri    xi Gə    mi    qa    ya təs    vir    lə    rin    dən 
baş    la    yan Nax    çı    van rəs    sam    lıq sə    nə    ti XII 
əsr    dən eti    ba    rən me    mar    lıq mək    tə    bi    nin 
tə    si    ri ilə in    ki    şaf et    miş    dir”. 2000ci il    dən 
müs    tə    qil bir qu    rum ki    mi fəaliy    yət gös    tə   
rən ya    ra    dı    cı təş    ki    lat bu gün də Azər    bay   
can üçün önəm    li ha    di    sə    lər    lə zən    gin bir 
ta    rix ya    şa    yır və ya    ra    dır. Bu il Ulu ön    dər 
Hey    dər Əli    ye    vin ana    dan ol    ma    sı    nın 98 
il    li    yi    nə həsr olun    muş növ    bə    ti  be    şin    ci 

“Nax    çı    van  bə    şə    riy    yə    tin be    şi    yi” Bey    nəl   
xalq Rəsm Fes    ti    va    lı ke    çi    ril    di. 

Öl    kə Pre    zi    den    ti    miz cə    nab İl    ham 
Əli    ye    vin ta    ri    xi zə    fər son    ra    sı Nax    çı    va    na 
növ    bə    ti sə    fə    ri və Ulu ön    də    rin do    ğum 
gü    nü    nü məhz Nax    çı    van    da qeyd et    mə    si 
bi    zi çox se    vin    dir    di. Mil    limə    də    ni də    yər   
lə    ri    mi    zi, ir    si    mi    zi hər ad    dım    da uca tu    tan 
döv    lət rəh    bə    ri    mi    zin da    hi şəx    siy    yə    tin 
la    yiq    li si    ya    si va    ri    si ki    mi ata və    siy    yə    ti    nə 
əməl et    mə    si bü    töv Azər    bay    can na    mi    nə 
Nax    çı    va    nı da 30 il    lik blo    ka    da    dan azad 
et    mə    yin la    zım ol    du    ğu    nu, Nax    çı    va    nın 

da Qa    ra    bağ qə    dər bö    yük əhə    miy    yə    tə 
ma    lik və əziz ol    du    ğu    nu gös    tər    di. Öl    kə 
rəh    bə    ri    nin vur    ğu    la    dı    ğı ki    mi: “Nax    çı   
van bi    zim əziz di    ya    rı    mız    dır, Hey    dər 
Əli    ye    vin və    tə    ni    dir. Hər bir azər    bay    can    lı 
üçün əziz, doğ    ma di    yar    dır və Nax    çı    va   
nın in    ki    şa    fı, çi    çək    lən    mə    si ar    tıq real    lıq   
dır. Bu real    lı    ğı biz özü    müz ya    rat    mı    şıq. 
Bu gün Ulu ön    də    rin xa    ti    rə    si    nə gös    tə    ri   
lən ən bö    yük diq    qət məhz özü    nü bax, 
bu in    ki    şaf    da tə    cəs    süm et    di    rir”.

Azər    bay    ca    nın ay    rıl    maz his    sə    si olan 
Nax    çı    van    da ya    şa    yıbya    ra    dan biz rəs   
sam    lar ta    ri    xi    miz, gör    kəm    li və unu    dul   
maz rəs    sam    la    rı    mız ilə daim fəxr edi    rik. 
Öl    kə    mi    zin çi    çək    lən    mə    si, in    ti    ba    hı, si    ya   
siiq    ti    sa    di du    ru    mu, ge    niş bər    paqu    ru   
cu    luq iş    lə    ri bi    zi da    ha da hə    vəs    lən    di    rir, 
ye    ni əsər    lər ya    rat    ma    ğa səs    lə    yir. 
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gər    li    nin adı ve    ril    di. Hə    min il ya    ra    dı   
lan Bəh    ruz Kən    gər    li Mu    ze    yi    nin açı    lış 
mə    ra    si    min    də Ulu ön    dər Hey    dər Əli    yev 
şəx    sən iş    ti    rak edə    rək da    hi rəs    sa    mın 
hə    yat və ya    ra    dı    cı    lı    ğı, əsər    lə    ri    nin təd    qi    qi 
sa    hə    sin    də qar    şı    da du    ran və    zi    fə    lər haq   
qın    da ge    niş nitq söy    lə    di: “Bəh    ruz Kən   
gər    li    nin əsər    lə    ri Azər    bay    can rəs    sam    lıq 
sə    nə    ti    nin, mə    də    niy    yə    ti    nin ən gör    kəm    li 
nü    mu    nə    lə    rin    dən    dir. Biz bu    nun    la fəxr 
et    mə    li    yik. Fəxr et    mə    li    yik ki, Azər    bay   
can xal    qı    nın be    lə bö    yük is    te    da    da ma    lik 
in    san    la    rı olub    dur”.

2012ci il    də Azər    bay    can Pre    zi    den    ti 
İl    ham Əli    yev Bəh    ruz Kən    gər    li    nin 120 
il    lik yu    bi    le    yi    nin ke    çi    ril    mə    si haq    qın    da 
sə    rən    cam im    za    la    dı. Bu sə    rən    ca    ma əsa   
sən Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı Ali 
Məc    li    sin    də Təd    bir    lər Pla    nı ha    zır    la    na    raq 
hə    ya    ta ke    çi    ri    ldi. Bəh    ruz Kən    gər    li    nin 
Azər    bay    can Mil    li İn    cə    sə    nət Mu    ze    yi    nin 
fon    dun    da sax    la    nı    lan 191 əsə    ri    nin su   
rə    ti çı    xa    rı    la    raq rəs    sa    mın adı    nı da    şı    yan 
mu    ze    yə ve    ril    di. İlk də    fə ola    raq onun 

əsər    lə    ri    nin tam kül    liy    ya    tı al    bomka    ta   
loq şək    lin    də çap edil    di. Ey    ni za    man    da, 
Nax    çı    van    da bu yu    bi    ley mü    na    si    bə    ti ilə 
poçt mar    ka    sı bu    ra    xıl    dı, Bəh    ruz Kən    gər   
li    yə aid sə    nəd    li film ha    zır    lan    dı, mu    ze   
yin yer    ləş    di    yi bi    na isə ye    ni    dən qu    rul    du.

 Nax    çı    van Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin ta   
ri    xin    də 2013cü il iyu    nun 12si xü    su    si 
gün ki    mi əla    mət    dar    dır. Hə    min gün 
Nax    çı    van şə    hə    ri    nin Hey    dər Əli    yev 
pros    pek    tin    də Rəs    sam    lar Bir    li    yi üçün 
gö    zəl me    mar    lıq üs    lu    bu    na ma    lik olan 
bi    na ti    ki    lə    rək is    ti    fa    də    yə ve    ril    di. Bu üç   
mər    tə    bə    li möh    tə    şəm bi    na    nın 9 ema    lat   
xa    na    sı, in    zi    ba    ti otaq    la    rı, bö    yük, işıq    lı, 
bü    tün müasir stan    dart    la    ra ca    vab ve    rən 
Bəh    ruz Kən    gər    li adı    na sər    gi sa    lo    nu var.

Növ    bə    ti se    vin    di    ri    ci ha    di    sə isə “Rəs   
sam    lar Par    kı    ”nın ya    ra    dıl    ma    sı haq    qın   
da Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı Ali 
Məc    li    si Səd    ri    nin 14 no    yabr 2015ci il 
ta    rix    li sə    rən    ca    mı ol    du. Sə    rən    ca    ma əsa   
sən Nax    çı    van şə    hə    ri    nin İs    tiq    lal kü    çə    sin   
də Bəh    ruz Kən    gər    li    nin hey    kə    li qo    yul    du 

və gör    kəm    li rəs    sa    mın adı    na “Rəs    sam    lar 
Par    kı” ya    ra    dıl    dı. Park 2016cı il ma    yın 
24də III Bey    nəl    xalq Rəsm Fes    ti    va    lı ərə   
fə    sin    də təd    bi    rə gə    lən qo    naq    la    rın iş    ti    ra    kı 
ilə açı    la    raq sə    nət    se    vər    lə    rin is    ti    fa    də    si    nə 
ve    ril    di.

2012ci il    dən baş    la    ya    raq Nax    çı   
van Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin tə    şəb    bü    sü ilə 
“Nax    çı    van  bə    şə    riy    yə    tin be    şi    yi” Bey   
nəl    xalq Rəsm Fes    ti    va    lı ke    çi    ril    ir. Uğur    lu 
bir la    yi    hə ki    mi də    yər    lən    di    ri    lən fes    ti    val 
az za    man kə    si    yin    də xa    ri    ci rəs    sam    la    rın 
ma    ra    ğı    na sə    bəb ol    ub, bir çox öl    kə    lər    dən 
xoş sə    da    sı eşi    dil    ib. Bu təd    bi    rin iki il    dən 
bir “bien    na    le” for    ma    tın    da ke    çi    ril    mə   
si nə    zər    də tu    tu    lur. Ar    tıq 2014, 2016 və 
2018ci il    lər də da    xil ol    maq    la bu fes    ti    val 
baş tu    tub. Hə    min la    yi    hə və təd    bir    lər    də 
ümu    mi    lik    də dün    ya    nın 16 öl    kə    sin    dən 
254 rəs    sam iş    ti    rak edib. 

Azər    bay    can xal    qı haq    lı ola    raq öz 
ta    ri    xi, mil    limə    də    ni abi    də    lə    ri, zən    gin 
ədə    biy    ya    tı, in    cə    sə    nə    ti və mu    si    qi mə   
də    niy    yə    ti ilə fəxr edir. Azər    bay    ca    nın 
müx    tə    lif növ an    tik me    mar    lıq, mu    si    qi, 
rəqs və mil    li mət    bəx nü    mu    nə    lə    ri, qə   
dim mu    si    qi alət    lə    ri, adət və ənə    nə    lə    ri 
YU    NES    KOnun Ümum    dün    ya Mə    də    ni 
İrs Si    ya    hı    sı    na da    xil edi    lib. Mil    li ir    sin 
qo    run    ma    sı, öl    kə mə    də    niy    yə    ti və in    cə   
sə    nə    ti    nin in    ki    şa    fı is    ti    qa    mə    tin    də Hey    dər 
Əli    yev Fon    du    nun pre    zi    den    ti Meh    ri    ban 
xa    nım Əli    ye    va    nın sə    mə    rə    li fəaliy    yə    ti    ni, 
da    nıl    maz zəh    mə    ti    ni xü    su    si qeyd et    mək 
is    tər    dim. Da    hi in    sa    nın adı    nı da    şı    yan 
fon    dun fəaliy    yə    ti sa    yə    sin    də öl    kə    də və 
onun hü    dud    la    rın    dan kə    nar    da mil    li 
mə    də    niy    yə    ti və in    cə    sə    nə    ti təb    liğ edən 
çox    say    lı mü    hüm bey    nəl    xalq təd    bir    lər, 
fes    ti    val    lar ke    çi    ri    lir, la    yi    hə    lər real    laş    dı   
rı    lır və bü    tün bun    la    rın sa    yə    sin    də ar    tıq 
dün    ya    da Azər    bay    can xal    qı    nın adət 
və ənə    nə    lə    ri, mu    si    qi    si və ədə    biy    ya    tı, 
tə    biəti və me    mar    lı    ğı, to    le    rant    lı    ğı və 
mul    ti    kul    tu    ra    liz    mi, is    te    dad    lı şəx    siy    yət    lə   
ri da    ha çox ta    nı    nır.

Azər    bay    can Pre    zi    den    ti İl    ham Əli    yev 
bu il ma    yın 7də “Şu    şa    nın Azər    bay    ca   
nın mə    də    niy    yət pay    tax    tı elan edil    mə    si 
haq    qın    da” Sə    rən    cam im    za    la    dı. Hə    min 
sə    nəd    lə ar    tıq bu qə    dim qa    la şə    hə    ri   
mi    zin öl    kə    mi    zin mə    də    niy    yət pay    tax    tı 
ol    ma    sı rəs    mi    ləş    di    ril    di.

Bu gün Azər    bay    ca    nın gör    kəm    li 
mə    də    niy    yət xa    dim    lə    ri    nin “gül    lə    lən   
miş hey    kəl    lər”inin bər    pa olu    na    raq öz 
doğ    ma yur    du    na qay    ta    rıl    ma    sı, Şu    şa 
şə    hə    ri    nin öl    kə    nin mə    də    niy    yət pay    tax    tı 
elan edil    mə    si, Va    qif Poezi    ya Gün    lə    ri   
nin və “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi Fes    ti    va    lı    nın 
ye    ni    dən bər    pa    sı öl    kə    nin mə    də    ni hə    ya   
tın    da əla    mət    dar ha    di    sə    lər    dir. Bu, gənc 
nəs    lin mə    də    niy    yə    ti    mi    zi da    ha ya    xın    dan 
ta    nı    ma    sı üçün də bö    yük töh    fə    dir.

Ümum    mil    li li    der Hey    dər Əli    yev 
Azər    bay    ca    nın qə    dim mə    də    niy    yət 

mər    kə    zi olan Şu    şa şə    hə    ri    nə daim çox 
bö    yük qay    ğı gös    tə    rir, ora    nı adi bir şə   
hər de    yil, zən    gin ta    ri    xi, qə    dim abi    də    lə    ri 
olan öl    kə    mi    zin qəh    rə    man    lıq rəm    zi ki    mi 
gö    rür    dü. Ulu ön    dər de    yir    di: “Şu    şa    sız 
Qa    ra    bağ, Qa    ra    bağ    sız isə ümu    miy    yət    lə, 
Azər    bay    can yox    dur!”

İl    ham Əli    yev Şu    şa    ya son sə    fə    ri ön   
cə    si bir çı    xı    şın    da söy    lə    di ki: “Biz Şu    şa    ya 
ge    di    rik. Şu    şa    da “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi 
Fes    ti    va    lı ke    çi    ri    lə    cək. De    di    yim ki    mi, 
bu il may ayın    da “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi 
Fes    ti    va    lı uzun fa    si    lə    dən son    ra ke    çi    ri    lə   
cək    dir”. 

Şu    şa    da Hey    dər Əli    yev Fon    du    nun 
təş    kil et    di    yi “Xa    rı    bül    bül” Mu    si    qi Fes    ti   
va    lın    da uzun il    lər    dən son    ra “Qa    ra    bağ” 
şi    kəs    tə    si    nin sə    da    la    rı    nın göy    lə    rə ucal    ma    sı 
bi    zi çox qü    rur    lan    dır    dı. Fes    ti    val çər    çi    və   

sin    də ke    çi    ri    lən ey    ni ad    lı bey    nəl    xalq rəsm 
sər    gi    si    nin isə baş    qa bir möh    tə    şəm    li    yi var 
idi. Azər    bay    ca    nın və dün    ya    da ya    şa    yıb
ya    ra    dan di    gər xalq    la    rın gör    kəm    li rəs   
sam    la    rı tə    rə    fin    dən xa    rı    bül    bül ma    ket    lə    ri 
üzə    rin    də möh    tə    şəm əsər    lər ya    ra    dıl    dı, 
fes    ti    va    lın ke    çi    ril    di    yi əra    zi  Şu    şa    nın Cı    dır 
dü    zü bu əsər    lər ilə bə    zə    dil    di.

Mən də bir rəs    sam ki    mi uzun il    lər 
mən    fur düş    mən tap    da    ğı al    tın    da olan 
tor    paq    la    rı    mı    zın iş    ğal    dan azad olun    ma    sı 
və ora    da mö    tə    bər təd    bir    lə    rin, həm    çi    nin 
rəsm sər    gi    lə    ri    nin ke    çi    ril    mə    si ar    zu    su ilə 

ya    şa    mı    şam. Bu    dur, ar    zu    la    rı    mız ger    çək 
ol    du. 

   Bu gün Nax    çı    van Mux    tar Res    pub   
li    ka    sı Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin ya    ra    dıl    ma   
sın    dan 50 il ötür. Bu, heç də ki    çik rə    qəm 
de    yil. Rəs    sam    lar Bir    li    yi    nin 50 il    lik yu    bi   
le    yi    nin ke    çi    ril    mə    si haq    qın    da sə    rən    cam   
da qeyd olun    du    ğu ki    mi, “Nax    çı    van    da 
rəs    sam    lıq sə    nə    ti bö    yük in    ki    şaf yo    lu keç   
miş    dir. Ta    ri    xi Gə    mi    qa    ya təs    vir    lə    rin    dən 
baş    la    yan Nax    çı    van rəs    sam    lıq sə    nə    ti XII 
əsr    dən eti    ba    rən me    mar    lıq mək    tə    bi    nin 
tə    si    ri ilə in    ki    şaf et    miş    dir”. 2000ci il    dən 
müs    tə    qil bir qu    rum ki    mi fəaliy    yət gös    tə   
rən ya    ra    dı    cı təş    ki    lat bu gün də Azər    bay   
can üçün önəm    li ha    di    sə    lər    lə zən    gin bir 
ta    rix ya    şa    yır və ya    ra    dır. Bu il Ulu ön    dər 
Hey    dər Əli    ye    vin ana    dan ol    ma    sı    nın 98 
il    li    yi    nə həsr olun    muş növ    bə    ti  be    şin    ci 

“Nax    çı    van  bə    şə    riy    yə    tin be    şi    yi” Bey    nəl   
xalq Rəsm Fes    ti    va    lı ke    çi    ril    di. 

Öl    kə Pre    zi    den    ti    miz cə    nab İl    ham 
Əli    ye    vin ta    ri    xi zə    fər son    ra    sı Nax    çı    va    na 
növ    bə    ti sə    fə    ri və Ulu ön    də    rin do    ğum 
gü    nü    nü məhz Nax    çı    van    da qeyd et    mə    si 
bi    zi çox se    vin    dir    di. Mil    limə    də    ni də    yər   
lə    ri    mi    zi, ir    si    mi    zi hər ad    dım    da uca tu    tan 
döv    lət rəh    bə    ri    mi    zin da    hi şəx    siy    yə    tin 
la    yiq    li si    ya    si va    ri    si ki    mi ata və    siy    yə    ti    nə 
əməl et    mə    si bü    töv Azər    bay    can na    mi    nə 
Nax    çı    va    nı da 30 il    lik blo    ka    da    dan azad 
et    mə    yin la    zım ol    du    ğu    nu, Nax    çı    va    nın 

da Qa    ra    bağ qə    dər bö    yük əhə    miy    yə    tə 
ma    lik və əziz ol    du    ğu    nu gös    tər    di. Öl    kə 
rəh    bə    ri    nin vur    ğu    la    dı    ğı ki    mi: “Nax    çı   
van bi    zim əziz di    ya    rı    mız    dır, Hey    dər 
Əli    ye    vin və    tə    ni    dir. Hər bir azər    bay    can    lı 
üçün əziz, doğ    ma di    yar    dır və Nax    çı    va   
nın in    ki    şa    fı, çi    çək    lən    mə    si ar    tıq real    lıq   
dır. Bu real    lı    ğı biz özü    müz ya    rat    mı    şıq. 
Bu gün Ulu ön    də    rin xa    ti    rə    si    nə gös    tə    ri   
lən ən bö    yük diq    qət məhz özü    nü bax, 
bu in    ki    şaf    da tə    cəs    süm et    di    rir”.

Azər    bay    ca    nın ay    rıl    maz his    sə    si olan 
Nax    çı    van    da ya    şa    yıbya    ra    dan biz rəs   
sam    lar ta    ri    xi    miz, gör    kəm    li və unu    dul   
maz rəs    sam    la    rı    mız ilə daim fəxr edi    rik. 
Öl    kə    mi    zin çi    çək    lən    mə    si, in    ti    ba    hı, si    ya   
siiq    ti    sa    di du    ru    mu, ge    niş bər    paqu    ru   
cu    luq iş    lə    ri bi    zi da    ha da hə    vəs    lən    di    rir, 
ye    ni əsər    lər ya    rat    ma    ğa səs    lə    yir. 
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Döv  ran  də  yiş  dik  cə in  san  la  rın 
bü  tün sa  hə  lə  ri əha  tə edən tə  lə  bat 
la  rı ar  tır və nə  ti  cə eti  ba  ri  lə bun  lar 
bi  zim komp  leks ya  şam tər  zi  mi  zi 
özün  də əks et  di  rir. Cə  miy  yə  tin 
ar  tan tə  lə  bi bü  tün sa  hə  lər  də ol  du 
ğu ki  mi, sə  na  ye  nin in  ki  şa  fı is  ti  qa 
mə  tin  də də mü  tə  rəq  qi ad  dım  la  rı 
qa  çıl  maz edir. 

Azər  bay  can coğ  ra  fi ba  xım  dan 
elə bir mə  kan  da yer  lə  şir ki, öl  kə 
miz  də müx  tə  lif kim  yə  vi xam  mal 
lar, o cüm  lə  dən al  ter  na  tiv ener  ji 
üçün ge  niş po  ten  sial var. Res  pub 
li  ka  nın nef  ti və qa  zı ar  tıq dün  ya 
ba  za  rın  da öz sö  zü  nü de  yir. 

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin uğur  lu neftqaz si  ya  sə  ti  ni 
da  vam et  di  rən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi is  la  hat 
lar öz bəh  rə  lə  ri  ni ve  rir, öl  kə  mi  zin 
iq  ti  sa  di gü  cü ar  tır, sə  na  ye dur  ma 
dan in  ki  şaf  edir. Döv  lət baş  çı  sı 
İl  ham Əli  yev hər za  man çı  xış  la  rın 
da qeyd edir ki, biz neft ka  pi  ta  lı  nı 
in  san ka  pi  ta  lı  na çe  vir  mə  li  yik, bu 
is  ti  qa  mət  də da  vam  lı ad  dım  lar at 

ma  lı  yıq. Ar  tıq Azər  bay  ca  nın in  san 
ka  pi  ta  lı ba  za  rın  da da cid  di can  lan 
ma mü  şa  hi  də olu  nur ki, bu da neft 
və qaz ka  pi  ta  lı  nın sə  mə  rə  li is  ti  fa 
də  si ba  xımın  dan ol  duq  ca əhə  miy 
yət  li  dir. 

Son dövr  lər  də el  mi ic  ti  maiy  yət 
neft və qa  zın tü  kən  mə ris  ki  nin çox 
ol  du  ğu  nu nə  zə  rə alıb bu is  ti  qa  mət 
də al  ter  na  tiv yol  lar ax  ta  rır . Öl  kə 
mi  zin yer  ləş  di  yi əl  ve  riş  li coğ  ra  fi 
möv  qe bu yön  də də cid  di uğur  la 
rın ola bi  lə  cə  yi  ni gös  tə  rir. Alim 
lər və ta  nın  mış eks  pert  lər he  sab 
edir  lər ki, ha  zır  da bər  pa olu  nan 
ener  ji mən  bə  lə  ri  nin əl  ça  tan  lı  ğı bir 
sı  ra as  pekt  lər  dən ol  duq  ca va  cib 
dir. İlk ön  cə onu qeyd edək ki, bu 
amil ener  ji sek  to  ru  nun özü  nün 
da  ya  nıq  lı  ğı  nı tə  min et  mək üçün ən 
cid  di va  si  tə  dir. Bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də bu sa  hə 
nin di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı, eko  lo  ji tə  miz 
ener  ji ha  si  la  tı, elekt  rik ener  ji  si ilə 
tə  mi  nat, iq  lim də  yi  şik  li  yi  nə töh  fə 
ver  mək ba  xı  mın  dan da çox əhə 
miy  yət  li  dir. 

Bə  zi mü  tə  xəs  sis və eks  pert 
lər “al  ter  na  tiv ener  ji  nin heç vaxt 
ənə  nə  vi ener  ji mən  bə  lə  ri  ni əvəz 
edə bil  mə  yə  cə  yi” te  zi  si  ni mü  da  fiə 
et  sə də, dün  ya əha  li  si  nin sa  yı  nın 
art  ma  sı, mü  va  fiq ola  raq ener  ji  yə 
tə  lə  ba  tın ço  xal  ma  sı, eko  lo  ji du 
rum və iq  lim də  yi  şik  li  yi al  ter  na  tiv 
ener  ji qay  naq  la  rın  dan is  ti  fa  də  ni 
zəruri edir. Ha  zır  da bü  tün dün  ya 
da məhz bu ten  den  si  ya mü  şa  hi  də 
olun  maq  da  dır. 

Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev 
öl  kə  miz  də bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı  na 
xü  su  si diq  qət gös  tə  rir. Azər  bay 
can  da al  ter  na  tiv və bər  pa olu  nan 
ener  ji sa  hə  sin  də ida  rəet  mə sis  te 
mi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di 
ilə Pre  zi  den  tin  mü  va  fiq fər  ma  nı  na 
əsa  sən 2013cü il  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Al  ter  na  tiv və 
Bər  pa Olu  nan Ener  ji Mən  bə  lə  ri 
üz  rə Döv  lət Agent  li  yi ya  ra  dı  lıb, bir 
sı  ra mü  hüm sə  nəd  lər im  za  la  nıb, 
proq  ram  lar qə  bul edi  lib. “Al  ter  na 
tiv və bər  pa olu  nan ener  ji mən 

Bərpa olunan enerji 
siyasətində mütərəqqi addım

İltizam Yusifov
Milli Məclisin deputatı
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bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də müasir  lik  dir, 
ye  ni  lik  dir, eko  lo  ji cə  hət  dən tə  miz 
tex  no  lo  gi  ya  dır. Bu, bi  zim gə  lə  cə  yə 
ba  xı  şı  mız  dır”,  de  yən Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev bu is  ti  qa  mət  də  lazımi  
ad  dım  lar atır. 

Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad 
olu  nan əra  zi  lə  rin  də “ya  şıl ener 
ji” zo  na  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı 
sə  rən  cam isə xü  su  si əhə  miy  yət 
kəsb edir. Be  lə bir zo  na  nın düş  mən 
tap  da  ğın  dan tə  miz  lən  miş əra  zi  lər 
də ya  ra  dıl  ma  sı tə  sa  dü  fi  xa  rak  ter 
da  şı  mır. Çün  ki ha  zır  da bü  tün dün 
ya  da elekt  rik ener  ji  si is  teh  sa  lı  nın 
do  mi  nant mən  bə  yi ənə  nə  vi ener  ji 
mən  bə  lə  ri  dir. Bu  nun  la be  lə bir çox 

yer  lər  də bər  pa olu  nan ener  ji mən 
bə  lə  rin  dən elekt  rik ener  ji  si is  teh  sa 
lı art  maq  da da  vam edir. Öl  kə  miz 
də ener  ji  nin bu nö  vü  nün is  teh  sa  lı 
diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  nı  lır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 2030cu 
ilə qə  dər elekt  rik ener  ji  si is  teh  sa 
lın  da bər  pa olu  nan ener  ji mən 
bə  lə  ri  nin pa  yı  nın 30 faizə çat 
dı  rıl  ma  sı  nı mü  hüm və  zi  fə ki  mi 
müəy  yən  ləş  di  rib. Döv  lət baş  çı  sı 
nın im  za  la  dı  ğı mü  va  fiq sə  rən  cam 
la  ra əsa  sən Azər  bay  can  da ener  ge 
ti  ka  nın di  gər sa  hə  lə  rin  də ol  du  ğu 
ki  mi, bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə 
lə  rin  dən is  ti  fa  də ilə əlaqədar da əl 

ve  riş  li in  ves  ti  si  ya mü  hi  ti ya  ra  dı  lıb, 
özəl sər  ma  yə  lə  rin cəlb olun  ma  sı və 
iri  miq  yas  lı la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı is  ti 
qa  mə  tin  də ar  dı  cıl təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  yə baş  la  nı  lıb.

Qobustan Eksperimental Poliqonu

n 2021-ci ilin yan var-ap rel 
ay la rın da res pub li ka nın gü-
nəş elekt rik stan si ya la rın da 
14,2 mln. kVt/saat elekt rik 
ener ji si is teh sal edi lib. He sa-
bat döv rün də Nax çı van MR 
Döv lət Ener ge ti ka Xid mə ti 
üz rə GES-də is teh sal olu nan 
elekt rik ener ji si 13 mln.  
kVt/saat təş kil edib.

n “Ağıllı kənd” layihəsinin 
aktual məsələlərindən 
biri alternativ enerji 
mənbələrindən istifadə 
edilməsidir. Buraya günəş, 
bioenerji külək və digər  
enerji mənbələri aiddir.
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Sta  tis  ti  ka  ya gö  rə, Azər  bay  can  da 
is  teh  sal edi  lən elekt  rik ener  ji  si  nin 
bö  yük bir his  sə  si ənə  nə  vi ener 
ji mən  bə  lə  ri he  sa  bı  na ba  şa gə  lir. 
Söh  bət qaz  la iş  lə  yən İs  ti  lik Elekt  rik 
Stan  si  ya  la  rın  dan (İES) ge  dir. Ötən 
ilin nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə, öl  kə  də is  teh 
sal olu  nan elekt  rik ener  ji  sinin 93 
faizi İs  ti  lik Elekt  rik Stan  si  ya  la  rı  nın 
he  sa  bı  na əl  də edi  lib. Qa  lan 7 faiz 
isə bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə  lə  ri 
nin (Su Elekt  rik Stan  si  ya  la  rı da  xil 
ol  maq  la) pa  yı  na dü  şür. 

Azər  bay  ca  nın bə  zi əra  zi  lə  rin  də 
həm gü  nəş  li, həm də kü  lək  li gün  lə 
rin sa  yı  nın çox ol  ma  sı res  pub  li  ka  da 
al  ter  na  tiv və bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı üçün bö  yük 
im  kan  lar ya  ra  dır. Öl  kə  nin tex  ni  ki 
cə  hət  dən is  ti  fa  də  si müm  kün olan 

və iq  ti  sa  di cə  hət  dən əl  ve  riş  li he  sab 
edi  lən bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə 
lə  ri  nin po  ten  sialı çox bö  yük həcm 
də qiy  mət  lən  di  ri  lir. Bu  ra  da gü  nəş 
ener  ji  si 8085 faiz, kü  lək ener  ji  si 10
11 faiz, bioener  ji və dağ çay  la  rı  nın 
po  ten  sialı isə 5 faiz həcm təş  kil edir.

Bir mə  sə  lə  yə də xü  su  si diq  qət 
ye  tir  mək la  zım  dır ki, bu da bər  pa 
olu  nan ener  ji mən  bə  lə  ri  nin iq  ti  sa  di 
sə  mə  rə  si  dir. İq  ti  sad  çı  la  rın he  sab 
la  ma  la  rı  na gö  rə, onun tət  bi  qi və 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si bö  yük iq  ti  sa  di 
im  kan  lar ya  ra  da bi  lər. Bər  pa olu 
nan  ener  ji mən  bə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı 
qaz  dan is  ti  fa  də  ni azalt  ma  ğa im  kan 
ve  rə  cək. Qə  naət edi  lən qaz həm 
da  xi  li ba  zar  da əha  li  nin, həm so  sial 
və sə  na  ye ob  yekt  lə  ri  nin eh  ti  yac 

la  rı  nın tə  min edil  mə  si  nə, həm də 
ix  ra  ca yö  nəl  di  lər. Təq  ri  bi he  sab  la 
ma  la  ra gö  rə, 1 mlrd. kVt/saat al  ter 
na  tiv ener  ji mən  bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də 
edi  lə  rək əl  də olu  nan elekt  rik ener  ji 
250 mln. kub  metr qa  za qə  naət de 
mək  dir. 

Ümu  mi elekt  rik ener  ji  sin  dən 
ası  lı ol  ma  yan bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri ba  za  sın  da ya  ra  dı  lan ki 
çik lo  kal sis  tem  lə  rin uc  qar yer  lər  də,  
elekt  rik xət  lə  ri  nin çə  ki  lə bil  mə  di  yi 
ob  yekt  lər  də qu  raş  dı  rıl  ma  sı da  ha 
sə  mə  rə  li olar. Həm  çi  nin be  lə da  xi  li 
sis  tem  lər fər  di ya  şa  yış ev  lə  rin  də, 
uşaq bağ  ça  la  rın  da, mək  təb  lər  də və 
di  gər so  sial ob  yekt  lər  də də qu  raş 
dı  rı  la bi  lər. Bu təd  bir  lər isə sö  zü 
ge  dən ob  yekt  lə  ri elekt  rik ener  ji  si 
ilə tə  min et  mək  lə ya  na  şı, ənə  nə  vi 
ener  ji mən  bə  lə  ri  nə qə  naət im  ka  nı 
da ya  ra  da  caq.

Mü  tə  xəs  sis  lər he  sab edir ki, 
al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  lə  rin  dən 
is  ti  fa  də za  ma  nı tex  ni  ki va  si  tə  lə  rin 
qu  raş  dı  rıl  ma  sın  da boş yer  lər  dən 
düz  gün is  ti  fa  də ef  ek  tiv  li  yi da  ha da 
ar  tı  ra  caq  dır. 

Təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nin əra  zi 
sin  də  ki al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  lə  ri  
üçün  tex  ni  ki va  si  tə  lə  rin qu  raş  dı 
rıl  ma  sın  da boş yer  lə  rin düz  gün 
is  ti  fa  də  si nə  ti  cə  sin  də mək  təb  lə  rin 
elekt  rik ener  ji  si  nə olan tə  lə  ba  tı  nın 
75 faizi  nin ödə  nil  mə  si müm  kün 
dür.

Ha  zır  da öl  kə  miz bu sa  hə  də 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la sıx əmək 
daş  lıq edir. Azər  bay  can 2014cü 

il  dən mən  zilqə  rar  ga  hı Bir  ləş  miş 
Ərəb Əmir  li  yi  nin Mas  dar şə  hə 
rin  də yer  lə  şən Bey  nəl  xalq Bər  pa 
Olu  nan Ener  ji Agent  li  yi  nin  
(İRE  NA) üz  vü  dür. Ar  tıq bu təş  ki 
lat  la bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də 2 mü  qa 
vi  lə im  za  la  nıb. Dün  ya  da məş  hur 
olan “Mas  dar” şir  kə  ti ilə im  za  la 
nan mü  qa  vi  lə  yə əsa  sən Azər  bay 
can  da 200 mVtlıq gü  nəş, “AC  WA 
Po  wer” şir  kə  ti ilə im  za  la  na  n  sə 
nə  də  əsa  sən isə 240 mVt gü  cün  də 
kü  lək stan  si  ya  la  rı  nın ti  kin  ti  si ilə 
bağ  lı pi  lot la  yi  hə  lər ic  ra edi  lə  cək. 
Kü  lək və gü  nəş ener  ji  si la  yi  hə  lə  ri 
üz  rə təx  mi  nən il  lik 1,4 mlrd.  
kVt/saat elekt  rik ener  ji  si  nin is  teh 
sa  lı proq  noz  laş  dı  rı  lır. Sö  zü  ge  dən 
is  teh  sa  lat güc  lə  ri  nin is  ti  fa  də  yə ve 
ril  mə  si il  də 300 mln. kub  metr qa  za 
qə  naət et  mə  yə im  kan ya  rada  caq 
ki, bu da Azər  bay  can  da əha  li üz  rə 
qaz is  teh  la  kı  nın 10 faizi de  mək  dir. 

Bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə  lə  rin 
dən is  ti  fa  də ilə bağ  lı hü  qu  qi nor 
ma  tiv ba  za  nın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də də da  vam  lı ad  dım  lar 
atı  lır. Mil  li Məc  lis  də “Elekt  rik ener 
ji  si is  teh  sa  lın  da bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu 
nu qə  bul olun  du. Qa  nun bu sa  hə 
də gə  lə  cək iş  lə  ri  miz üçün hü  qu  qi 
ba  za  nın ya  ra  dıl  ma  sı ba  xı  mın  dan da 
çox əhə  miy  yət  li  dir. Bu gün bu sa  hə 
bü  tün dün  ya  da di  na  mik in  ki  şaf 
edir, ye  ni tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  lar 
ya  ra  nır. He  sab edi  rəm ki, za  man
za  man bu istiqamətdə qa  nun  ve  ri 
ci  lik ba  za  sı da  ha da tək  mil  lə  şə  cək. 
Qa  nun  da bu sa  hə  yə döv  lət dəs  tə  yi 
nə  zər  də tu  tu  lur və mü  va  fiq ic  ra 
qu  rum  la  rı dəs  tək me  xa  niz  mlərini 
iş  lə  yib ha  zır  la  ya  caqlar.

Qa  nu  na gö  rə fər  di qay  da  da 
bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə  lə  rin 
dən is  ti  fa  də edə  rək is  teh  sal olu  nan 
elekt  rik ener  ji  si  ni şə  bə  kə  yə ver  mək 
olur və onun is  teh  la  kı  na im  kan 
ya  ra  nır. İs  ti  fa  də et  di  yi  niz  dən ar  tıq 
ve  ri  lən elekt  rik ener  ji  si  ni möv  cud 
şə  bə  kə  yə ötür  mə  lər  lə öl  kə  də müəy 
yən edil  di  yi ta  rif qiy  mət  lə  ri ilə və 
sait əl  də edə, ar  tıq is  ti  fa  də et  di  yi  niz 
hal  da isə öz tə  rə  fi  niz  dən bu və  saiti 
şə  bə  kə ope  ra  to  ru  na ödə  yə bi  lər  si 
niz. Çün  ki Azər  bay  can  da bö  yük 
al  ter  na  tiv və bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri re  surs  la  rı ilə ya  na  şı, bu 
sa  hə  nin in  ki  şa  fı məq  sə  di ilə la  zım 
olan ava  dan  lıq  la  rın is  teh  sa  lı üçün  
də ge  niş im  kan  lar möv  cud  dur. 

n 2021-ci ilin yanvar-aprel 
aylarında külək elektrik 
stansiyalarında 31,12 mln. 
kVt/saat elektrik enerjisi 
istehsal edilib. Bunun da 
22,5 mln. kVt/saat elektrik 
enerjisi “Azərişıq” ASC-nin 
külək elektrik stansiyalarının 
payına düşür.

n Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, bu ilin 
yanvar-aprel aylarında 
Azərbaycanda 838,3  
mln. kVt/saat elektrik  
enerjisi istehsal edilib ki, 
bunun 427,7 mln. kVt/saatı 
su elektrik stansiyalarının 
payına düşür. Bu da əvvəlki 
ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 28,1 % çoxdur.

Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası
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Sta  tis  ti  ka  ya gö  rə, Azər  bay  can  da 
is  teh  sal edi  lən elekt  rik ener  ji  si  nin 
bö  yük bir his  sə  si ənə  nə  vi ener 
ji mən  bə  lə  ri he  sa  bı  na ba  şa gə  lir. 
Söh  bət qaz  la iş  lə  yən İs  ti  lik Elekt  rik 
Stan  si  ya  la  rın  dan (İES) ge  dir. Ötən 
ilin nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə, öl  kə  də is  teh 
sal olu  nan elekt  rik ener  ji  sinin 93 
faizi İs  ti  lik Elekt  rik Stan  si  ya  la  rı  nın 
he  sa  bı  na əl  də edi  lib. Qa  lan 7 faiz 
isə bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə  lə  ri 
nin (Su Elekt  rik Stan  si  ya  la  rı da  xil 
ol  maq  la) pa  yı  na dü  şür. 

Azər  bay  ca  nın bə  zi əra  zi  lə  rin  də 
həm gü  nəş  li, həm də kü  lək  li gün  lə 
rin sa  yı  nın çox ol  ma  sı res  pub  li  ka  da 
al  ter  na  tiv və bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı üçün bö  yük 
im  kan  lar ya  ra  dır. Öl  kə  nin tex  ni  ki 
cə  hət  dən is  ti  fa  də  si müm  kün olan 

və iq  ti  sa  di cə  hət  dən əl  ve  riş  li he  sab 
edi  lən bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə 
lə  ri  nin po  ten  sialı çox bö  yük həcm 
də qiy  mət  lən  di  ri  lir. Bu  ra  da gü  nəş 
ener  ji  si 8085 faiz, kü  lək ener  ji  si 10
11 faiz, bioener  ji və dağ çay  la  rı  nın 
po  ten  sialı isə 5 faiz həcm təş  kil edir.

Bir mə  sə  lə  yə də xü  su  si diq  qət 
ye  tir  mək la  zım  dır ki, bu da bər  pa 
olu  nan ener  ji mən  bə  lə  ri  nin iq  ti  sa  di 
sə  mə  rə  si  dir. İq  ti  sad  çı  la  rın he  sab 
la  ma  la  rı  na gö  rə, onun tət  bi  qi və 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si bö  yük iq  ti  sa  di 
im  kan  lar ya  ra  da bi  lər. Bər  pa olu 
nan  ener  ji mən  bə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı 
qaz  dan is  ti  fa  də  ni azalt  ma  ğa im  kan 
ve  rə  cək. Qə  naət edi  lən qaz həm 
da  xi  li ba  zar  da əha  li  nin, həm so  sial 
və sə  na  ye ob  yekt  lə  ri  nin eh  ti  yac 

la  rı  nın tə  min edil  mə  si  nə, həm də 
ix  ra  ca yö  nəl  di  lər. Təq  ri  bi he  sab  la 
ma  la  ra gö  rə, 1 mlrd. kVt/saat al  ter 
na  tiv ener  ji mən  bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də 
edi  lə  rək əl  də olu  nan elekt  rik ener  ji 
250 mln. kub  metr qa  za qə  naət de 
mək  dir. 

Ümu  mi elekt  rik ener  ji  sin  dən 
ası  lı ol  ma  yan bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri ba  za  sın  da ya  ra  dı  lan ki 
çik lo  kal sis  tem  lə  rin uc  qar yer  lər  də,  
elekt  rik xət  lə  ri  nin çə  ki  lə bil  mə  di  yi 
ob  yekt  lər  də qu  raş  dı  rıl  ma  sı da  ha 
sə  mə  rə  li olar. Həm  çi  nin be  lə da  xi  li 
sis  tem  lər fər  di ya  şa  yış ev  lə  rin  də, 
uşaq bağ  ça  la  rın  da, mək  təb  lər  də və 
di  gər so  sial ob  yekt  lər  də də qu  raş 
dı  rı  la bi  lər. Bu təd  bir  lər isə sö  zü 
ge  dən ob  yekt  lə  ri elekt  rik ener  ji  si 
ilə tə  min et  mək  lə ya  na  şı, ənə  nə  vi 
ener  ji mən  bə  lə  ri  nə qə  naət im  ka  nı 
da ya  ra  da  caq.

Mü  tə  xəs  sis  lər he  sab edir ki, 
al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  lə  rin  dən 
is  ti  fa  də za  ma  nı tex  ni  ki va  si  tə  lə  rin 
qu  raş  dı  rıl  ma  sın  da boş yer  lər  dən 
düz  gün is  ti  fa  də ef  ek  tiv  li  yi da  ha da 
ar  tı  ra  caq  dır. 

Təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nin əra  zi 
sin  də  ki al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  lə  ri  
üçün  tex  ni  ki va  si  tə  lə  rin qu  raş  dı 
rıl  ma  sın  da boş yer  lə  rin düz  gün 
is  ti  fa  də  si nə  ti  cə  sin  də mək  təb  lə  rin 
elekt  rik ener  ji  si  nə olan tə  lə  ba  tı  nın 
75 faizi  nin ödə  nil  mə  si müm  kün 
dür.

Ha  zır  da öl  kə  miz bu sa  hə  də 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la sıx əmək 
daş  lıq edir. Azər  bay  can 2014cü 

il  dən mən  zilqə  rar  ga  hı Bir  ləş  miş 
Ərəb Əmir  li  yi  nin Mas  dar şə  hə 
rin  də yer  lə  şən Bey  nəl  xalq Bər  pa 
Olu  nan Ener  ji Agent  li  yi  nin  
(İRE  NA) üz  vü  dür. Ar  tıq bu təş  ki 
lat  la bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də 2 mü  qa 
vi  lə im  za  la  nıb. Dün  ya  da məş  hur 
olan “Mas  dar” şir  kə  ti ilə im  za  la 
nan mü  qa  vi  lə  yə əsa  sən Azər  bay 
can  da 200 mVtlıq gü  nəş, “AC  WA 
Po  wer” şir  kə  ti ilə im  za  la  na  n  sə 
nə  də  əsa  sən isə 240 mVt gü  cün  də 
kü  lək stan  si  ya  la  rı  nın ti  kin  ti  si ilə 
bağ  lı pi  lot la  yi  hə  lər ic  ra edi  lə  cək. 
Kü  lək və gü  nəş ener  ji  si la  yi  hə  lə  ri 
üz  rə təx  mi  nən il  lik 1,4 mlrd.  
kVt/saat elekt  rik ener  ji  si  nin is  teh 
sa  lı proq  noz  laş  dı  rı  lır. Sö  zü  ge  dən 
is  teh  sa  lat güc  lə  ri  nin is  ti  fa  də  yə ve 
ril  mə  si il  də 300 mln. kub  metr qa  za 
qə  naət et  mə  yə im  kan ya  rada  caq 
ki, bu da Azər  bay  can  da əha  li üz  rə 
qaz is  teh  la  kı  nın 10 faizi de  mək  dir. 

Bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə  lə  rin 
dən is  ti  fa  də ilə bağ  lı hü  qu  qi nor 
ma  tiv ba  za  nın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də də da  vam  lı ad  dım  lar 
atı  lır. Mil  li Məc  lis  də “Elekt  rik ener 
ji  si is  teh  sa  lın  da bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  rin  dən is  ti  fa  də haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu 
nu qə  bul olun  du. Qa  nun bu sa  hə 
də gə  lə  cək iş  lə  ri  miz üçün hü  qu  qi 
ba  za  nın ya  ra  dıl  ma  sı ba  xı  mın  dan da 
çox əhə  miy  yət  li  dir. Bu gün bu sa  hə 
bü  tün dün  ya  da di  na  mik in  ki  şaf 
edir, ye  ni tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  lar 
ya  ra  nır. He  sab edi  rəm ki, za  man
za  man bu istiqamətdə qa  nun  ve  ri 
ci  lik ba  za  sı da  ha da tək  mil  lə  şə  cək. 
Qa  nun  da bu sa  hə  yə döv  lət dəs  tə  yi 
nə  zər  də tu  tu  lur və mü  va  fiq ic  ra 
qu  rum  la  rı dəs  tək me  xa  niz  mlərini 
iş  lə  yib ha  zır  la  ya  caqlar.

Qa  nu  na gö  rə fər  di qay  da  da 
bər  pa olu  nan ener  ji mən  bə  lə  rin 
dən is  ti  fa  də edə  rək is  teh  sal olu  nan 
elekt  rik ener  ji  si  ni şə  bə  kə  yə ver  mək 
olur və onun is  teh  la  kı  na im  kan 
ya  ra  nır. İs  ti  fa  də et  di  yi  niz  dən ar  tıq 
ve  ri  lən elekt  rik ener  ji  si  ni möv  cud 
şə  bə  kə  yə ötür  mə  lər  lə öl  kə  də müəy 
yən edil  di  yi ta  rif qiy  mət  lə  ri ilə və 
sait əl  də edə, ar  tıq is  ti  fa  də et  di  yi  niz 
hal  da isə öz tə  rə  fi  niz  dən bu və  saiti 
şə  bə  kə ope  ra  to  ru  na ödə  yə bi  lər  si 
niz. Çün  ki Azər  bay  can  da bö  yük 
al  ter  na  tiv və bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri re  surs  la  rı ilə ya  na  şı, bu 
sa  hə  nin in  ki  şa  fı məq  sə  di ilə la  zım 
olan ava  dan  lıq  la  rın is  teh  sa  lı üçün  
də ge  niş im  kan  lar möv  cud  dur. 

n 2021-ci ilin yanvar-aprel 
aylarında külək elektrik 
stansiyalarında 31,12 mln. 
kVt/saat elektrik enerjisi 
istehsal edilib. Bunun da 
22,5 mln. kVt/saat elektrik 
enerjisi “Azərişıq” ASC-nin 
külək elektrik stansiyalarının 
payına düşür.

n Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, bu ilin 
yanvar-aprel aylarında 
Azərbaycanda 838,3  
mln. kVt/saat elektrik  
enerjisi istehsal edilib ki, 
bunun 427,7 mln. kVt/saatı 
su elektrik stansiyalarının 
payına düşür. Bu da əvvəlki 
ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 28,1 % çoxdur.

Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası
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2021ci il iyu  nun 4də Azər 
bay  ca  nın er  mə  ni iş  ğa  lın  dan azad 
edil  miş Kəl  bə  cər ra  yo  nun  da jur  na 
list  lər  lə bə  ra  bər mül  ki və  tən  daş  la 
rın da mi  na part  la  yı  şı nə  ti  cə  sin  də 
hə  lak ol  ma  la  rı və ya  ra  lan  ma  la  rı 
xə  bə  ri hər bi  ri  mi  zin ha  fi  zə  sin  də 
kül  lə  nən mü  ha  ri  bə acı  la  rı  nı bir da 
ha kö  zərt  di. Bu üzü  cü ha  di  sə iş  ğal 
dan azad edil  miş tor  paq  la  rı  mı  zın 
mən  fur düş  mən tə  rə  fin  dən mi  na 
lan  ma  sı sə  bə  bin  dən hə  lə də və  tən 
daş  la  rı  mız üçün təh  lü  kə mən  bə  yi 
ola  raq qal  dı  ğı  nı gös  tər  di. Biz bir 
da  ha in  san  lıq, mə  nə  viy  yat, vic  dan, 
və  tən ki  mi ali məf  um  la  rı eh  ti  va 
edən tə  fək  kür  dən kə  nar düş  mən  lə 
üzüzə qal  dı  ğı  mı  zı gör  dük. Am 
ma çox təəs  süf dün  ya bir  li  yi  bə  zi 
döv  lət  lər, si  ya  si par  ti  ya  lar, me  dia 
qu  rum  la  rı, QHTlər, bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar, in  san haq  la  rı mü  da 

fiəçi  lə  ri bu ha  di  sə  ni ye  nə gör  mək 
is  tə  mə  di  lər, ye  nə sus  du  lar. Bir sı  ra 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın səs  lən  dir 
dik  lə  ri bə  ya  nat  lar, so  sial şə  bə  kə  lər 
də bö  lüş  dük  lə  ri post  lar, ün  van  la 
dıq  la  rı mək  tub  lar isə ma  hiy  yət  cə 
fa  ciə qur  ban  la  rı  na baş  sağ  lı  ğı ifa  də 
et  mək  dən iba  rət ol  du. 

Bu ki  mi mü  na  si  bət  lə dur  ma  dan 
ge  niş  lə  nən er  mə  ni ci  na  yət  lə  ri  ni 
da  yan  dır  maq, gü  nah  sız in  san ölü 
mu  nə son qoy  maq müm  kün  dür 
mü? 30 il  də ol  ma  zın in  san fa  ciələ  ri 
ilə yad  da qa  lan Qa  ra  bağ mü  na 
qi  şə  si ümu  mi  lik  də 10a ya  xın 
jur  na  lis  tin hə  lak ol  ma  sı ilə nə  ti  cə 
lə  nıb. Nə  ha  yət, Qa  ra  bağ dü  yü  nü 
nün açıl  ma  sı və sülh pro  se  si  nin 
baş  lan  ma  sı bu ağ  rıacı  nı qəl  bin  də 
da  şı  yan mil  yon  lar  la in  san  da sa  kit 
və təh  lü  kə  siz hə  yat üçün ümid 
ya  ra  dıb. Bu təh  lü  kə  siz  li  yə real ma 

neə olan Er  mə  nis  ta  nın fun  da  men 
tal in  san haq  la  rı  nın po  zul  ma  sı  na 
yö  nə  lik bu ci  na  yət  lə  ri nə üçün 
hü  quq mü  da  fiə təş  ki  lat  la  rı  nın 
qə  zə  bi  nə tuş gəl  mir? Axı ali də  yər 
lə  rin ke  şi  yin  də du  ran tə  si  sat  la  rın 
hə  qi  qə  ti eti  raf edib ci  na  yət  ka  rı öz 
adı ilə ad  lan  dır  ma  sı nə qə  dər fa 
ciələ  rin qar  şı  sı  nı ala bi  lər. Böl  gə  də 
hu  ma  ni  tar böh  ra  nı də  rin  ləş  di  rən 
Er  mə  nis  ta  na təz  yiq gös  tər  mək bu 
qə  dər  mi çə  tin  dir? Sual  lar çox  dur, 
am  ma sa  də  cə bir boş  luq  da da  ya 
nır, ca  vab yox  dur.

Azər  bay  can rəs  mi ola  raq də  fə 
lər  lə Er  mə  nis  tan  dan mi  na  lan  mış 
əra  zi  lə  rin də  qiq xə  ri  tə  si  ni ver  mə 
si  ni tə  ləb edib. 44 gün  lük haqq 
mü  ha  ri  bə  mi  zin ar  dın  ca no  yab  rın 
10da im  za  lan  mış üç  tə  rəf  i ra  zı 
laş  ma ilə fak  ti  ki ola  raq məğ  lu  biy 
yə  ti  ni rəs  mi  ləş  di  rən Er  mə  nis  tan 
mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  si  ni 
təq  dim et  mə  li  dir. Am  ma utan  maz 
iş  ğal  çı  dan, qəsb  kar  dan, ci  na  yət 
kar  dan nü  mu  nə  vi ad  dım göz  lə 
mək  xoş  luq  la xə  ri  tə  lə  ri ve  rə  cə  yi  ni 
göz  lə  mək mən  tiq  siz gə  lir. Ona gö 
rə bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, xü  su  si  lə 
BMT və qu  ru  mun mü  va  fiq st  ruk 
tur  la  rı, ATƏT və onun Minsk qru 
pu Er  mə  nis  ta  na təz  yiq gös  tər  mə  li, 
bu  nu on  lar  dan tə  ləb et  mə  li  dir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Er  mə 
nis  ta  nın bu “cı  ğal, cı  lız” ad  dı  mı 
bey  nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  qu  qu 
po  zur, xü  su  si  lə mi  na  lar tət  bi  qi  nin 
məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də 
möv  cud olan 1980ci il ta  rix  li Adi 
si  lah  lar haq  qın  da Kon  ven  si  ya  nın 2 
say  lı pro  to  ko  lu  na və 1997ci il Ot 
ta  va Kon  ven  si  ya  sı  na mə  su  liy  yət  siz 
mü  na  si  bət sər  gi  lə  yir. 

Mi  na  lan  mış əra  zi  lər  lə bağ  lı 
də  qiq xə  ri  tə  nin Azər  bay  ca  na ve 
ril  mə  mə  si mi  na tə  miz  lə  mə əmə 
liy  yat  la  rı  nı lən  gi  dir, bu  nun  la da 
in  san tə  lə  fa  tı  nı ar  tı  rır. Mi  na  lan  mış 
əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  lə  ri  nin Azər  bay 
can tə  rə  fi  nə təq  dim olun  ma  ma  sı 
post  mü  ha  ri  bə döv  rün  də qar  şı  lıq  lı 
eti  mad ya  rat  ma təd  bir  lə  ri  nə xə 
ləl gə  tir  mək  lə ya  na  şı, hu  ma  ni  tar 
böh  ra  nı da  ha da də  rin  ləş  di  rir, 30 
il öz yurdyu  va  la  rın  dan di  dər  gin 
dü  şüb, qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün 
hə  ya  tı ya  şa  ma  ğa məh  kum edil  miş 
şəxs  lə  rin ele  men  tar in  san haq  la  rı 
nı bir da  ha kəs  kin şə  kil  də po  zur. 
Əra  zi  lər təh  lü  kə  li ol  du  ğun  dan bu 
in  san  lar hə  lə də öz ev  lə  ri  nə dö  nə 
bil  mir  lər. İş  ğal  dan azad edil  miş 
tor  paq  la  rın mi  na  lan  ma  sı bu gun 
ora  da ak  tiv qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nin hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə də ma  ne olur.  

Xü  su  si vur  ğu  la  maq la  zım  dır 
ki, er  mə  ni  lə  rin mi  na  la  dı  ğı əra  zi 
lər bir  ba  şa mül  ki əha  li  ni məq  səd  li 
şə  kil  də məhv et  mə  yi hə  dəf  ə  di  yi 
üçün mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti ki  mi qiy 
mət  lən  di  ril  mə  li, Er  mə  nis  ta  na qar  şı 
bey  nəl  xalq hü  quq müs  tə  vi  sin  də 
hu  ma  ni  tar böh  ran və  ziy  yə  ti  ni də 
rin  ləş  dir  di  yi  nə və mül  ki əha  li  ni 
hə  də  fə al  dı  ğı  na gö  rə hü  qu  qi pro  se 
dur  lar baş  lan  ma  lı  dır. 

Təəs  süf ki, həm  kar  la  rı  mı  zın, 
mül  ki və  tən  daş  la  rı  mı  zın ölü 
mü ilə nə  ti  cə  lə  nən bu ha  di  sə ilk 
de  yil və bü  tün bu fa  ciələ  rə gö  rə 
mi  na xə  ri  tə  lə  ri ilə bağ  lı Er  mə  nis 
ta  na təz  yiq gös  tər  mə  yən döv  lət 
lər, təş  ki  lat  lar da o öl  kə qə  dər 
mə  su  liy  yət da  şı  yırlar. Am  ma 
son it  ki AZƏR  TAC  İn  for  ma  si 
ya  Agent  li  yi  nin müx  bi  ri Mə  hər 
rəm İb  ra  hi  mo  vun, Azər  bay  can 
te  le  vi  zi  ya  sı  nın  ope  ra  to  ru Si  rac 
Abı  şo  vun, Kəl  bə  cər  RİH Su  suz 
luq  kəndi üzrə  ic  ra  nü  ma  yən  də 
si Arif Əli  ye  vin ölü  mü be  lə bi  zi 
mə  nən zən  gin  ləş  di  rir, və  tə  ni  mi  zi 
qü  rur  lan  dı  rır, düş  mə  ni rə  zil edir. 

Tor  paq uğ  run  da şə  hid ol  ma  ğı şə 
rəf bi  lən, zə  fər üçün bir yum  ruq 
ki  mi bir  lə  şən xal  qın ru  hu  nu, əz  mi 
ni mən  fur qon  şu  la  rı  mı  zın in  san  lıq 
dan kə  nar əməl  lə  ri, er  mə  ni xis  lə  ti 
və er  mə  ni  pə  rəst dairə  lə  rin oyun 
la  rı sın  dı  ra bil  məz. Biz o tor  paq  la 
rın ta  ri  xi sa  hib  lə  ri  yik, o tor  paq  lar 
bi  zə ba  ba  la  rı  mı  zın mi  ra  sı, Tan  rı  nın 
ər  ma  ğa  nı  dır. Əzə  li bi  zim olan tor 
paq  la  rı iş  ğal  dan azad et  dik, o tor 
paq  la  ra qa  yıt  dıq və şə  hid  lə  ri  mi  zin 
ru  hu do  la  şan o tor  paq  lar on  la  rın 
öv  lad  la  rı  nın, doğ  ma  la  rı  nın, biz  lə 
rin  Azər  bay  can xal  qı  nın ha  la  lı  dır. 
Bu hə  qi  qət də  yiş  məz  dir  Qa  ra  bağ 
Azər  bay  can  dır!

Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana 
minalanmış ərazilərin xəritəsinin 
verilməsi üçün təzyiq göstərməlidirlər

Sevil Mikayılova
Milli Məclisin deputatı
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bay  ca  nın er  mə  ni iş  ğa  lın  dan azad 
edil  miş Kəl  bə  cər ra  yo  nun  da jur  na 
list  lər  lə bə  ra  bər mül  ki və  tən  daş  la 
rın da mi  na part  la  yı  şı nə  ti  cə  sin  də 
hə  lak ol  ma  la  rı və ya  ra  lan  ma  la  rı 
xə  bə  ri hər bi  ri  mi  zin ha  fi  zə  sin  də 
kül  lə  nən mü  ha  ri  bə acı  la  rı  nı bir da 
ha kö  zərt  di. Bu üzü  cü ha  di  sə iş  ğal 
dan azad edil  miş tor  paq  la  rı  mı  zın 
mən  fur düş  mən tə  rə  fin  dən mi  na 
lan  ma  sı sə  bə  bin  dən hə  lə də və  tən 
daş  la  rı  mız üçün təh  lü  kə mən  bə  yi 
ola  raq qal  dı  ğı  nı gös  tər  di. Biz bir 
da  ha in  san  lıq, mə  nə  viy  yat, vic  dan, 
və  tən ki  mi ali məf  um  la  rı eh  ti  va 
edən tə  fək  kür  dən kə  nar düş  mən  lə 
üzüzə qal  dı  ğı  mı  zı gör  dük. Am 
ma çox təəs  süf dün  ya bir  li  yi  bə  zi 
döv  lət  lər, si  ya  si par  ti  ya  lar, me  dia 
qu  rum  la  rı, QHTlər, bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar, in  san haq  la  rı mü  da 

fiəçi  lə  ri bu ha  di  sə  ni ye  nə gör  mək 
is  tə  mə  di  lər, ye  nə sus  du  lar. Bir sı  ra 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın səs  lən  dir 
dik  lə  ri bə  ya  nat  lar, so  sial şə  bə  kə  lər 
də bö  lüş  dük  lə  ri post  lar, ün  van  la 
dıq  la  rı mək  tub  lar isə ma  hiy  yət  cə 
fa  ciə qur  ban  la  rı  na baş  sağ  lı  ğı ifa  də 
et  mək  dən iba  rət ol  du. 

Bu ki  mi mü  na  si  bət  lə dur  ma  dan 
ge  niş  lə  nən er  mə  ni ci  na  yət  lə  ri  ni 
da  yan  dır  maq, gü  nah  sız in  san ölü 
mu  nə son qoy  maq müm  kün  dür 
mü? 30 il  də ol  ma  zın in  san fa  ciələ  ri 
ilə yad  da qa  lan Qa  ra  bağ mü  na 
qi  şə  si ümu  mi  lik  də 10a ya  xın 
jur  na  lis  tin hə  lak ol  ma  sı ilə nə  ti  cə 
lə  nıb. Nə  ha  yət, Qa  ra  bağ dü  yü  nü 
nün açıl  ma  sı və sülh pro  se  si  nin 
baş  lan  ma  sı bu ağ  rıacı  nı qəl  bin  də 
da  şı  yan mil  yon  lar  la in  san  da sa  kit 
və təh  lü  kə  siz hə  yat üçün ümid 
ya  ra  dıb. Bu təh  lü  kə  siz  li  yə real ma 

neə olan Er  mə  nis  ta  nın fun  da  men 
tal in  san haq  la  rı  nın po  zul  ma  sı  na 
yö  nə  lik bu ci  na  yət  lə  ri nə üçün 
hü  quq mü  da  fiə təş  ki  lat  la  rı  nın 
qə  zə  bi  nə tuş gəl  mir? Axı ali də  yər 
lə  rin ke  şi  yin  də du  ran tə  si  sat  la  rın 
hə  qi  qə  ti eti  raf edib ci  na  yət  ka  rı öz 
adı ilə ad  lan  dır  ma  sı nə qə  dər fa 
ciələ  rin qar  şı  sı  nı ala bi  lər. Böl  gə  də 
hu  ma  ni  tar böh  ra  nı də  rin  ləş  di  rən 
Er  mə  nis  ta  na təz  yiq gös  tər  mək bu 
qə  dər  mi çə  tin  dir? Sual  lar çox  dur, 
am  ma sa  də  cə bir boş  luq  da da  ya 
nır, ca  vab yox  dur.

Azər  bay  can rəs  mi ola  raq də  fə 
lər  lə Er  mə  nis  tan  dan mi  na  lan  mış 
əra  zi  lə  rin də  qiq xə  ri  tə  si  ni ver  mə 
si  ni tə  ləb edib. 44 gün  lük haqq 
mü  ha  ri  bə  mi  zin ar  dın  ca no  yab  rın 
10da im  za  lan  mış üç  tə  rəf  i ra  zı 
laş  ma ilə fak  ti  ki ola  raq məğ  lu  biy 
yə  ti  ni rəs  mi  ləş  di  rən Er  mə  nis  tan 
mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  si  ni 
təq  dim et  mə  li  dir. Am  ma utan  maz 
iş  ğal  çı  dan, qəsb  kar  dan, ci  na  yət 
kar  dan nü  mu  nə  vi ad  dım göz  lə 
mək  xoş  luq  la xə  ri  tə  lə  ri ve  rə  cə  yi  ni 
göz  lə  mək mən  tiq  siz gə  lir. Ona gö 
rə bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar, xü  su  si  lə 
BMT və qu  ru  mun mü  va  fiq st  ruk 
tur  la  rı, ATƏT və onun Minsk qru 
pu Er  mə  nis  ta  na təz  yiq gös  tər  mə  li, 
bu  nu on  lar  dan tə  ləb et  mə  li  dir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Er  mə 
nis  ta  nın bu “cı  ğal, cı  lız” ad  dı  mı 
bey  nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  qu  qu 
po  zur, xü  su  si  lə mi  na  lar tət  bi  qi  nin 
məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də 
möv  cud olan 1980ci il ta  rix  li Adi 
si  lah  lar haq  qın  da Kon  ven  si  ya  nın 2 
say  lı pro  to  ko  lu  na və 1997ci il Ot 
ta  va Kon  ven  si  ya  sı  na mə  su  liy  yət  siz 
mü  na  si  bət sər  gi  lə  yir. 

Mi  na  lan  mış əra  zi  lər  lə bağ  lı 
də  qiq xə  ri  tə  nin Azər  bay  ca  na ve 
ril  mə  mə  si mi  na tə  miz  lə  mə əmə 
liy  yat  la  rı  nı lən  gi  dir, bu  nun  la da 
in  san tə  lə  fa  tı  nı ar  tı  rır. Mi  na  lan  mış 
əra  zi  lə  rin xə  ri  tə  lə  ri  nin Azər  bay 
can tə  rə  fi  nə təq  dim olun  ma  ma  sı 
post  mü  ha  ri  bə döv  rün  də qar  şı  lıq  lı 
eti  mad ya  rat  ma təd  bir  lə  ri  nə xə 
ləl gə  tir  mək  lə ya  na  şı, hu  ma  ni  tar 
böh  ra  nı da  ha da də  rin  ləş  di  rir, 30 
il öz yurdyu  va  la  rın  dan di  dər  gin 
dü  şüb, qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün 
hə  ya  tı ya  şa  ma  ğa məh  kum edil  miş 
şəxs  lə  rin ele  men  tar in  san haq  la  rı 
nı bir da  ha kəs  kin şə  kil  də po  zur. 
Əra  zi  lər təh  lü  kə  li ol  du  ğun  dan bu 
in  san  lar hə  lə də öz ev  lə  ri  nə dö  nə 
bil  mir  lər. İş  ğal  dan azad edil  miş 
tor  paq  la  rın mi  na  lan  ma  sı bu gun 
ora  da ak  tiv qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nin hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə də ma  ne olur.  

Xü  su  si vur  ğu  la  maq la  zım  dır 
ki, er  mə  ni  lə  rin mi  na  la  dı  ğı əra  zi 
lər bir  ba  şa mül  ki əha  li  ni məq  səd  li 
şə  kil  də məhv et  mə  yi hə  dəf  ə  di  yi 
üçün mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti ki  mi qiy 
mət  lən  di  ril  mə  li, Er  mə  nis  ta  na qar  şı 
bey  nəl  xalq hü  quq müs  tə  vi  sin  də 
hu  ma  ni  tar böh  ran və  ziy  yə  ti  ni də 
rin  ləş  dir  di  yi  nə və mül  ki əha  li  ni 
hə  də  fə al  dı  ğı  na gö  rə hü  qu  qi pro  se 
dur  lar baş  lan  ma  lı  dır. 

Təəs  süf ki, həm  kar  la  rı  mı  zın, 
mül  ki və  tən  daş  la  rı  mı  zın ölü 
mü ilə nə  ti  cə  lə  nən bu ha  di  sə ilk 
de  yil və bü  tün bu fa  ciələ  rə gö  rə 
mi  na xə  ri  tə  lə  ri ilə bağ  lı Er  mə  nis 
ta  na təz  yiq gös  tər  mə  yən döv  lət 
lər, təş  ki  lat  lar da o öl  kə qə  dər 
mə  su  liy  yət da  şı  yırlar. Am  ma 
son it  ki AZƏR  TAC  İn  for  ma  si 
ya  Agent  li  yi  nin müx  bi  ri Mə  hər 
rəm İb  ra  hi  mo  vun, Azər  bay  can 
te  le  vi  zi  ya  sı  nın  ope  ra  to  ru Si  rac 
Abı  şo  vun, Kəl  bə  cər  RİH Su  suz 
luq  kəndi üzrə  ic  ra  nü  ma  yən  də 
si Arif Əli  ye  vin ölü  mü be  lə bi  zi 
mə  nən zən  gin  ləş  di  rir, və  tə  ni  mi  zi 
qü  rur  lan  dı  rır, düş  mə  ni rə  zil edir. 

Tor  paq uğ  run  da şə  hid ol  ma  ğı şə 
rəf bi  lən, zə  fər üçün bir yum  ruq 
ki  mi bir  lə  şən xal  qın ru  hu  nu, əz  mi 
ni mən  fur qon  şu  la  rı  mı  zın in  san  lıq 
dan kə  nar əməl  lə  ri, er  mə  ni xis  lə  ti 
və er  mə  ni  pə  rəst dairə  lə  rin oyun 
la  rı sın  dı  ra bil  məz. Biz o tor  paq  la 
rın ta  ri  xi sa  hib  lə  ri  yik, o tor  paq  lar 
bi  zə ba  ba  la  rı  mı  zın mi  ra  sı, Tan  rı  nın 
ər  ma  ğa  nı  dır. Əzə  li bi  zim olan tor 
paq  la  rı iş  ğal  dan azad et  dik, o tor 
paq  la  ra qa  yıt  dıq və şə  hid  lə  ri  mi  zin 
ru  hu do  la  şan o tor  paq  lar on  la  rın 
öv  lad  la  rı  nın, doğ  ma  la  rı  nın, biz  lə 
rin  Azər  bay  can xal  qı  nın ha  la  lı  dır. 
Bu hə  qi  qət də  yiş  məz  dir  Qa  ra  bağ 
Azər  bay  can  dır!

Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana 
minalanmış ərazilərin xəritəsinin 
verilməsi üçün təzyiq göstərməlidirlər

Sevil Mikayılova
Milli Məclisin deputatı
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- Ra  min müəl  lim, 5 ilə ya  xın  dır 
ki, Qər  bin bu mü  hüm döv  lə  tin -
də öl  kə  mi  zin dip  lo  ma  tik təm  sil -
çi  si  si  niz. Ha  zır  da Azər  bay  can ilə 
Al  ma  ni  ya ara  sın  da si  ya  si dialoq 
mü  hi  ti  ni və di  gər sa  hə  lər  də qar -
şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  rin sə  viy  yə  si  ni 
ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz? 
 Azər  bay  canAl  ma  ni  ya mü 

na  si  bət  lə  ri çox  şa  xə  li  dir və bü  tün 
sa  hə  lər  də konst  ruk  tiv əmək  daş  lıq  la 
mü  şa  yiət olun  ma  sı, daim yük  sə  lən 
xət  lə in  ki  şaf et  mə  si ilə se  çi  lir. Bu iki 
öl  kə ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət 
lər çox er  kən  1992ci ilin fev  ra  lın  da 
qu  ru  lub və AFRdə  ki sə  fir  li  yi  miz 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də 
ilk dip  lo  ma  tik nü  ma  yən  də  li  yi  dir. 
O za  man  dan eti  ba  rən Al  ma  ni  ya ilə 
sıx əla  qə  lər və çox  şa  xə  li əmək  daş  lıq 

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət 
lə  rin  də hər za  man özü  nə  məx  sus yer 
tu  tub. 

Tə  bii ki, 200 il  lik ta  ri  xi əla  qə  lə  ri 
mi  zin bu mə  sə  lə  də ro  lu bö  yük  dür. 
Al  ma  ni  ya XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də 
al  manşvab  la  rın res  pub  li  ka  mız  da 
bö  yük to  le  rant  lıq  la qar  şı  lan  ma  sı  na, 
iki xal  qın Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da 
müs  bət bir  gə  ya  şa  yış təc  rü  bə  si  nə, ha 
be  lə öl  kə  miz  də al  man ir  si  nin qo  ru 
nub sax  lan  ma  sı  na gös  tə  ri  lən diq  qət 
və qay  ğı  ya xü  su  si qiy  mət ve  rir. Bü 
tün bun  lar ha  zır  kı mü  na  si  bət  lə  ri  miz 
üçün möh  kəm özül ya  ra  dır. 

Azər  bay  ca  nın re  gionun li  der döv 
lə  ti ki  mi uğur  lu bey  nəl  xalq əmək 
daş  lıq yü  rüt  mə  si, nə  həng re  gional 
la  yi  hə  lə  rin lo  ko  mo  ti  vi ol  ma  sı, inam  lı 
və müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət xət  i, döv 

lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər və bey  nəl 
xalq la  yi  hə  lər  də eti  bar  lı tə  rəf  daş  lı  ğın 
möv  cud  lu  ğu Al  ma  ni  ya  nın öl  kə  mi  zə 
mü  na  si  bə  ti  ni şərt  lən  di  rən mü  hüm 
fak  tor  lar  dır. Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nı 
re  gion  da əsas iq  ti  sa  di tə  rəf  daş ad  lan 
dı  rır. 2012ci il  dən res  pub  li  ka  mız  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən Al  man Xa  ri  ci Ti  ca 
rət Pa  la  ta  sı bu öl  kə  nin MDB mə  ka 
nın  da  kı say  ca ikin  ci qu  ru  mu  dur. İki 
döv  lət ara  sın  da 2011ci il  dən ti  ca  rət 
və in  ves  ti  si  ya  lar üz  rə yük  sək sə  viy 
yə  li iş  çi qru  pu möv  cud  dur. 

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da ən yük 
sək sə  viy  yə  də sıx və sə  mi  mi si  ya  si 
dialoq var  dır. Pan  de  mi  ya döv  rün 
dən əv  vəl Azər  bay  can və Al  ma  ni  ya 
döv  lət baş  çı  la  rı ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər və gö  rüş  lər in  ten  siv xa  rak  ter 
da  şı  yır  dı. Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
Al  ma  ni  ya  da ke  çi  ri  lən nü  fuz  lu Mün 
hen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı  nın fəal 
iş  ti  rak  çıs  ıdır. Öl  kə baş  çı  sı ötən il pan 
de  mi  ya  dan əv  vəl ke  çi  ri  lən so  nun  cu 
konf  rans  da da iş  ti  rak et  di. 2019cu 
il  də Bun  des  ta  qın vit  sepre  zi  den  ti  nin 
Azər  bay  ca  na və Azər  bay  can Mil  li 
Məc  li  si  nin Səd  ri  nin Al  ma  ni  ya  ya ilk 
sə  fər  lə  ri baş tut  du. 

Be  lə qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin 2020ci 
il  də və da  ha son  ra da da  vam edə  cə  yi 
göz  lə  ni  lir  di. İki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri 
mi  zin gün  də  li  yin  də hər iki öl  kə  nin 
di  gər yük  sək sə  viy  yə  li rəs  mi  lə  ri  nin 
sə  fər  lə  ri da  ya  nır  dı. Təəs  süf ki, göz 
lə  nil  mə  dən tüg  yan edən CO  VID19 
pan  de  mi  ya  sı nə  ti  cə  sin  də bu plan  lar 

qey  rimüəy  yən müd  də  tə tə  xi  rə sa  lın 
dı. Am  ma di  gər tə  rəf  dən pan  de  mi  ya 
ilə bir  gə mü  ba  ri  zə tə  rəf  ər ara  sın  da 
əmək  daş  lıq üçün ye  ni sə  hi  fə  lər aç  dı. 

Si  ya  si əla  qə  lə  ri  mi  zin gün  də 
li  yi ol  duq  ca zən  gin  dir. İki döv  lət 
ara  sın  da həm iki  tə  rəf  i, həm də 
çox  tə  rəf  i əsas  da, o cüm  lə  dən Av  ro 
pa İt  i  fa  qı ilə mü  na  si  bət  lər çər  çi 
və  sin  də konst  ruk  tiv əmək  daş  lıq 
möv  cud  dur. Öl  kə  lə  ri  mi  zi çox  tə  rəf  i 
dip  lo  ma  ti  ya  nın ro  lu  nun güc  lən  mə 
si, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın sə  mə  rə  li 
fəaliy  yə  ti  nin tə  min olun  ma  sı üz  rə 
ox  şar hə  dəf  ər bir  ləş  di  rir. Bu xü 
sus  da Azər  bay  ca  nın Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  na sədr  li  yi  ni və qu  rum  da 
fəal iş  ti  ra  kı  nı, Al  ma  ni  ya  nın isə Mul 
ti  la  te  ra  lizm na  mi  nə Al  yan  sı təş  viq 
et  mə  si  ni vur  ğu  la  maq is  tər  dim. 

Əv  vəl  ki il  lər  də si  ya  si mü  na  si 
bət  lə  ri  mi  zin mər  kə  zin  də da  ya  nan 
əsas mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də Er  mə 
nis  tanAzər  bay  can mü  na  qi  şə  si 
ol  muş  dur. Minsk qru  pu  nun üz  vü, 
Av  ro  pa İt  i  fa  qı  nın apa  rı  cı üzv döv 
lət  lə  rin  dən bi  ri, bey  nəl  xalq sülh və 
təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri  nin, qlo  bal 
prob  lem  lə  rin həl  lin  də id  dialı ak  tor 
olan Al  ma  ni  ya  dan xü  su  si  lə post 
mü  na  qi  şə döv  rün  də göz  lən  ti  lə  ri  miz 
bö  yük  dür. Al  ma  ni  ya  nın Azər  bay 

ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nə dəs  tə  yi 
ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik və bu 
dəs  tək ya  xın  lar  da AFRin Fe  de  ral 
Kans  le  ri xa  nım An  qe  la Mer  kel tə  rə 
fin  dən də Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sın  da çxı  şı za  ma  nı bir 
da  ha səs  lən  di  ril  di. 

Al  ma  ni  ya həm də böl  gə  də hu  ma 
ni  tar mə  sə  lə  lə  rin həl  li, iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  mi  zin ye  ni  dən qu 
rul  ma  sı, eti  mad təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si və re  gional bağ  lan  tı  la  rın 
bər  pa olun  ma  sı iş  lə  rin  də də mü  hüm 
töh  fə  lər ve  rə bi  lər. 

Əla  qə  lə  ri  miz elm, təh  sil, sə  hiy  yə, 
mə  də  niy  yət, id  man və di  gər sfe  ra  la  rı 
da əha  tə edir. Al  man di  li  nin öl  kə 
miz  də  ki po  pul  yar  lı  ğı, azər  bay  can  lı 
gənc  lə  rin Al  ma  ni  ya  nın ali təh  sil 
ocaq  la  rı  na bö  yük ma  ra  ğı göz qa  ba 
ğın  da  dır. He  sab edi  rəm ki, iki öl  kə 
ara  sın  da təh  sil və və  tən  daş cə  miy  yə  ti 
sə  viy  yə  sin  də olan əla  qə  lər, xü  su  si  lə 
gənc in  san  la  rın tə  mas  la  rı döv  lət 
lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zi uğur  la 
ta  mam  la  yır. Azər  bay  can və Al  ma 
ni  ya ali mək  təb  lə  ri ara  sın  da çox  say  lı 
tə  rəf  daş  lıq la  yi  hə  lə  ri möv  cud  dur. 
900dən çox azər  bay  can  lı tə  lə  bə və 
ma  gistr Al  ma  ni  ya  da təh  sil al  mış və 
ya al  maq  da  dır. 2019cu il  də Ba  kı 
Hö  te Mər  kə  zi  nin açıl  ma  sı təh  sil və 

mə  də  ni əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na 
mü  hüm töh  fə ol  muş  dur. Əmin  lik  lə 
de  mək olar ki, bu gənc  lər mü  na  si  bət 
lə  ri  mi  zin gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nın da  şı  yı 
cı  la  rı  dır. 

- Azər  bay  can və Al  ma  ni  ya ara -
sın  da mü  na  si  bət  lə  rin bö  yük 
ta  ri  xi var. Öl  kə  miz  də al  man  lar 
iki əs  rə ya  xın ya  şa  yıb  lar. Bəs 
Al  ma  ni  ya  da ha  zır  da Azər  bay -
can dias  po  ru  nun fəaliy  yə  ti ne  cə 
qu  ru  lub? 
 Təəs  süf ki, Al  ma  ni  ya  da Azər 

bay  can dias  po  ru  nun ta  ri  xi o qə  dər 
də qə  dim de  yil. Doğ  ru  dur, XX əs  rin 
əv  vəl  lə  rin  də Ber  lin  də Əsəd bəy ki  mi 
da  hi Azər  bay  can ya  zı  çı  sı ya  şa  yıb 
ya  ra  dıb. AXCnin sü  qu  tun  dan son  ra 
res  pub  li  ka  mı  zın qu  ru  cu  la  rın  dan 
bə  zi  lə  ri Al  ma  ni  ya  ya mü  ha  ci  rət edib 
və mil  li mü  ba  ri  zə  lə  ri  ni bu öl  kə  dən 
da  vam et  di  rib  lər. Am  ma bu öl  kə  də  ki 
soy  daş  la  rı  mı  zın sa  yı Azər  bay  can  da 
ta  ri  xən möv  cud ol  muş al  man ic  ma  sı 
ilə mü  qa  yi  sə olun  ma  ya  caq də  rə  cə  də 
az  dır. 

Yal  nız müs  tə  qil  li  yi  mi  zin bər  pa 
olun  ma  sın  dan son  ra əsas eti  ba  rı ilə 
zi  ya  lı  lar olan bir sı  ra soy  daş  la  rı  mız 
Al  ma  ni  ya  ya köç et  di  lər və bu  ra 
da dias  por təş  ki  lat  la  rı ya  rat  ma  ğa 
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- Ra  min müəl  lim, 5 ilə ya  xın  dır 
ki, Qər  bin bu mü  hüm döv  lə  tin -
də öl  kə  mi  zin dip  lo  ma  tik təm  sil -
çi  si  si  niz. Ha  zır  da Azər  bay  can ilə 
Al  ma  ni  ya ara  sın  da si  ya  si dialoq 
mü  hi  ti  ni və di  gər sa  hə  lər  də qar -
şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  rin sə  viy  yə  si  ni 
ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz? 
 Azər  bay  canAl  ma  ni  ya mü 

na  si  bət  lə  ri çox  şa  xə  li  dir və bü  tün 
sa  hə  lər  də konst  ruk  tiv əmək  daş  lıq  la 
mü  şa  yiət olun  ma  sı, daim yük  sə  lən 
xət  lə in  ki  şaf et  mə  si ilə se  çi  lir. Bu iki 
öl  kə ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət 
lər çox er  kən  1992ci ilin fev  ra  lın  da 
qu  ru  lub və AFRdə  ki sə  fir  li  yi  miz 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də 
ilk dip  lo  ma  tik nü  ma  yən  də  li  yi  dir. 
O za  man  dan eti  ba  rən Al  ma  ni  ya ilə 
sıx əla  qə  lər və çox  şa  xə  li əmək  daş  lıq 

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət 
lə  rin  də hər za  man özü  nə  məx  sus yer 
tu  tub. 

Tə  bii ki, 200 il  lik ta  ri  xi əla  qə  lə  ri 
mi  zin bu mə  sə  lə  də ro  lu bö  yük  dür. 
Al  ma  ni  ya XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də 
al  manşvab  la  rın res  pub  li  ka  mız  da 
bö  yük to  le  rant  lıq  la qar  şı  lan  ma  sı  na, 
iki xal  qın Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da 
müs  bət bir  gə  ya  şa  yış təc  rü  bə  si  nə, ha 
be  lə öl  kə  miz  də al  man ir  si  nin qo  ru 
nub sax  lan  ma  sı  na gös  tə  ri  lən diq  qət 
və qay  ğı  ya xü  su  si qiy  mət ve  rir. Bü 
tün bun  lar ha  zır  kı mü  na  si  bət  lə  ri  miz 
üçün möh  kəm özül ya  ra  dır. 

Azər  bay  ca  nın re  gionun li  der döv 
lə  ti ki  mi uğur  lu bey  nəl  xalq əmək 
daş  lıq yü  rüt  mə  si, nə  həng re  gional 
la  yi  hə  lə  rin lo  ko  mo  ti  vi ol  ma  sı, inam  lı 
və müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət xət  i, döv 

lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər və bey  nəl 
xalq la  yi  hə  lər  də eti  bar  lı tə  rəf  daş  lı  ğın 
möv  cud  lu  ğu Al  ma  ni  ya  nın öl  kə  mi  zə 
mü  na  si  bə  ti  ni şərt  lən  di  rən mü  hüm 
fak  tor  lar  dır. Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nı 
re  gion  da əsas iq  ti  sa  di tə  rəf  daş ad  lan 
dı  rır. 2012ci il  dən res  pub  li  ka  mız  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən Al  man Xa  ri  ci Ti  ca 
rət Pa  la  ta  sı bu öl  kə  nin MDB mə  ka 
nın  da  kı say  ca ikin  ci qu  ru  mu  dur. İki 
döv  lət ara  sın  da 2011ci il  dən ti  ca  rət 
və in  ves  ti  si  ya  lar üz  rə yük  sək sə  viy 
yə  li iş  çi qru  pu möv  cud  dur. 

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da ən yük 
sək sə  viy  yə  də sıx və sə  mi  mi si  ya  si 
dialoq var  dır. Pan  de  mi  ya döv  rün 
dən əv  vəl Azər  bay  can və Al  ma  ni  ya 
döv  lət baş  çı  la  rı ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər və gö  rüş  lər in  ten  siv xa  rak  ter 
da  şı  yır  dı. Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
Al  ma  ni  ya  da ke  çi  ri  lən nü  fuz  lu Mün 
hen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı  nın fəal 
iş  ti  rak  çıs  ıdır. Öl  kə baş  çı  sı ötən il pan 
de  mi  ya  dan əv  vəl ke  çi  ri  lən so  nun  cu 
konf  rans  da da iş  ti  rak et  di. 2019cu 
il  də Bun  des  ta  qın vit  sepre  zi  den  ti  nin 
Azər  bay  ca  na və Azər  bay  can Mil  li 
Məc  li  si  nin Səd  ri  nin Al  ma  ni  ya  ya ilk 
sə  fər  lə  ri baş tut  du. 

Be  lə qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin 2020ci 
il  də və da  ha son  ra da da  vam edə  cə  yi 
göz  lə  ni  lir  di. İki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri 
mi  zin gün  də  li  yin  də hər iki öl  kə  nin 
di  gər yük  sək sə  viy  yə  li rəs  mi  lə  ri  nin 
sə  fər  lə  ri da  ya  nır  dı. Təəs  süf ki, göz 
lə  nil  mə  dən tüg  yan edən CO  VID19 
pan  de  mi  ya  sı nə  ti  cə  sin  də bu plan  lar 

qey  rimüəy  yən müd  də  tə tə  xi  rə sa  lın 
dı. Am  ma di  gər tə  rəf  dən pan  de  mi  ya 
ilə bir  gə mü  ba  ri  zə tə  rəf  ər ara  sın  da 
əmək  daş  lıq üçün ye  ni sə  hi  fə  lər aç  dı. 

Si  ya  si əla  qə  lə  ri  mi  zin gün  də 
li  yi ol  duq  ca zən  gin  dir. İki döv  lət 
ara  sın  da həm iki  tə  rəf  i, həm də 
çox  tə  rəf  i əsas  da, o cüm  lə  dən Av  ro 
pa İt  i  fa  qı ilə mü  na  si  bət  lər çər  çi 
və  sin  də konst  ruk  tiv əmək  daş  lıq 
möv  cud  dur. Öl  kə  lə  ri  mi  zi çox  tə  rəf  i 
dip  lo  ma  ti  ya  nın ro  lu  nun güc  lən  mə 
si, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın sə  mə  rə  li 
fəaliy  yə  ti  nin tə  min olun  ma  sı üz  rə 
ox  şar hə  dəf  ər bir  ləş  di  rir. Bu xü 
sus  da Azər  bay  ca  nın Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  na sədr  li  yi  ni və qu  rum  da 
fəal iş  ti  ra  kı  nı, Al  ma  ni  ya  nın isə Mul 
ti  la  te  ra  lizm na  mi  nə Al  yan  sı təş  viq 
et  mə  si  ni vur  ğu  la  maq is  tər  dim. 

Əv  vəl  ki il  lər  də si  ya  si mü  na  si 
bət  lə  ri  mi  zin mər  kə  zin  də da  ya  nan 
əsas mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də Er  mə 
nis  tanAzər  bay  can mü  na  qi  şə  si 
ol  muş  dur. Minsk qru  pu  nun üz  vü, 
Av  ro  pa İt  i  fa  qı  nın apa  rı  cı üzv döv 
lət  lə  rin  dən bi  ri, bey  nəl  xalq sülh və 
təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri  nin, qlo  bal 
prob  lem  lə  rin həl  lin  də id  dialı ak  tor 
olan Al  ma  ni  ya  dan xü  su  si  lə post 
mü  na  qi  şə döv  rün  də göz  lən  ti  lə  ri  miz 
bö  yük  dür. Al  ma  ni  ya  nın Azər  bay 

ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nə dəs  tə  yi 
ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik və bu 
dəs  tək ya  xın  lar  da AFRin Fe  de  ral 
Kans  le  ri xa  nım An  qe  la Mer  kel tə  rə 
fin  dən də Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sın  da çxı  şı za  ma  nı bir 
da  ha səs  lən  di  ril  di. 

Al  ma  ni  ya həm də böl  gə  də hu  ma 
ni  tar mə  sə  lə  lə  rin həl  li, iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  mi  zin ye  ni  dən qu 
rul  ma  sı, eti  mad təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si və re  gional bağ  lan  tı  la  rın 
bər  pa olun  ma  sı iş  lə  rin  də də mü  hüm 
töh  fə  lər ve  rə bi  lər. 

Əla  qə  lə  ri  miz elm, təh  sil, sə  hiy  yə, 
mə  də  niy  yət, id  man və di  gər sfe  ra  la  rı 
da əha  tə edir. Al  man di  li  nin öl  kə 
miz  də  ki po  pul  yar  lı  ğı, azər  bay  can  lı 
gənc  lə  rin Al  ma  ni  ya  nın ali təh  sil 
ocaq  la  rı  na bö  yük ma  ra  ğı göz qa  ba 
ğın  da  dır. He  sab edi  rəm ki, iki öl  kə 
ara  sın  da təh  sil və və  tən  daş cə  miy  yə  ti 
sə  viy  yə  sin  də olan əla  qə  lər, xü  su  si  lə 
gənc in  san  la  rın tə  mas  la  rı döv  lət 
lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zi uğur  la 
ta  mam  la  yır. Azər  bay  can və Al  ma 
ni  ya ali mək  təb  lə  ri ara  sın  da çox  say  lı 
tə  rəf  daş  lıq la  yi  hə  lə  ri möv  cud  dur. 
900dən çox azər  bay  can  lı tə  lə  bə və 
ma  gistr Al  ma  ni  ya  da təh  sil al  mış və 
ya al  maq  da  dır. 2019cu il  də Ba  kı 
Hö  te Mər  kə  zi  nin açıl  ma  sı təh  sil və 

mə  də  ni əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na 
mü  hüm töh  fə ol  muş  dur. Əmin  lik  lə 
de  mək olar ki, bu gənc  lər mü  na  si  bət 
lə  ri  mi  zin gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nın da  şı  yı 
cı  la  rı  dır. 

- Azər  bay  can və Al  ma  ni  ya ara -
sın  da mü  na  si  bət  lə  rin bö  yük 
ta  ri  xi var. Öl  kə  miz  də al  man  lar 
iki əs  rə ya  xın ya  şa  yıb  lar. Bəs 
Al  ma  ni  ya  da ha  zır  da Azər  bay -
can dias  po  ru  nun fəaliy  yə  ti ne  cə 
qu  ru  lub? 
 Təəs  süf ki, Al  ma  ni  ya  da Azər 

bay  can dias  po  ru  nun ta  ri  xi o qə  dər 
də qə  dim de  yil. Doğ  ru  dur, XX əs  rin 
əv  vəl  lə  rin  də Ber  lin  də Əsəd bəy ki  mi 
da  hi Azər  bay  can ya  zı  çı  sı ya  şa  yıb 
ya  ra  dıb. AXCnin sü  qu  tun  dan son  ra 
res  pub  li  ka  mı  zın qu  ru  cu  la  rın  dan 
bə  zi  lə  ri Al  ma  ni  ya  ya mü  ha  ci  rət edib 
və mil  li mü  ba  ri  zə  lə  ri  ni bu öl  kə  dən 
da  vam et  di  rib  lər. Am  ma bu öl  kə  də  ki 
soy  daş  la  rı  mı  zın sa  yı Azər  bay  can  da 
ta  ri  xən möv  cud ol  muş al  man ic  ma  sı 
ilə mü  qa  yi  sə olun  ma  ya  caq də  rə  cə  də 
az  dır. 

Yal  nız müs  tə  qil  li  yi  mi  zin bər  pa 
olun  ma  sın  dan son  ra əsas eti  ba  rı ilə 
zi  ya  lı  lar olan bir sı  ra soy  daş  la  rı  mız 
Al  ma  ni  ya  ya köç et  di  lər və bu  ra 
da dias  por təş  ki  lat  la  rı ya  rat  ma  ğa 
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baş  la  dı  lar. Tək Al  ma  ni  ya  da de  yil, 
ümu  miy  yət  lə, dün  ya  da Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun təş  ki  lat  lan  ma  sı, mü  tə 
şək  kil dias  por fəaliy  yə  ti  nin qu  rul  ma 
sı da  hi li  der Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə 
bağ  lı  dır. Məhz Ulu ön  də  rin mü  va  fiq 
tap  şı  rıq  la  rı və töv  si  yə  lə  ri sa  yə  sin 
də Azər  bay  can döv  lə  ti və xa  ric  də  ki 
dias  por təş  ki  lat  la  rı ara  sın  da vəh  dət 
ya  ra  nıb, mil  li mə  sə  lə  lər uğ  run  da 
əla  qə  lən  di  ril  miş fəaliy  yə  tin əsa  sı 
qo  yu  lub. 

Ha  zır  da Al  ma  ni  ya Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun say  ca bö  yük ol  du  ğu 
öl  kə  lər  dən  dir. Bu  ra  da bir ne  çə dias 
por təş  ki  la  tı  mız möv  cud  dur. Am  ma 
bil  di  yi  niz ki  mi, müasir dün  ya sü  rət  lə 
də  yi  şir, uğur  lu in  for  ma  si  yatəb  li  ğat 
fəaliy  yə  ti üçün tə  ləb  lər də mü  va 
fiq ola  raq ye  ni  lə  nir. Hə  ya  tın di  gər 
sfe  ra  la  rın  da ol  du  ğu ki  mi, sə  mə  rə  li 
dias  por fəaliy  yə  ti üçün də yük  sək 

rəqəmsallaşma, so  sial şə  bə  kə  lər  də 
in  ten  siv möv  cud  luq, müasir in  for 
ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na yi  yə  lən 
mə həl  le  di  ci əhə  miy  yət da  şı  yır. Bu 
ba  xım  dan, xü  su  si  lə Al  ma  ni  ya  nın ali 
mək  təb  lə  rin  də, el  mitəd  qi  qat ins  ti 
tut  la  rın  da, si  ya  si təş  ki  lat  la  rın  da, ic  ti 
mai bir  lik  lə  rin  də, bə  lə  diy  yə  lə  rin  də, 
iq  ti  sa  di qu  rum  la  rın  da ça  lı  şan gənc 
zi  ya  lı  la  rı  mız dias  por fəali  yə  tin  də li 
der  li  yi üzər  lə  ri  nə gö  tü  rə bi  lər  lər. 

Al  ma  ni  ya  da sə  fir  lik ola  raq hər 
za  man ora  da ya  şa  yan bü  tün soy  daş 
la  rı  mı  zın, təh  sil alan gənc  lə  ri  mi  zin 
ya  nın  da  yıq. 

Bu sa  hə  də Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  nın Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si ilə sıx əmək  daş  lıq edi  rik. 
2018ci il  də Ber  lin  də Al  ma  ni  ya Azər 
bay  can  lı  la  rı  nın Koor  di  na  si  ya Şu  ra  sı 

tə  sis edi  lib və dias  por təş  ki  lat  la  rı ara 
sın  da əsas əla  qə  lən  dir  mə işi məhz bu 
qu  rum va  si  tə  si  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

- Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di 
və tu  rizm sa  hə  lə  rin  də mü  na  si -
bət  lər si  zi qa  ne edir  mi? Əmək -
daş  lıq po  ten  sialın  dan tam is  ti  fa -
də olu  nur  mu? 
 Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di 

mü  na  si  bət  lər sıx əmək  daş  lıq və di 
na  mik in  ki  şaf  a xa  rak  te  ri  zə olu  nur. 
Al  ma  ni  ya dün  ya  nın mü  hüm iq  ti  sa 
di gü  cü, Azər  bay  can isə re  gionun 
bö  yük iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa ma  lik olan 
öl  kə  si  dir. Al  ma  ni  ya  nın Cə  nu  bi Qaf 
qaz öl  kə  lə  ri ilə ümu  mi ti  ca  rə  ti  nin 
təx  mi  nən 65 faizi bi  zim öl  kə  nin pa  yı 
na dü  şür. 

Al  manAzər  bay  can Xa  ri  ci Ti  ca 
rət Pa  la  ta  sı  nın hər iki tə  rəf  dən 149 
üz  vü var. 160a ya  xın soy  da  şı  mız 

Al  ma  ni  ya  da sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul olur. 
19952020ci il  lər ər  zin  də 
Al  ma  ni  ya  dan Azər  bay  ca  na 
təq  ri  bən 765 mil  yon ABŞ 
dol  la  rı sər  ma  yə ya  tı  rı  lıb ki, 
bu  nun da 90 faiz  dən ço  xu 
qey  rineft sek  to  ru  nun pa 
yı  na dü  şür. Ey  ni za  man  da, 
hə  min dövr  də Azər  bay  can 
dan Al  ma  ni  ya  ya 2,6 mil  yard 

ABŞ dol  la  rı məb  lə  ğin  də in  ves  ti  si  ya 
qo  yu  lub. 2020ci il  də iki  tə  rəf  i ti  ca 
rət döv  riy  yə  si  nin həc  mi 1 mil  yard 
av  ro  dan çox olub. 

İq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı hər 
iki hö  ku  mət tə  rə  fin  dən təş  viq olu  nan 
mə  sə  lə  dir. Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nın 
iq  ti  sa  di im  kan  la  rı  na bö  yük ma  raq  la 
ya  na  şır. 2018ci ilin av  qus  tun  da Ba  kı 
da si  ya  si li  der  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə biz  nes 
fo  rum, hə  min ilin no  yab  rın  da isə 
Ber  lin  də I Al  ma  ni  yaAzər  bay  can Biz 
nes Dialo  qu baş tut  du. 2011ci il  də 
tə  sis edil  miş Azər  bay  canAl  ma  ni  ya 
Ti  ca  rət və İn  ves  ti  si  ya  lar üz  rə Yük  sək 
Sə  viy  yə  li İş  çi Qru  pu  nun in  di  yə  dək 
növ  bə  li  lik əsa  sın  da Ba  kı və Ber  lin  də 
8 ic  la  sı ke  çi  ri  lib 

 Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nın son il  lər 
də hə  ya  ta ke  çir  di  yi ən bö  yük iq  ti  sa  di 

la  yi  hə  si olan Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
Av  ro  pa İt  i  fa  qı  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li 
yi  nə töh  fə ver  mə  si  ni yük  sək qiy  mət 
lən  di  rir və öl  kə  mi  zi uzun  müd  dət  li 
dövr üçün eti  bar  lı tə  rəf  daş he  sab 
edir. Al  ma  ni  ya  nın “Uni  per” ener  ji 
şir  kə  ti Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin iş  ti  rak 
çı  sı  dır. Şir  kət “Şah  də  niz 2” ya  ta  ğın 
dan il  də 1,45 mil  yard m³ tə  bii qaz 
ala  caq. 

Bü  tün bu sa  da  la  dıq  la  rım iki öl  kə 
ara  sın  da iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın yük 
sək sə  viy  yə  si  nə də  la  lət edən mə  lu 
mat  lar və gös  tə  ri  ci  lər  dir. Am  ma onu 
da de  mə  li  yəm ki, iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri 
miz üçün möv  cud po  ten  sial da  ha da 
bö  yük  dür. Biz “Ma  de in Azer  baijan” 
bren  di  nin və “Ma  ke in Azer  baijan” 
kon  sep  si  ya  sı  nın Al  ma  ni  ya  da təş  viq 
olun  ma  sı  na xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  rik, 
hə  də  fi  miz Azər  bay  can məh  sul  la  rı  nın 
al  man ba  za  rı  na, al  man in  ves  ti  si  ya 
və tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın Azər  bay  can 
ba  za  rı  na yol tap  ma  sı  dır. Pan  de  mi  ya 
ya qə  dər bu fəaliy  yət biz  nes fo  rum 
la  rı və ix  rac mis  si  ya  la  rı ilə mü  şa  yiət 
olu  nur  du. Bu, şə  rait im  kan ve  rən  də 
ye  ni  dən da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

- 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
gün  lə  rin  də Al  ma  ni  ya döv  lə  ti  nin 
nü  ma  yiş et  dir  di  yi möv  qe da  ha 
çox neyt  ral tə  sir ba  ğış  la  yır  dı. 
Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün -
ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı üçün sə  fir  lik 
tə  rə  fin  dən han  sı təd  bir  lər hə  ya -
ta ke  çi  ril  di? 
 Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si  nin həl  li, 

Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
tə  min olun  ma  sı hər za  man Azər 
bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın, o cüm  lə 
dən sə  fir  li  yi  mi  zin fəaliy  yə  ti  nin ana 
xət  i  ni təş  kil edib. Qeyd olun  du  ğu 
ki  mi, Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə daim dəs  tək nü  ma  yiş 
et  dir  miş, mü  na  qi  şə  nin bey  nəl  xalq 
hü  qu  qa söy  kə  nən həl  li  nin tə  rəf  da  rı 
ol  muş  dur. 

 Am  ma nə  zər  dən qa  çır  maq ol  maz 
ki, ək  sər Qərb öl  kə  lə  rin  də ol  du  ğu 
ki  mi, Al  ma  ni  ya  da da er  mə  ni lob  bi  si 
nin tə  sir  lə  ri bö  yük  dür və bu öl  kə  də 
er  mə  ni dias  po  ru  nun ən azı 100 il  lik 

ta  ri  xi var  dır. 44 gün  lük mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də er  mə  ni tə  rə  fi Al  ma  ni  ya  da 
əsas  sız və uy  dur  ma mə  lu  mat  lar 
dan is  ti  fa  də et  mək  lə öl  kə  mi  zə qar  şı 
fəal əkstəb  li  ğat apar  dı, Al  ma  ni  ya 
ic  ti  maiy  yə  ti  ni ya  nılt  ma  ğa, öl  kə  mi  zin 
haqq işi  nin qı  na  nıl  ma  sı  na ça  lış  dı. 
La  kin on  la  rın bu cəhd  lə  ri fias  ko  ya 
uğ  ra  dı.

Ar  tıq mü  na  qi  şə  nin ba  şa çat  ma  sı 
na bax  ma  ya  raq, Azər  bay  ca  nın qə  lə 
bə  si, Er  mə  nis  ta  nın acı məğ  lu  biy  yə  ti 
ilə ba  rış  maq is  tə  mə  yən, re  van  şiz  mə 
yol açan er  mə  ni dias  po  ru  nun nü 

ma  yən  də  lə  ri tə  rə  fin  dən bu fəaliy  yət 
hə  lə də da  vam et  di  ri  lir. Təəs  süf  ə 
de  mə  li  yəm ki, Al  ma  ni  ya  da müəy 
yən dairə  lər bu er  mə  ni ya  lan  la  rı 
üçün lob  bi  çi  lik et  mək  lə məş  ğul  dur 
lar. Be  lə şəxs  lə  rə bə  zi jur  na  list  lər, 
el  mi əmək  daş  lar, hət  a Bun  des  ta  qın 
de  pu  tat  la  rı ara  sın  da da rast gə  li  nir. 
On  la  rın bə  zi  lə  ri iş  ğal al  tın  da olan 
Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  nə qa  nun 
suz sə  fər  lər et  dik  lə  ri üçün bi  zim 
“ar  zuolun  maz şəxs  lər” si  ya  hı  sı  na 
sa  lın  mış in  san  lar  dır.

Be  lə və  ziy  yət  də Al  ma  ni  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nin və bə  zi si  ya  sət  çi  lə  rin 
yan  lış möv  qe tut  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı 
al  maq üçün sə  fir  li  yi  miz  dən həm 

pro  fi  lak  tik, həm də reak  tiv mə  na  da 
bö  yük səy  lər tə  ləb olu  nur.

Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, bu öl  kə 
də həm mü  ha  ri  bə za  ma  nı, həm də 
post  mü  na  qi  şə döv  rün  də ya  yım  la  nan 
xə  bər  lər, el  mi mə  qa  lə və he  sa  bat  la 
rın ha  mı  sın  da hər  bi əmə  liy  yat  la  rın 
bey  nəl  xalq hü  quq  la Azər  bay  ca  na 
məx  sus olan əra  zi  lər  də get  mə  si, Er 
mə  nis  ta  nın Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  ni 
uzun müd  dət iş  ğal al  tın  da sax  la  ma 
sı, yüz min  lər  lə azər  bay  can  lı  nın hə 
min tor  paq  lar  dan qo  vul  ma  sı fakt  la  rı 
qeyd olu  nur  du. He  sab edi  rəm ki, 

44 gün  lük mü  ha  ri  bə  nin nə  ti  cə  sin  də 
Al  ma  ni  ya ic  ti  maiy  yə  ti tə  rə  fi  miz 
dən Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si  nə dair da  ha 
dol  ğun və ob  yek  tiv mə  lu  mat  lan 
dı. Əmi  nəm ki, ar  tıq Al  ma  ni  ya  da 
re  gion  la bağ  lı hə  qi  qət  lər, elə  cə də 
bu dövr  də kim  lə  rin er  mə  ni təb  li  ğa  tı 
üçün lob  bi  çi  lik fəaliy  yə  ti gös  tər  mə  si 
yax  şı mə  lum  dur.

- Azər  bay  can-Al  ma  ni  ya par -
la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  ri 
ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni  zi bil  mək ma -
raq  lı olar  dı. 
 Tə  bii ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı 

in  ten  siv si  ya  si dialoq par  la  ment  lə  r
a  ra  sı əmək  daş  lı  ğa da şa  mil olu  nur. 

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si ilə Al  ma 
ni  ya Bun  des  ta  qı ara  sın  da sıx iş  gü 
zar mü  na  si  bət  lər möv  cud  dur. Mil  li 
Məc  lis  də fəaliy  yət gös  tə  rən Azər 
bay  canAl  ma  ni  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu par  la  ment 
də ən bö  yük qrup  la  rın  dan bi  ri  dir. 
Bun  des  taq  da Azər  bay  can  la əla  qə  lər 
üçün Al  ma  ni  yaCə  nu  bi Qaf  qaz par 
la  ment qru  pu möv  cud  dur ki, bu da 
öz növ  bə  sin  də Bun  des  ta  qın ən fəal 
dost  luq qrup  la  rın  dan sa  yı  lır. 

Ay  dın  dır ki, bü  tün sa  hə  lər  də 
ol  du  ğu ki  mi, iki öl  kə  nin par  la  men 

ta  ri  lə  ri  nin tə  mas  la  rı da ötən ilin 
ya  zın  dan eti  ba  rən yal  nız on  layn 
for  mat  da müm  kün  dür. Par  la 
ment  lə  rarası əmək  daş  lı  q çox  tə  rəf  i 
qay  da  da bey  nəl  xalq par  la  ment 
as  samb  le  ya  la  rı çər  çi  və  sin  də də 
mü  şa  hi  də olu  nur, nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri  miz uğur  la əmək  daş  lıq 
edir, birbi  ri  lə  ri  nin tə  şəb  büs  lə  ri 
nə dəs  tək ve  rir  lər. Bu  na nü  mu  nə 
ola  raq, Al  ma  ni  ya Bun  des  ta  qı  nın 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin Ba  kı Par  la  ment 
Plat  for  ma  sın  da, Azər  bay  can Mil  li 
Məc  li  si  nin təm  sil  çi  lə  ri  nin isə mü 
na  qi  şə  lə  rin həl  li  ni araş  dı  ran Lans 
vay  ler se  mi  na  rın  da iş  ti  rak et  mə  si  ni 
gös  tər  mək olar. 

Berlin şəhərində I Almaniya-Azərbaycan Biznes Dialoqu

Al  man-Azər  bay  can Xa  ri  ci Ti  ca  rət Pa  la  ta -
sı  nın hər iki tə  rəf  dən 149 üz  vü var. 160-a 
ya  xın soy  da  şı  mız Al  ma  ni  ya  da sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul olur. 1995-2020-ci 
il  lər ər  zin  də Al  ma  ni  ya  dan Azər  bay  ca  na 
təq  ri  bən 765 mil  yon ABŞ dol  la  rı sər  ma -
yə ya  tı  rı  lıb ki, bu  nun da 90 faiz  dən ço  xu 
qey  ri-neft sek  to  ru  nun pa  yı  na dü  şür. 
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baş  la  dı  lar. Tək Al  ma  ni  ya  da de  yil, 
ümu  miy  yət  lə, dün  ya  da Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun təş  ki  lat  lan  ma  sı, mü  tə 
şək  kil dias  por fəaliy  yə  ti  nin qu  rul  ma 
sı da  hi li  der Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə 
bağ  lı  dır. Məhz Ulu ön  də  rin mü  va  fiq 
tap  şı  rıq  la  rı və töv  si  yə  lə  ri sa  yə  sin 
də Azər  bay  can döv  lə  ti və xa  ric  də  ki 
dias  por təş  ki  lat  la  rı ara  sın  da vəh  dət 
ya  ra  nıb, mil  li mə  sə  lə  lər uğ  run  da 
əla  qə  lən  di  ril  miş fəaliy  yə  tin əsa  sı 
qo  yu  lub. 

Ha  zır  da Al  ma  ni  ya Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun say  ca bö  yük ol  du  ğu 
öl  kə  lər  dən  dir. Bu  ra  da bir ne  çə dias 
por təş  ki  la  tı  mız möv  cud  dur. Am  ma 
bil  di  yi  niz ki  mi, müasir dün  ya sü  rət  lə 
də  yi  şir, uğur  lu in  for  ma  si  yatəb  li  ğat 
fəaliy  yə  ti üçün tə  ləb  lər də mü  va 
fiq ola  raq ye  ni  lə  nir. Hə  ya  tın di  gər 
sfe  ra  la  rın  da ol  du  ğu ki  mi, sə  mə  rə  li 
dias  por fəaliy  yə  ti üçün də yük  sək 

rəqəmsallaşma, so  sial şə  bə  kə  lər  də 
in  ten  siv möv  cud  luq, müasir in  for 
ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na yi  yə  lən 
mə həl  le  di  ci əhə  miy  yət da  şı  yır. Bu 
ba  xım  dan, xü  su  si  lə Al  ma  ni  ya  nın ali 
mək  təb  lə  rin  də, el  mitəd  qi  qat ins  ti 
tut  la  rın  da, si  ya  si təş  ki  lat  la  rın  da, ic  ti 
mai bir  lik  lə  rin  də, bə  lə  diy  yə  lə  rin  də, 
iq  ti  sa  di qu  rum  la  rın  da ça  lı  şan gənc 
zi  ya  lı  la  rı  mız dias  por fəali  yə  tin  də li 
der  li  yi üzər  lə  ri  nə gö  tü  rə bi  lər  lər. 

Al  ma  ni  ya  da sə  fir  lik ola  raq hər 
za  man ora  da ya  şa  yan bü  tün soy  daş 
la  rı  mı  zın, təh  sil alan gənc  lə  ri  mi  zin 
ya  nın  da  yıq. 

Bu sa  hə  də Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  nın Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si ilə sıx əmək  daş  lıq edi  rik. 
2018ci il  də Ber  lin  də Al  ma  ni  ya Azər 
bay  can  lı  la  rı  nın Koor  di  na  si  ya Şu  ra  sı 

tə  sis edi  lib və dias  por təş  ki  lat  la  rı ara 
sın  da əsas əla  qə  lən  dir  mə işi məhz bu 
qu  rum va  si  tə  si  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

- Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di 
və tu  rizm sa  hə  lə  rin  də mü  na  si -
bət  lər si  zi qa  ne edir  mi? Əmək -
daş  lıq po  ten  sialın  dan tam is  ti  fa -
də olu  nur  mu? 
 Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di 

mü  na  si  bət  lər sıx əmək  daş  lıq və di 
na  mik in  ki  şaf  a xa  rak  te  ri  zə olu  nur. 
Al  ma  ni  ya dün  ya  nın mü  hüm iq  ti  sa 
di gü  cü, Azər  bay  can isə re  gionun 
bö  yük iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa ma  lik olan 
öl  kə  si  dir. Al  ma  ni  ya  nın Cə  nu  bi Qaf 
qaz öl  kə  lə  ri ilə ümu  mi ti  ca  rə  ti  nin 
təx  mi  nən 65 faizi bi  zim öl  kə  nin pa  yı 
na dü  şür. 

Al  manAzər  bay  can Xa  ri  ci Ti  ca 
rət Pa  la  ta  sı  nın hər iki tə  rəf  dən 149 
üz  vü var. 160a ya  xın soy  da  şı  mız 

Al  ma  ni  ya  da sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul olur. 
19952020ci il  lər ər  zin  də 
Al  ma  ni  ya  dan Azər  bay  ca  na 
təq  ri  bən 765 mil  yon ABŞ 
dol  la  rı sər  ma  yə ya  tı  rı  lıb ki, 
bu  nun da 90 faiz  dən ço  xu 
qey  rineft sek  to  ru  nun pa 
yı  na dü  şür. Ey  ni za  man  da, 
hə  min dövr  də Azər  bay  can 
dan Al  ma  ni  ya  ya 2,6 mil  yard 

ABŞ dol  la  rı məb  lə  ğin  də in  ves  ti  si  ya 
qo  yu  lub. 2020ci il  də iki  tə  rəf  i ti  ca 
rət döv  riy  yə  si  nin həc  mi 1 mil  yard 
av  ro  dan çox olub. 

İq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı hər 
iki hö  ku  mət tə  rə  fin  dən təş  viq olu  nan 
mə  sə  lə  dir. Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nın 
iq  ti  sa  di im  kan  la  rı  na bö  yük ma  raq  la 
ya  na  şır. 2018ci ilin av  qus  tun  da Ba  kı 
da si  ya  si li  der  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə biz  nes 
fo  rum, hə  min ilin no  yab  rın  da isə 
Ber  lin  də I Al  ma  ni  yaAzər  bay  can Biz 
nes Dialo  qu baş tut  du. 2011ci il  də 
tə  sis edil  miş Azər  bay  canAl  ma  ni  ya 
Ti  ca  rət və İn  ves  ti  si  ya  lar üz  rə Yük  sək 
Sə  viy  yə  li İş  çi Qru  pu  nun in  di  yə  dək 
növ  bə  li  lik əsa  sın  da Ba  kı və Ber  lin  də 
8 ic  la  sı ke  çi  ri  lib 

 Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nın son il  lər 
də hə  ya  ta ke  çir  di  yi ən bö  yük iq  ti  sa  di 

la  yi  hə  si olan Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
Av  ro  pa İt  i  fa  qı  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li 
yi  nə töh  fə ver  mə  si  ni yük  sək qiy  mət 
lən  di  rir və öl  kə  mi  zi uzun  müd  dət  li 
dövr üçün eti  bar  lı tə  rəf  daş he  sab 
edir. Al  ma  ni  ya  nın “Uni  per” ener  ji 
şir  kə  ti Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin iş  ti  rak 
çı  sı  dır. Şir  kət “Şah  də  niz 2” ya  ta  ğın 
dan il  də 1,45 mil  yard m³ tə  bii qaz 
ala  caq. 

Bü  tün bu sa  da  la  dıq  la  rım iki öl  kə 
ara  sın  da iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın yük 
sək sə  viy  yə  si  nə də  la  lət edən mə  lu 
mat  lar və gös  tə  ri  ci  lər  dir. Am  ma onu 
da de  mə  li  yəm ki, iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri 
miz üçün möv  cud po  ten  sial da  ha da 
bö  yük  dür. Biz “Ma  de in Azer  baijan” 
bren  di  nin və “Ma  ke in Azer  baijan” 
kon  sep  si  ya  sı  nın Al  ma  ni  ya  da təş  viq 
olun  ma  sı  na xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  rik, 
hə  də  fi  miz Azər  bay  can məh  sul  la  rı  nın 
al  man ba  za  rı  na, al  man in  ves  ti  si  ya 
və tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın Azər  bay  can 
ba  za  rı  na yol tap  ma  sı  dır. Pan  de  mi  ya 
ya qə  dər bu fəaliy  yət biz  nes fo  rum 
la  rı və ix  rac mis  si  ya  la  rı ilə mü  şa  yiət 
olu  nur  du. Bu, şə  rait im  kan ve  rən  də 
ye  ni  dən da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

- 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
gün  lə  rin  də Al  ma  ni  ya döv  lə  ti  nin 
nü  ma  yiş et  dir  di  yi möv  qe da  ha 
çox neyt  ral tə  sir ba  ğış  la  yır  dı. 
Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün -
ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı üçün sə  fir  lik 
tə  rə  fin  dən han  sı təd  bir  lər hə  ya -
ta ke  çi  ril  di? 
 Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si  nin həl  li, 

Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
tə  min olun  ma  sı hər za  man Azər 
bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın, o cüm  lə 
dən sə  fir  li  yi  mi  zin fəaliy  yə  ti  nin ana 
xət  i  ni təş  kil edib. Qeyd olun  du  ğu 
ki  mi, Al  ma  ni  ya Azər  bay  ca  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə daim dəs  tək nü  ma  yiş 
et  dir  miş, mü  na  qi  şə  nin bey  nəl  xalq 
hü  qu  qa söy  kə  nən həl  li  nin tə  rəf  da  rı 
ol  muş  dur. 

 Am  ma nə  zər  dən qa  çır  maq ol  maz 
ki, ək  sər Qərb öl  kə  lə  rin  də ol  du  ğu 
ki  mi, Al  ma  ni  ya  da da er  mə  ni lob  bi  si 
nin tə  sir  lə  ri bö  yük  dür və bu öl  kə  də 
er  mə  ni dias  po  ru  nun ən azı 100 il  lik 

ta  ri  xi var  dır. 44 gün  lük mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də er  mə  ni tə  rə  fi Al  ma  ni  ya  da 
əsas  sız və uy  dur  ma mə  lu  mat  lar 
dan is  ti  fa  də et  mək  lə öl  kə  mi  zə qar  şı 
fəal əkstəb  li  ğat apar  dı, Al  ma  ni  ya 
ic  ti  maiy  yə  ti  ni ya  nılt  ma  ğa, öl  kə  mi  zin 
haqq işi  nin qı  na  nıl  ma  sı  na ça  lış  dı. 
La  kin on  la  rın bu cəhd  lə  ri fias  ko  ya 
uğ  ra  dı.

Ar  tıq mü  na  qi  şə  nin ba  şa çat  ma  sı 
na bax  ma  ya  raq, Azər  bay  ca  nın qə  lə 
bə  si, Er  mə  nis  ta  nın acı məğ  lu  biy  yə  ti 
ilə ba  rış  maq is  tə  mə  yən, re  van  şiz  mə 
yol açan er  mə  ni dias  po  ru  nun nü 

ma  yən  də  lə  ri tə  rə  fin  dən bu fəaliy  yət 
hə  lə də da  vam et  di  ri  lir. Təəs  süf  ə 
de  mə  li  yəm ki, Al  ma  ni  ya  da müəy 
yən dairə  lər bu er  mə  ni ya  lan  la  rı 
üçün lob  bi  çi  lik et  mək  lə məş  ğul  dur 
lar. Be  lə şəxs  lə  rə bə  zi jur  na  list  lər, 
el  mi əmək  daş  lar, hət  a Bun  des  ta  qın 
de  pu  tat  la  rı ara  sın  da da rast gə  li  nir. 
On  la  rın bə  zi  lə  ri iş  ğal al  tın  da olan 
Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  nə qa  nun 
suz sə  fər  lər et  dik  lə  ri üçün bi  zim 
“ar  zuolun  maz şəxs  lər” si  ya  hı  sı  na 
sa  lın  mış in  san  lar  dır.

Be  lə və  ziy  yət  də Al  ma  ni  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nin və bə  zi si  ya  sət  çi  lə  rin 
yan  lış möv  qe tut  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı 
al  maq üçün sə  fir  li  yi  miz  dən həm 

pro  fi  lak  tik, həm də reak  tiv mə  na  da 
bö  yük səy  lər tə  ləb olu  nur.

Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, bu öl  kə 
də həm mü  ha  ri  bə za  ma  nı, həm də 
post  mü  na  qi  şə döv  rün  də ya  yım  la  nan 
xə  bər  lər, el  mi mə  qa  lə və he  sa  bat  la 
rın ha  mı  sın  da hər  bi əmə  liy  yat  la  rın 
bey  nəl  xalq hü  quq  la Azər  bay  ca  na 
məx  sus olan əra  zi  lər  də get  mə  si, Er 
mə  nis  ta  nın Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  ni 
uzun müd  dət iş  ğal al  tın  da sax  la  ma 
sı, yüz min  lər  lə azər  bay  can  lı  nın hə 
min tor  paq  lar  dan qo  vul  ma  sı fakt  la  rı 
qeyd olu  nur  du. He  sab edi  rəm ki, 

44 gün  lük mü  ha  ri  bə  nin nə  ti  cə  sin  də 
Al  ma  ni  ya ic  ti  maiy  yə  ti tə  rə  fi  miz 
dən Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si  nə dair da  ha 
dol  ğun və ob  yek  tiv mə  lu  mat  lan 
dı. Əmi  nəm ki, ar  tıq Al  ma  ni  ya  da 
re  gion  la bağ  lı hə  qi  qət  lər, elə  cə də 
bu dövr  də kim  lə  rin er  mə  ni təb  li  ğa  tı 
üçün lob  bi  çi  lik fəaliy  yə  ti gös  tər  mə  si 
yax  şı mə  lum  dur.

- Azər  bay  can-Al  ma  ni  ya par -
la  ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  ri 
ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni  zi bil  mək ma -
raq  lı olar  dı. 
 Tə  bii ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı 

in  ten  siv si  ya  si dialoq par  la  ment  lə  r
a  ra  sı əmək  daş  lı  ğa da şa  mil olu  nur. 

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si ilə Al  ma 
ni  ya Bun  des  ta  qı ara  sın  da sıx iş  gü 
zar mü  na  si  bət  lər möv  cud  dur. Mil  li 
Məc  lis  də fəaliy  yət gös  tə  rən Azər 
bay  canAl  ma  ni  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu par  la  ment 
də ən bö  yük qrup  la  rın  dan bi  ri  dir. 
Bun  des  taq  da Azər  bay  can  la əla  qə  lər 
üçün Al  ma  ni  yaCə  nu  bi Qaf  qaz par 
la  ment qru  pu möv  cud  dur ki, bu da 
öz növ  bə  sin  də Bun  des  ta  qın ən fəal 
dost  luq qrup  la  rın  dan sa  yı  lır. 

Ay  dın  dır ki, bü  tün sa  hə  lər  də 
ol  du  ğu ki  mi, iki öl  kə  nin par  la  men 

ta  ri  lə  ri  nin tə  mas  la  rı da ötən ilin 
ya  zın  dan eti  ba  rən yal  nız on  layn 
for  mat  da müm  kün  dür. Par  la 
ment  lə  rarası əmək  daş  lı  q çox  tə  rəf  i 
qay  da  da bey  nəl  xalq par  la  ment 
as  samb  le  ya  la  rı çər  çi  və  sin  də də 
mü  şa  hi  də olu  nur, nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri  miz uğur  la əmək  daş  lıq 
edir, birbi  ri  lə  ri  nin tə  şəb  büs  lə  ri 
nə dəs  tək ve  rir  lər. Bu  na nü  mu  nə 
ola  raq, Al  ma  ni  ya Bun  des  ta  qı  nın 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin Ba  kı Par  la  ment 
Plat  for  ma  sın  da, Azər  bay  can Mil  li 
Məc  li  si  nin təm  sil  çi  lə  ri  nin isə mü 
na  qi  şə  lə  rin həl  li  ni araş  dı  ran Lans 
vay  ler se  mi  na  rın  da iş  ti  rak et  mə  si  ni 
gös  tər  mək olar. 

Berlin şəhərində I Almaniya-Azərbaycan Biznes Dialoqu

Al  man-Azər  bay  can Xa  ri  ci Ti  ca  rət Pa  la  ta -
sı  nın hər iki tə  rəf  dən 149 üz  vü var. 160-a 
ya  xın soy  da  şı  mız Al  ma  ni  ya  da sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul olur. 1995-2020-ci 
il  lər ər  zin  də Al  ma  ni  ya  dan Azər  bay  ca  na 
təq  ri  bən 765 mil  yon ABŞ dol  la  rı sər  ma -
yə ya  tı  rı  lıb ki, bu  nun da 90 faiz  dən ço  xu 
qey  ri-neft sek  to  ru  nun pa  yı  na dü  şür. 
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Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı er 
mə  ni  lər tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən hər  bi 
ci  na  yət  lər  öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv 
lü  yü, su  ve  ren  li  yi və si  ya  si müs  tə 
qil  li  yi əley  hi  nə təcavüz, qə  dim və 
ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mız  da yer  li əha  li  yə 
qar  şı soy  qı  rım, in  san  lı  ğa qar  şı bar 
bar  lıq və ter  ror  lar iki əs  rə ya  xın  dır 
ki, da  vam edir. Müx  tə  lif dövr  lər  də 
mən  fur qon  şu  la  rı  mız bu is  ti  qa  mət 
də məq  səd  yön  lü si  ya  sət hə  ya  ta 
ke  çi  rir, “Bö  yük Er  mə  nis  tan”  xül  ya 
sın  dan bir  an be  lə vaz  keç  mir  di  lər. 
Ən acı hə  qi  qət isə bun  dan iba  rət idi 
ki, Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən bü  tün bu 
hü  qu  qa  zidd əməl  lə  rə, hər  bi, eko  lo  ji, 
iq  ti  sa  di ci  na  yət  lə  rə dün  ya bir  li  yi, 

bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yət su  sur  du. 
Uzun il  lər ər  zin  də er  mə  ni fa  şist  lə 
ri  nin bu əməl  lə  ri nəin  ki öl  kə  mi  zi, 
bü  töv  lük  də re  gionu  təh  did  al  tın 
da  sax  la  dı, sül  hün və təh  lü  kə  siz  li 
yin qo  ru  nub sax  lan  ma  sı  na, ha  be  lə 
re  gionun di  gər döv  lət  lə  ri  nin əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə cid  di  ma  neə  ya  rat  dı.

44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
za  ma  nı bir sı  ra şə  hər  lə  ri  miz er  mə 
ni ter  ro  ru ilə üz  ləş  di. Azər  bay  ca 
nın ikin  ci bö  yük şə  hə  ri olan, cəb  hə 
ilə tə  mas xət  in  dən çox kə  nar  da 
yer  lə  şən Gən  cə şə  hə  ri er  mə  ni ter 
ro  run  dan da  ha cid  di zi  yan gör  dü. 
Mü  da  fiəsiz, dinc in  san  lar bir an  da 
ge  cə yu  xu  da ikən ra  ket hü  cu  mu  nun 
qur  ba  nı ol  du  lar. Ni  za  mi yur  du  na 
en  di  ri  lən aviazər  bə  lə  rin bir  ba  şa 
hə  də  fi açıqaş  kar mül  ki in  san  lar idi. 
Dö  yüş mey  da  nın  da məğ  lub olan 

Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  nın mül  ki 
şəxs  lə  ri  ni hə  də  fə al  maq  la bə  şə  ri və 
in  sa  ni də  yər  lə  rə, bey  nəl  xalq hü  quq 
və kon  ven  si  ya  la  ra heç bir mə  həl 
qoy  ma  dı  ğı  nı ay  dın şə  kil  də gös  tər  di. 

Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
dö  yüş əmə  liy  yat  la  rı zo  na  sın  dan 
kə  nar  da yer  lə  şən Gən  cə şə  hə  ri  ni 
ra  ket atə  şi  nə mə  ruz qo  ya  raq hu 
ma  ni  tar atəş  kəs re  ji  mi  nin şərt  lə  ri  ni 
növ  bə  ti də  fə ko  bud şə  kil  də poz  ma  sı 
nə  ti  cə  sin  də və  tən  daş  la  rı  mız hə  lak 
ol  du. Bu da o de  mək idi ki, düş  mən 
bir da  ha nü  ma  yiş  kə  ra  nə şə  kil  də 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nı və 
prin  sip  lə  ri  ni he  çə say  dı. Er  mə  nis  ta 
nın mül  ki əha  li  mi  zə qar  şı tö  rət  di  yi  
ter  ror hü  cum  la  rı  na Azər  bay  can yal 
nız dö  yüş mey  da  nın  da ca  vab ver  di 
və bu  ca  vab  on  la  ra  tərs şil  lə ki  mi  
yan  dı  rı  cı  tə  sir  et  di.  

Pre  zi  dent, Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  lik et  di  yi şan  lı 
Azər  bay  can Or  du  su bö  yük hər 
bi gü  cə, yük  sək kadr po  ten  sialı  na, 
güc  lü tə  mi  na  ta, müasir re  surs  la  ra 
ma  lik  dir. Öl  kə baş  çı  sı bü  tün çı  xış 
la  rın  da Azər  bay  can Or  du  su  nun 
BMTnin İn  san Hü  quq  la  rı Haq  qın 
da Ümu  mi Bə  yan  na  mə  si  nin 3, 5, 12 
və 28ci mad  də  lə  ri  ni rəh  bər tu  ta  raq 
yal  nız hər  bi ob  yekt və tex  ni  ka  nın 
zə  rər  siz  ləş  di  ril  mə  si  ni, an  caq bu 
məq  səd  lə zər  bə  lər en  di  ril  mə  si  ni və  
bu  sa  va  şın iş  ğal olun  muş Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ və ət  raf ra  yon  lar  da ya 
şa  yan dinc əha  li  yə yö  nəl  mə  di  yi  ni 
də  fə  lər  lə səs  lən  dir  di. Si  lah  lı qüv 
və  lə  ri  miz  si  vil mü  ha  ri  bə  si  ya  sə  ti  
yü  rüt  dü, yal  nız hər  bi ob  yekt  lə  ri 
və tex  ni  ka  la  rı hə  dəf al  dı ki, bu da  
bü  tün  dün  ya  nın  gö  zü  qar  şı  sın  da  
baş  ver  di. Bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fi məq  səd  yön  lü 
ola  raq əha  li ara  sın  da pa  ni  ka ya 
rat  maq üçün və bü  tün bey  nəl  xalq 
tə  ləb  lə  rə, xü  su  sən Ce  nev  rə Kon  ven 
si  ya  sı  nın müd  dəala  rı  na zidd ola  raq 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın sər  həd  
xət  in  də  və on  dan kə  nar  da yer  lə 
şən ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  ni ra  ket  lər  lə 
mü  tə  ma  di atə  şə mə  ruz qo  yur  du.

Bu mü  ha  ri  bə za  ma  nı dinc in  san 
la  rı  mı  zın hə  dəf alın  ma  sı bir da  ha 

gös  tər  di ki, Azər  bay  can nəin  ki öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü uğ  run  da dö  yü  şür, 
re  gion  da daimi sül  hün və sa  bit  li  yin 
tə  min olun  ma  sı üçün bey  nəl  xalq 
ter  ro  rizm  lə mü  ba  ri  zə apa  rır. Dün 
ya döv  lət  lə  ri re  gion  da əda  lə  tin və 
sül  hün tə  min edil  mə  sin  də Azər 

bay  ca  na dəs  tək ol  maq məq  sə  di ilə 
ümum  bə  şə  ri də  yər  lə  rə, sa  bit  li  yə, 
əminaman  lı  ğa, ən baş  lı  ca  sı isə 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nın 
qo  run  ma  sı  na töh  fə ver  mək məq  sə  di 
ilə iş  ğal  çı və ter  ror  çu Er  mə  nis  ta  na 
“dur!” de  mə  li  dir  lər. Ar  tıq Er  mə  nis 

Gəncədə erməni terrorunun 
bütün fəsadları aradan qaldırılır

Müşfiq Cəfərov
Milli Məclisin deputatı 
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Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı er 
mə  ni  lər tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən hər  bi 
ci  na  yət  lər  öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv 
lü  yü, su  ve  ren  li  yi və si  ya  si müs  tə 
qil  li  yi əley  hi  nə təcavüz, qə  dim və 
ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mız  da yer  li əha  li  yə 
qar  şı soy  qı  rım, in  san  lı  ğa qar  şı bar 
bar  lıq və ter  ror  lar iki əs  rə ya  xın  dır 
ki, da  vam edir. Müx  tə  lif dövr  lər  də 
mən  fur qon  şu  la  rı  mız bu is  ti  qa  mət 
də məq  səd  yön  lü si  ya  sət hə  ya  ta 
ke  çi  rir, “Bö  yük Er  mə  nis  tan”  xül  ya 
sın  dan bir  an be  lə vaz  keç  mir  di  lər. 
Ən acı hə  qi  qət isə bun  dan iba  rət idi 
ki, Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən bü  tün bu 
hü  qu  qa  zidd əməl  lə  rə, hər  bi, eko  lo  ji, 
iq  ti  sa  di ci  na  yət  lə  rə dün  ya bir  li  yi, 

bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yət su  sur  du. 
Uzun il  lər ər  zin  də er  mə  ni fa  şist  lə 
ri  nin bu əməl  lə  ri nəin  ki öl  kə  mi  zi, 
bü  töv  lük  də re  gionu  təh  did  al  tın 
da  sax  la  dı, sül  hün və təh  lü  kə  siz  li 
yin qo  ru  nub sax  lan  ma  sı  na, ha  be  lə 
re  gionun di  gər döv  lət  lə  ri  nin əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə cid  di  ma  neə  ya  rat  dı.

44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
za  ma  nı bir sı  ra şə  hər  lə  ri  miz er  mə 
ni ter  ro  ru ilə üz  ləş  di. Azər  bay  ca 
nın ikin  ci bö  yük şə  hə  ri olan, cəb  hə 
ilə tə  mas xət  in  dən çox kə  nar  da 
yer  lə  şən Gən  cə şə  hə  ri er  mə  ni ter 
ro  run  dan da  ha cid  di zi  yan gör  dü. 
Mü  da  fiəsiz, dinc in  san  lar bir an  da 
ge  cə yu  xu  da ikən ra  ket hü  cu  mu  nun 
qur  ba  nı ol  du  lar. Ni  za  mi yur  du  na 
en  di  ri  lən aviazər  bə  lə  rin bir  ba  şa 
hə  də  fi açıqaş  kar mül  ki in  san  lar idi. 
Dö  yüş mey  da  nın  da məğ  lub olan 

Er  mə  nis  tan Azər  bay  ca  nın mül  ki 
şəxs  lə  ri  ni hə  də  fə al  maq  la bə  şə  ri və 
in  sa  ni də  yər  lə  rə, bey  nəl  xalq hü  quq 
və kon  ven  si  ya  la  ra heç bir mə  həl 
qoy  ma  dı  ğı  nı ay  dın şə  kil  də gös  tər  di. 

Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
dö  yüş əmə  liy  yat  la  rı zo  na  sın  dan 
kə  nar  da yer  lə  şən Gən  cə şə  hə  ri  ni 
ra  ket atə  şi  nə mə  ruz qo  ya  raq hu 
ma  ni  tar atəş  kəs re  ji  mi  nin şərt  lə  ri  ni 
növ  bə  ti də  fə ko  bud şə  kil  də poz  ma  sı 
nə  ti  cə  sin  də və  tən  daş  la  rı  mız hə  lak 
ol  du. Bu da o de  mək idi ki, düş  mən 
bir da  ha nü  ma  yiş  kə  ra  nə şə  kil  də 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nı və 
prin  sip  lə  ri  ni he  çə say  dı. Er  mə  nis  ta 
nın mül  ki əha  li  mi  zə qar  şı tö  rət  di  yi  
ter  ror hü  cum  la  rı  na Azər  bay  can yal 
nız dö  yüş mey  da  nın  da ca  vab ver  di 
və bu  ca  vab  on  la  ra  tərs şil  lə ki  mi  
yan  dı  rı  cı  tə  sir  et  di.  

Pre  zi  dent, Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  lik et  di  yi şan  lı 
Azər  bay  can Or  du  su bö  yük hər 
bi gü  cə, yük  sək kadr po  ten  sialı  na, 
güc  lü tə  mi  na  ta, müasir re  surs  la  ra 
ma  lik  dir. Öl  kə baş  çı  sı bü  tün çı  xış 
la  rın  da Azər  bay  can Or  du  su  nun 
BMTnin İn  san Hü  quq  la  rı Haq  qın 
da Ümu  mi Bə  yan  na  mə  si  nin 3, 5, 12 
və 28ci mad  də  lə  ri  ni rəh  bər tu  ta  raq 
yal  nız hər  bi ob  yekt və tex  ni  ka  nın 
zə  rər  siz  ləş  di  ril  mə  si  ni, an  caq bu 
məq  səd  lə zər  bə  lər en  di  ril  mə  si  ni və  
bu  sa  va  şın iş  ğal olun  muş Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ və ət  raf ra  yon  lar  da ya 
şa  yan dinc əha  li  yə yö  nəl  mə  di  yi  ni 
də  fə  lər  lə səs  lən  dir  di. Si  lah  lı qüv 
və  lə  ri  miz  si  vil mü  ha  ri  bə  si  ya  sə  ti  
yü  rüt  dü, yal  nız hər  bi ob  yekt  lə  ri 
və tex  ni  ka  la  rı hə  dəf al  dı ki, bu da  
bü  tün  dün  ya  nın  gö  zü  qar  şı  sın  da  
baş  ver  di. Bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fi məq  səd  yön  lü 
ola  raq əha  li ara  sın  da pa  ni  ka ya 
rat  maq üçün və bü  tün bey  nəl  xalq 
tə  ləb  lə  rə, xü  su  sən Ce  nev  rə Kon  ven 
si  ya  sı  nın müd  dəala  rı  na zidd ola  raq 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın sər  həd  
xət  in  də  və on  dan kə  nar  da yer  lə 
şən ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  ni ra  ket  lər  lə 
mü  tə  ma  di atə  şə mə  ruz qo  yur  du.

Bu mü  ha  ri  bə za  ma  nı dinc in  san 
la  rı  mı  zın hə  dəf alın  ma  sı bir da  ha 

gös  tər  di ki, Azər  bay  can nəin  ki öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü uğ  run  da dö  yü  şür, 
re  gion  da daimi sül  hün və sa  bit  li  yin 
tə  min olun  ma  sı üçün bey  nəl  xalq 
ter  ro  rizm  lə mü  ba  ri  zə apa  rır. Dün 
ya döv  lət  lə  ri re  gion  da əda  lə  tin və 
sül  hün tə  min edil  mə  sin  də Azər 

bay  ca  na dəs  tək ol  maq məq  sə  di ilə 
ümum  bə  şə  ri də  yər  lə  rə, sa  bit  li  yə, 
əminaman  lı  ğa, ən baş  lı  ca  sı isə 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nın 
qo  run  ma  sı  na töh  fə ver  mək məq  sə  di 
ilə iş  ğal  çı və ter  ror  çu Er  mə  nis  ta  na 
“dur!” de  mə  li  dir  lər. Ar  tıq Er  mə  nis 

Gəncədə erməni terrorunun 
bütün fəsadları aradan qaldırılır

Müşfiq Cəfərov
Milli Məclisin deputatı 
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tan döv  lə  ti  nin yan  lış və in  san  lı  ğa  
yö  nə  lik  ci  na  yət  kar  si  ya  sə  ti, 1992ci 
il  də  baş ve  rən Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı, 
İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si za  ma 
nı Gən  cə, Bər  də, Tər  tər, elə  cə də 
di  gər ra  yon və şə  hər  lə  ri  miz  də dinc 
sa  kin  lə  rə tu  tu  lan  di  van, tö  rə  di  lən  
van  dal  lıq  lar,  kör  pə  lə  rin, qo  ca  la  rın, 
qa  dın  la  rın  öl  dü  rül  mə  si  fakt  la  rı bü 
tün dün  ya  ya mə  lum  dur. 

44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si za 
ma  nı Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri 
mün  tə  zəm şə  kil  də Azər  bay  canEr 

mə  nis  tan sər  hə  din  dən xey  li uzaq 
da yer  lə  şən bir ne  çə ra  yon, şə  hər, 
qə  sə  bə və kənd  lə  ri  mi  zi uzaq  mən 
zil  li ra  ket atə  şi  nə mə  ruz  qo  yur  du.  
Bun  lar  dan ən dəh  şət  li  si   2020ci 
il  okt  yab  rın 11də baş ver  di. Əha  li 
sa  yı  na gö  rə Azər  bay  ca  nın  ikin  ci ən 
bö  yük şə  hə  ri olan və dö  yüş zo  na 
sın  dan xey  li ara  lı  da yer  lə  şən qə  dim 
Gən  cə ge  cə saat 2 ra  də  lə  rin  də ra  ket  
zər  bə  lə  ri ilə atə  şə tu  tul  du.  Ha  di  sə  
nə  ti  cə  sin  də çox  say  lı  dinc  əha  li  nin 
ya  şa  dı  ğı  fər  di ev  lər  və çox  mər  tə 

bə  li ya  şa  yış  bi  na  la  rı  da  ğın  tı  la  ra 
mə  quz qal  dı,  35 nə  fər xə  sa  rət al  dı,  
10 nə  fər hə  lak ol  du. Ölən  lər  ara  sın 
da az  yaş  lı uşaq  lar, qo  ca  lar, qa  dın  lar 
da var idi. Bu, ter  ror ak  tı, bar  bar  lıq 
idi və onu sü  bu  ta  ye  tir  di ki, açıq
aş  kar dinc əha  li  nin məhv edil  mə  si 
nə, azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı növ  bə  ti 
soy  qı  rım tö  rə  dil  mə  si  nə yö  nə  lib. 
Er  mə  nis  ta  nın bu ad  dı  mı Ce  nev  rə 
Kon  ven  si  ya  sı  nın tə  ləb  lə  ri  nin ko  bud 
şə  kil  də po  zul  ma  sı ki  mi qiy  mət  lən 
di  ril  mə  li  dir və bey  nəl  xalq əda  lət 
məh  kə  mə  si tə  rə  fin  dən öz hü  qu  qi 
qiy  mə  ti  ni al  ma  lı  dır.

Ümumilikdə 2020ci ilin okt  yabr 
ayın  da Gən  cə şə  hə  ri Er  mə  nis  tan 
si  lah  lı qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən ay  rıay 
rı vaxt  lar  da 5 də  fə 13 ra  ket atə  şi ilə 
bom  bard  man edil  di. Bu ra  ket  lə  rin 
8i zə  rər  siz  ləş  di  ril  sə də, təəs  süf 
ki, 5i şə  hə  rin müx  tə  lif his  sə  lə  ri  nə 
düş  dü. Bu ha  di  sə  lər nə  ti  cə  sin  də  
ümu  mi  lik  də 27 nə  fər hə  ya  tı  nı itir  di, 
128 nə  fər cid  di xə  sa  rət al  dı. Ra  ket 
zər  bə  lə  rin  dən zi  yan çə  kən və hə  ya 
tı  nı iti  rən  lə  rin ha  mı  sı mül  ki şəxs 
lər idi. Hü  cum  lar za  ma  nı şə  hə  rin 
inf  rast  ruk  tu  ru  na, ya  şa  yış bi  na  la  rı 
da da  xil ol  maq  la, di  gər bi  na  la  ra, av 

to  mo  bil  lə  rə də kül  li miq  dar  da zi  yan 
dəy  di, 3500 ya  şa  yış və qey  riya  şa  yış 
ob  yek  ti zə  rər gör  dü. 

Ki  fa  yət qə  dər də  lil və sü  but  la  rın, 
hər  bi rəy  lə  rin, mü  tə  xəs  sis fi  kir  lə  ri 
nin ol  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, Er  mə 
nis  tan tə  rə  fi hə  lə də hə  ya  sız  ca  sı  na 
bu hü  cum  la  rın on  lar tə  rə  fin  dən 
tö  rə  dil  mə  si  ni in  kar edir, qon  dar  ma 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ rəh  bər  li  yi isə yal  nız 
bi  rin  ci hü  cu  mun mə  su  liy  yə  ti  ni öz 
üzə  ri  nə gö  tür  dü. Ona gö  rə də he  sab 
edi  rik ki, azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı edi 
lən bu ter  ror ha  di  sə  lə  ri ilk növ  bə  də 
bey  nəl  xalq hü  quq müs  tə  vi  sin  də 
araş  dı  rıl  ma  lı, baş ve  rən ci  na  yət  lər 
üz  rə əda  lət  li mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri 
gö  rül  mə  li, si  ya  si və hü  qu  qi for  ma  da 
cə  za tət  biq  olun  ma  lı  dır. Bu, la  büd 
dür.

Ha  zır  da döv  lə  ti  miz  tə  rə  fin  dən 
Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na hər  bi 
tə  ca  vü  zü nə  ti  cə  sin  də və  tən  daş  la  rın 
da  şın  maz əm  la  kı  na, şə  hə  rin inf  rast 
ruk  tu  ru  na dəy  miş zi  ya  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üz  rə iş  lər apa  rı  lır. Gən 
cə  nin ra  ket atə  şi  nə tu  tul  ma  sı nə  ti 
cə  sin  də 1000dən ar  tıq fər  di ya  şa  yış 
evi zə  də  lə  nib və ya ta  ma  mi  lə da  ğı 
lıb. 113 ailə  nin ya  şa  yış evi ta  ma  mi  lə 

ya  rar  sız ha  la dü  şüb. Bu ev  lər  dən 
24ü fər  di, 89u isə çox  mər  tə  bə 
li ya  sa  yış bi  na  sı idi. Çox  mər  tə  bə  li 
ev  lər  də ya  şa  yan ailə  lə  rin 69u ar  tıq 
mən  zil  lə tə  min olu  nub. 

Dəy  miş zi  ya  nın ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər 
sü  rət  lə da  vam et  mək  də  dir. Qis 
mən zi  yan dəy  miş 253 evin tə  mi  ri 
ar  tıq ba  şa ça  tıb, 893 ev  də isə iş  lər 
hə  lə ta  mam  lan  ma  yıb. 24 qə  za 

lı ev  dən 13nün ti  kin  ti  si hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir, 11 evin isə fər  di la  yi  hə  si 
ha  zır  la  nıb. Və  tən  daş  la  ra dəy  miş 
zi  ya  nın tez bir za  man  da ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üçün mü  va  fiq  st  ruk 
tur  lar  sü  rət  li şə  kil  də iş apa  rır  lar. 
Öl  kə Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
yev zə  rər çək  miş mül  ki əha  li  nin 
zə  ru  ri so  sial eh  ti  yac  la  rı  nın ödə 
nil  mə  si, on  la  rın la  zı  mi məişət və 
şəx  si əş  ya  lar  la tə  ci  li  tə  min edil 
mə  si məq  sə  di ilə sə  rən  cam im  za 

la  yıb. Bu gü  nə  dək 
Gən  cə şə  hə  rin  də  
bom  bard  man  dan 
zə  rər  çək  miş mül  ki 
şəxs  lə  rə kom  pen 
sa  si  ya şək  lin  də 2 
mil  yon 920 min 500 
ma  nat pul ödə  ni  lib.

Dün  ya  nın 
nü  fuz  lu bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  la  rı  nın 
nü  ma  yən  də  lə  ri, 

öl  kə  miz  də fəaliy  yət gös  tə  rən sə  fir 
lik  lə  rin əmək  daş  la  rı də  fə  lər  lə Gən  cə 
şə  hə  ri  nə gə  lə  rək er  mə  ni van  da  liz 
mi  nin nə  ti  cə  lə  ri ilə ya  xın  dan ta  nış 
olub, gör  dük  lə  rin  dən sar  sıl  dıq  la  rı  nı, 
bu  nun qə  bu  le  dil  məz bir bar  bar  lıq 
ol  du  ğu  nu di  lə gə  ti  rib  lər. Zi  ya  rət  lər 
dən son  ra təəs  sü  rat  la  rı  nı bö  lü  şən 
xa  ri  ci nü  ma  yən  də  lər Gən  cə şə  hə 
rin  də baş ve  rən ter  ro  ru qı  na  yıb, bu 
hər  bi ci  na  yə  tin bey  nəl  xalq aləm  də 

qə  bul edilmiş in  san haq  la  rı  na zidd 
ol  du  ğu  nu söy  lə  yib  lər.

Ra  ket hü  cum  la  rı  mü  ha  ri  bə  baş 
la  yan  an  dan  hər  za  man ya  nı  mız  da  
olan qar  daş Tür  ki  yə  Cüm  hu  riy  yə  ti,  
elə  cə  də  BMT və  Av  ro  pa İt  i  fa  qı 
ki  mi nü  fuz  lu bey  nəl  xalq  təş  ki  lat  lar  
tə  rə  fin  dən də şid  dət  lə  qı  nan  mış 
dır. Əmi  nik ki, Azər  bay  can döv  lə  ti 
daim məğ  lu  be  dil  məz və şan  lı Azər 
bay  can Or  du  su  nun yük  sək dö  yüş 
əz  mi və mü  ba  riz ru  hu ilə re  gion  da 
sül  hün və sa  bit  li  yin tə  min edil  mə  si 
nə nail ola  caq  dır.

Son  da qeyd et  mək is  tə  yi  rəm ki, 
er  mə  ni  lə  rin ra  ket hü  cu  mu nə  ti  cə 
sin  də Gən  cə şə  hə  ri  nin Qə  lə  bə Par  kı 
ad  la  nan his  sə  sin  də  ki çox  mər  tə  bə  li 
ya  şa  yış bi  na  sı ta  ma  mi  lə da  ğı  dıl 
mış  dı. Xa  ra  ba  lı  ğa çev  ril  miş hə  min 
əra  zi  yə xa  ri  ci qo  naq  la  rın zi  ya  rə  ti bu 
gün də da  vam edir. Bu  ra  da me  mo 
rial komp  lek  sin in  şa olun  ma  sı üçün 
çox  say  lı tək  lif  ər irə  li sü  rü  lüb. Dü 
şü  nü  rəm ki, Gən  cə şə  hə  rin  də be  lə 
bir komp  lek  sin ol  ma  sı həm gə  lə  cək 
nəs  lin qan yad  da  şı  na çev  ri  lə  cək ha 
di  sə  lə  rin əya  ni şə  kil  də sü  bu  tu, həm 
əc  nə  bi zi  ya  rət  çi  lə  rin qə  lə  bə  mi  zin ta 
ri  xi haq  da ət  raf  ı mə  lu  mat al  ma  la  rı, 
həm də er  mə  ni vəh  şi  li  yi  nin, on  la  rın 
iç üzü  nün, mən  fur  xis  lə  ti  nin göz  lə  
gö  rü  lə  cək  nü  mu  nə  si  ki  mi ya  şa  dıl 
ma  sı ba  xı  mın  dan çox əhə  miy  yət  li 
ola bi  lər. 

Dəy  miş zi  ya  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
gö  rü  lən iş  lər sü  rət  lə da  vam et  mək  də  dir. Qis  mən 
zi  yan dəy  miş 253 evin tə  mi  ri ar  tıq ba  şa ça  tıb, 
893 ev  də isə iş  lər hə  lə ta  mam  lan  ma  yıb. 24 qə  za  lı 
ev  dən 13-nün ti  kin  ti  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lir, 11 evin isə 
fər  di la  yi  hə  si ha  zır  la  nıb. Və  tən  daş  la  ra dəy  miş 
zi  ya  nın tez bir za  man  da ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün 
mü  va  fiq  st  ruk  tur  lar  sü  rət  li şə  kil  də iş apa  rır  lar. 
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tan döv  lə  ti  nin yan  lış və in  san  lı  ğa  
yö  nə  lik  ci  na  yət  kar  si  ya  sə  ti, 1992ci 
il  də  baş ve  rən Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı, 
İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si za  ma 
nı Gən  cə, Bər  də, Tər  tər, elə  cə də 
di  gər ra  yon və şə  hər  lə  ri  miz  də dinc 
sa  kin  lə  rə tu  tu  lan  di  van, tö  rə  di  lən  
van  dal  lıq  lar,  kör  pə  lə  rin, qo  ca  la  rın, 
qa  dın  la  rın  öl  dü  rül  mə  si  fakt  la  rı bü 
tün dün  ya  ya mə  lum  dur. 

44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si za 
ma  nı Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri 
mün  tə  zəm şə  kil  də Azər  bay  canEr 

mə  nis  tan sər  hə  din  dən xey  li uzaq 
da yer  lə  şən bir ne  çə ra  yon, şə  hər, 
qə  sə  bə və kənd  lə  ri  mi  zi uzaq  mən 
zil  li ra  ket atə  şi  nə mə  ruz  qo  yur  du.  
Bun  lar  dan ən dəh  şət  li  si   2020ci 
il  okt  yab  rın 11də baş ver  di. Əha  li 
sa  yı  na gö  rə Azər  bay  ca  nın  ikin  ci ən 
bö  yük şə  hə  ri olan və dö  yüş zo  na 
sın  dan xey  li ara  lı  da yer  lə  şən qə  dim 
Gən  cə ge  cə saat 2 ra  də  lə  rin  də ra  ket  
zər  bə  lə  ri ilə atə  şə tu  tul  du.  Ha  di  sə  
nə  ti  cə  sin  də çox  say  lı  dinc  əha  li  nin 
ya  şa  dı  ğı  fər  di ev  lər  və çox  mər  tə 

bə  li ya  şa  yış  bi  na  la  rı  da  ğın  tı  la  ra 
mə  quz qal  dı,  35 nə  fər xə  sa  rət al  dı,  
10 nə  fər hə  lak ol  du. Ölən  lər  ara  sın 
da az  yaş  lı uşaq  lar, qo  ca  lar, qa  dın  lar 
da var idi. Bu, ter  ror ak  tı, bar  bar  lıq 
idi və onu sü  bu  ta  ye  tir  di ki, açıq
aş  kar dinc əha  li  nin məhv edil  mə  si 
nə, azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı növ  bə  ti 
soy  qı  rım tö  rə  dil  mə  si  nə yö  nə  lib. 
Er  mə  nis  ta  nın bu ad  dı  mı Ce  nev  rə 
Kon  ven  si  ya  sı  nın tə  ləb  lə  ri  nin ko  bud 
şə  kil  də po  zul  ma  sı ki  mi qiy  mət  lən 
di  ril  mə  li  dir və bey  nəl  xalq əda  lət 
məh  kə  mə  si tə  rə  fin  dən öz hü  qu  qi 
qiy  mə  ti  ni al  ma  lı  dır.

Ümumilikdə 2020ci ilin okt  yabr 
ayın  da Gən  cə şə  hə  ri Er  mə  nis  tan 
si  lah  lı qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən ay  rıay 
rı vaxt  lar  da 5 də  fə 13 ra  ket atə  şi ilə 
bom  bard  man edil  di. Bu ra  ket  lə  rin 
8i zə  rər  siz  ləş  di  ril  sə də, təəs  süf 
ki, 5i şə  hə  rin müx  tə  lif his  sə  lə  ri  nə 
düş  dü. Bu ha  di  sə  lər nə  ti  cə  sin  də  
ümu  mi  lik  də 27 nə  fər hə  ya  tı  nı itir  di, 
128 nə  fər cid  di xə  sa  rət al  dı. Ra  ket 
zər  bə  lə  rin  dən zi  yan çə  kən və hə  ya 
tı  nı iti  rən  lə  rin ha  mı  sı mül  ki şəxs 
lər idi. Hü  cum  lar za  ma  nı şə  hə  rin 
inf  rast  ruk  tu  ru  na, ya  şa  yış bi  na  la  rı 
da da  xil ol  maq  la, di  gər bi  na  la  ra, av 

to  mo  bil  lə  rə də kül  li miq  dar  da zi  yan 
dəy  di, 3500 ya  şa  yış və qey  riya  şa  yış 
ob  yek  ti zə  rər gör  dü. 

Ki  fa  yət qə  dər də  lil və sü  but  la  rın, 
hər  bi rəy  lə  rin, mü  tə  xəs  sis fi  kir  lə  ri 
nin ol  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, Er  mə 
nis  tan tə  rə  fi hə  lə də hə  ya  sız  ca  sı  na 
bu hü  cum  la  rın on  lar tə  rə  fin  dən 
tö  rə  dil  mə  si  ni in  kar edir, qon  dar  ma 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ rəh  bər  li  yi isə yal  nız 
bi  rin  ci hü  cu  mun mə  su  liy  yə  ti  ni öz 
üzə  ri  nə gö  tür  dü. Ona gö  rə də he  sab 
edi  rik ki, azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı edi 
lən bu ter  ror ha  di  sə  lə  ri ilk növ  bə  də 
bey  nəl  xalq hü  quq müs  tə  vi  sin  də 
araş  dı  rıl  ma  lı, baş ve  rən ci  na  yət  lər 
üz  rə əda  lət  li mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri 
gö  rül  mə  li, si  ya  si və hü  qu  qi for  ma  da 
cə  za tət  biq  olun  ma  lı  dır. Bu, la  büd 
dür.

Ha  zır  da döv  lə  ti  miz  tə  rə  fin  dən 
Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na hər  bi 
tə  ca  vü  zü nə  ti  cə  sin  də və  tən  daş  la  rın 
da  şın  maz əm  la  kı  na, şə  hə  rin inf  rast 
ruk  tu  ru  na dəy  miş zi  ya  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üz  rə iş  lər apa  rı  lır. Gən 
cə  nin ra  ket atə  şi  nə tu  tul  ma  sı nə  ti 
cə  sin  də 1000dən ar  tıq fər  di ya  şa  yış 
evi zə  də  lə  nib və ya ta  ma  mi  lə da  ğı 
lıb. 113 ailə  nin ya  şa  yış evi ta  ma  mi  lə 

ya  rar  sız ha  la dü  şüb. Bu ev  lər  dən 
24ü fər  di, 89u isə çox  mər  tə  bə 
li ya  sa  yış bi  na  sı idi. Çox  mər  tə  bə  li 
ev  lər  də ya  şa  yan ailə  lə  rin 69u ar  tıq 
mən  zil  lə tə  min olu  nub. 

Dəy  miş zi  ya  nın ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər 
sü  rət  lə da  vam et  mək  də  dir. Qis 
mən zi  yan dəy  miş 253 evin tə  mi  ri 
ar  tıq ba  şa ça  tıb, 893 ev  də isə iş  lər 
hə  lə ta  mam  lan  ma  yıb. 24 qə  za 

lı ev  dən 13nün ti  kin  ti  si hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir, 11 evin isə fər  di la  yi  hə  si 
ha  zır  la  nıb. Və  tən  daş  la  ra dəy  miş 
zi  ya  nın tez bir za  man  da ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üçün mü  va  fiq  st  ruk 
tur  lar  sü  rət  li şə  kil  də iş apa  rır  lar. 
Öl  kə Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
yev zə  rər çək  miş mül  ki əha  li  nin 
zə  ru  ri so  sial eh  ti  yac  la  rı  nın ödə 
nil  mə  si, on  la  rın la  zı  mi məişət və 
şəx  si əş  ya  lar  la tə  ci  li  tə  min edil 
mə  si məq  sə  di ilə sə  rən  cam im  za 

la  yıb. Bu gü  nə  dək 
Gən  cə şə  hə  rin  də  
bom  bard  man  dan 
zə  rər  çək  miş mül  ki 
şəxs  lə  rə kom  pen 
sa  si  ya şək  lin  də 2 
mil  yon 920 min 500 
ma  nat pul ödə  ni  lib.

Dün  ya  nın 
nü  fuz  lu bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  la  rı  nın 
nü  ma  yən  də  lə  ri, 

öl  kə  miz  də fəaliy  yət gös  tə  rən sə  fir 
lik  lə  rin əmək  daş  la  rı də  fə  lər  lə Gən  cə 
şə  hə  ri  nə gə  lə  rək er  mə  ni van  da  liz 
mi  nin nə  ti  cə  lə  ri ilə ya  xın  dan ta  nış 
olub, gör  dük  lə  rin  dən sar  sıl  dıq  la  rı  nı, 
bu  nun qə  bu  le  dil  məz bir bar  bar  lıq 
ol  du  ğu  nu di  lə gə  ti  rib  lər. Zi  ya  rət  lər 
dən son  ra təəs  sü  rat  la  rı  nı bö  lü  şən 
xa  ri  ci nü  ma  yən  də  lər Gən  cə şə  hə 
rin  də baş ve  rən ter  ro  ru qı  na  yıb, bu 
hər  bi ci  na  yə  tin bey  nəl  xalq aləm  də 

qə  bul edilmiş in  san haq  la  rı  na zidd 
ol  du  ğu  nu söy  lə  yib  lər.

Ra  ket hü  cum  la  rı  mü  ha  ri  bə  baş 
la  yan  an  dan  hər  za  man ya  nı  mız  da  
olan qar  daş Tür  ki  yə  Cüm  hu  riy  yə  ti,  
elə  cə  də  BMT və  Av  ro  pa İt  i  fa  qı 
ki  mi nü  fuz  lu bey  nəl  xalq  təş  ki  lat  lar  
tə  rə  fin  dən də şid  dət  lə  qı  nan  mış 
dır. Əmi  nik ki, Azər  bay  can döv  lə  ti 
daim məğ  lu  be  dil  məz və şan  lı Azər 
bay  can Or  du  su  nun yük  sək dö  yüş 
əz  mi və mü  ba  riz ru  hu ilə re  gion  da 
sül  hün və sa  bit  li  yin tə  min edil  mə  si 
nə nail ola  caq  dır.

Son  da qeyd et  mək is  tə  yi  rəm ki, 
er  mə  ni  lə  rin ra  ket hü  cu  mu nə  ti  cə 
sin  də Gən  cə şə  hə  ri  nin Qə  lə  bə Par  kı 
ad  la  nan his  sə  sin  də  ki çox  mər  tə  bə  li 
ya  şa  yış bi  na  sı ta  ma  mi  lə da  ğı  dıl 
mış  dı. Xa  ra  ba  lı  ğa çev  ril  miş hə  min 
əra  zi  yə xa  ri  ci qo  naq  la  rın zi  ya  rə  ti bu 
gün də da  vam edir. Bu  ra  da me  mo 
rial komp  lek  sin in  şa olun  ma  sı üçün 
çox  say  lı tək  lif  ər irə  li sü  rü  lüb. Dü 
şü  nü  rəm ki, Gən  cə şə  hə  rin  də be  lə 
bir komp  lek  sin ol  ma  sı həm gə  lə  cək 
nəs  lin qan yad  da  şı  na çev  ri  lə  cək ha 
di  sə  lə  rin əya  ni şə  kil  də sü  bu  tu, həm 
əc  nə  bi zi  ya  rət  çi  lə  rin qə  lə  bə  mi  zin ta 
ri  xi haq  da ət  raf  ı mə  lu  mat al  ma  la  rı, 
həm də er  mə  ni vəh  şi  li  yi  nin, on  la  rın 
iç üzü  nün, mən  fur  xis  lə  ti  nin göz  lə  
gö  rü  lə  cək  nü  mu  nə  si  ki  mi ya  şa  dıl 
ma  sı ba  xı  mın  dan çox əhə  miy  yət  li 
ola bi  lər. 

Dəy  miş zi  ya  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
gö  rü  lən iş  lər sü  rət  lə da  vam et  mək  də  dir. Qis  mən 
zi  yan dəy  miş 253 evin tə  mi  ri ar  tıq ba  şa ça  tıb, 
893 ev  də isə iş  lər hə  lə ta  mam  lan  ma  yıb. 24 qə  za  lı 
ev  dən 13-nün ti  kin  ti  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lir, 11 evin isə 
fər  di la  yi  hə  si ha  zır  la  nıb. Və  tən  daş  la  ra dəy  miş 
zi  ya  nın tez bir za  man  da ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün 
mü  va  fiq  st  ruk  tur  lar  sü  rət  li şə  kil  də iş apa  rır  lar. 
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2021ci il ap  re  lin 24də Ame  ri  ka 
Bir  ləş  miş Ştat  la  rı  nın 46cı Pre  zi  den  ti 
Co  zef  Bay  den 19151923cü il  lər  də Os 
man  lı Tür  ki  yə  sin  də ya  şa  nan ha  di  sə  lə  rə 
mü  na  si  bət  də “soy  qı  rım” ifa  də  si  ni is  lət 
mək  lə adı  nı əbə  di ola  raq Er  mə  nis  ta  nın 
ağ ya  lan üzə  rin  də qu  rul  muş sax  ta ta  ri 
xi  nə pər  çim et  di. Xa  tır  la  daq ki, Ro  nald 
Rey  qan  dan son  ra  kı dö  nəm  də Co  zef 
Bay  de  nin sə  ləf  ə  ri ox  şar si  tuasi  ya  da 
ən pis hal  da “bö  yük qır  ğın” ifa  də  si  ni 
iş  lət  mək  lə ki  fa  yət  lən  miş  di  lər. On  la  rın 
bir çox  la  rı seç  kiön  cə  si er  mə  ni  pə  rəst 
bə  ya  nat  lar  la çı  xış et  sə  lər də, pre  zi  dent 
ol  duq  dan son  ra föv  qəl  döv  lə  tin qlo  bal 
st  ra  te  ji ma  raq  la  rı qar  şı  sın  da vəd  lə  rin 
dən im  ti  na et  mək məc  bu  riy  yə  tin  də 
qal  mış  dı  lar. Hət  a 20082016cı il  lər  də 
ABŞa rəh  bər  lik et  miş Ba  rak Oba  ma 
da seç  ki  qa  ba  ğı təb  li  ğat kam  pa  ni  ya  sı 
döv  rün  də qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı 
rı  mı”nı ta  nı  ya  ca  ğı  nı tək  cə şi  fa  hi de  yil, 
həm də ya  zı  lı şə  kil  də bə  yan et  sə də, 
və  di  ni ye  ri  nə ye  tir  mə  yin do  ğu  ra  ca  ğı 
ağır geosi  ya  si fə  sad  la  rı nə  zə  rə alıb, bu 
ad  dım  dan çə  kin  miş  di. 

Co  zef Bay  den isə ABŞın qlo  bal 
st  ra  te  ji ma  raq  la  rı  nı dar er  mə  ni ma 
raq  la  rı  na qur  ban ve  rə  rək “er  mə  ni  dən 
çox er  mə  ni ol  maq” xis  lə  ti  ni giz  lət 
mə  di, si  ya  si kar  ye  ra  sı  nın qa  ra lə  kə  si 
olan bu ad  dı  ma  im  za at  dı. Nə  ti  cə isə 
özü  nü çox göz  lət  mə  di  Tür  ki  yə  də 
ABŞ əley  hi  nə bö  yük si  ya  si və ic  ti  mai 
eti  raz dal  ğa  sı ya  ran  dı. İlk növ  bə 
də ABŞın An  ka  ra  da  kı sə  fi  ri De  vid 
Sat  er  fild Tür  ki  yə Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li 
yi  nə də  vət edil  di və ona bil  di  ril  di ki, 
Tür  ki  yə Co  zef Bay  de  nin qon  dar  ma 
“er  mə  ni soy  qı  rı  mı” haq  qın  da bə  ya 
na  tı  nın iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rə cid  di 
zər  bə vu  ra  ca  ğı  nı  he  sab edir.

Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan  da 
Co  zef Bay  de  nin “soy  qı  rım” it  i  ha 
mı  na kəs  kin ca  vab ver  di: “Hör  mət  li 
Bay  den, Minsk qru  pu de  yi  lən bir 
üç  lük qu  rul  du. 30 il ər  zin  də bu iş  ğa  la 
son qoy  ma  dı  nız. Təəs  süf ki, ora  da  kı 
in  san  lar  bir mil  yon  dan çox azər  bay 
can  lı qar  daş  la  rı  mız doğ  ma yurd  la 
rın  dan köç et  mək məc  bu  riy  yə  tin  də 

qal  dı  lar. Bü  tün o yer  lər  o Qa  ra  bağ, 
bü  tün bi  na  lar, hər şey, təəs  süf ki, 
yan  dı  rıl  dı, məhv edil  di. Soy  qı  rım de 
yir  si  niz  sə, güz  gü  yə bax  ma  lı və özü 
nü  zü qiy  mət  lən  dir  mə  li  si  niz. Hin  du 
la  rı de  mə  yi  mə eh  ti  yac yox  dur. Bü  tün 
bun  lar or  ta  da ikən aya  ğa qal  xa  raq 
Tür  ki  yə  yə və türk mil  lə  ti  nə “soy  qı 
rım” dam  ğa  sı vu  ra bil  məz  si  niz”.

Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan Co  zef Bay 
de  nin son an  tiTür  ki  yə dav  ra  nı  şı  na 
ca  vab ola  raq Tür  ki  yə er  mə  ni  lə  ri  nin 
pat  riar  xı Sa  hak Ma  şal  ya  na gön  dər  di 
yi mək  tub  da isə xü  su  si ola  raq vur  ğu 
la  yır  dı: “Ta  rix  çi  lə  rin apar  ma  sı la  zım 
olan mü  ba  hi  sə  lə  rin üçün  cü öl  kə  lər 
tə  rə  fin  dən si  ya  si  ləş  di  ri  lə  rək öl  kə  mi  zə 
qar  şı mü  da  xi  lə va  si  tə  si ha  lı  na gə  ti  ril 
mə  si kim  sə  yə kö  mək et  mə  di. İna  nı 
ram ki, şəx  siy  yə  ti  mi  zi yal  nız keç  miş 
də ru  hu  muz  da qa  lan ağ  rı  lar üzə  rin  də 
qur  maq ye  ni nə  sil  lə  rə qar  şı bö  yük bir 
haq  sız  lıq  dır”.

Tür  ki  yə  nin xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri Möv 
lud Ça  vu  şoğ  lu, mil  li mü  da  fiə na  zi  ri 
Hu  lu  si Akar, elə  cə də qar  daş öl  kə  nin 
bir çox rəs  mi  lə  ri Bay  de  nin “soy  qı 
rım” ifa  də  si  nə sərt reak  si  ya ve  rə  rək 
bil  dir  di  lər ki, ABŞ Pre  zi  den  ti  nin 
1915ci il ha  di  sə  lə  ri ilə bağ  lı “soy  qı 
rım” ifa  də  si  ni iş  lət  mə  si ta  ri  xi hə  qi  qət 
lə  ri in  kar et  mək  dir və təh  rif  dən baş  qa 
bir mə  na da  şı  mır. 

Məş  hur ata  lar sö  zün  də de  yi  lir: 
“Yax  şı dost pis gün  də ta  nı  nar”. Bu ba 
xım  dan Azər  bay  canTür  ki  yə dost  lu  ğu 
və qar  daş  lı  ğı dün  ya  nın is  tə  ni  lən öl  kə  si 
üçün ör  nək ola bi  lər. Xü  su  si  lə Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də Tür  ki  yə  nin Azər  bay  ca 
na gös  tər  di  yi si  ya  si və mə  nə  vi dəs  tək 
unu  dul  maz  dır. Azər  bay  can da də  fə 
lər  lə  hər za  man Tür  ki  yə  nin ya  nın  da 
ol  du  ğu  nu sü  but et  miş  dir. Tə  sa  dü  fi 

Cozef Bayden administrasiyasının 
Türkiyə siyasəti və Azərbaycan amili

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru, professor
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de  yil  dir ki, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti cə 
nab İl  ham Əli  yev ap  re  lin 24də  Co  zef 
Bay  de  nin Tür  ki  yə  yə qar  şı nü  ma  yiş 
et  dir  di  yi bö  yük əda  lət  siz  li  yə dər  hal 
reak  si  ya ver  di, Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə 
cəb Tay  yib  Ər  do  ğa  na zəng edə  rək bu 
qə  ra  rı ta  ri  xi səhv ad  lan  dır  dı. Söh  bət 
za  ma  nı Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev açıq 
la  ma  nın re  gion  da ya  ran  maq  da olan 
əmək  daş  lıq me  yil  lə  ri  nə zə  rər vur  du 
ğu  nu bil  dir  di. Azər  bay  ca  nın bu qə  ra  rı 
qə  bu  le  dil  məz he  sab et  di  yi  ni, öl  kə  mi 
zin hər za  man Tür  ki  yə  nin ya  nın  da 
ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı. 

Ap  re  lin 24də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin (TBMM) Səd  ri Mus  ta 
fa Şen  top  la te  le  fon  la  da  nı  şa  raq ABŞ 
Pre  zi  den  ti Co  zef Bay  de  nin qon  dar 
ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” ilə əla  qə  dar 
ver  di  yi bə  ya  na  tı qı  na  dı  ğı  nı ifa  də et  di. 
Spi  ker sö  zü  ge  dən bə  ya  na  tın ta  ri  xi xə  ta 
ol  du  ğu  nu və qə  bu  le  dil  məz xa  rak  ter 
da  şı  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı. Ta  ri  xin si  ya  si 
ləş  di  ril  mə  si  nin çox təh  lü  kə  li bir me  yil 
ol  du  ğu  nu ifa  də edən par  la  men  tin 
Səd  ri Azər  bay  ca  nın hər za  man qar  daş 
Tür  ki  yə  ni dəs  tək  lə  di  yi  ni bil  dir  di.

Hə  min gün Azər  bay  can  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən 48 si  ya  si par  ti  ya ABŞ Pre  zi 
den  ti  nin qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı 
mı” mə  sə  lə  si ilə bağ  lı möv  qe  yi  nə dair 
bə  ya  nat ya  ya  raq Tür  ki  yə  yə dəs  tə  yi  ni 
gös  tər  di. 

Heç şüh  hə  siz, ABŞ Pre  zi  den  ti  nin 
qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” ilə bağ  lı 
səs  lən  dir  di  yi qə  rəz  li möv  qe Er  mə  nis 
tan cə  miy  yə  ti  ni da  ha da ra  di  kal  laş 
dır  dı, re  van  şist  lə  rə əla  və sti  mul ver  di, 

re  gion  da for  ma  laş  maq  da olan köv  rək 
əmək  daş  lıq və təh  lü  kə  siz  lik mü  hi  ti 
nə  təh  did ya  rat  dı. Rəs  mi Va  şinq  to  nun 
son dav  ra  nı  şı  bu hal  da “od üzərinə 
neft tök  mək” ef  ek  ti ya  rat  mış ol  du. 

Ano  lo  ji möv  qe ilə Fran  sa Pre  zi  den  ti 
Em  ma  nuel Mak  ron və ca  ri il ap  re  lin 
24də Er  mə  nis  tan  da sə  fər  də olan Fran 
sa Se  na  tı  nın Səd  ri Je  rar Lar  şe də çı  xış 
et  di  lər. 

Bü  tün bu sa  da  la  nan real  lıq  lar 
fo  nun  da bir hə  qi  qə  ti də di  lə gə  tir 
mək la  zım  dır. Haq  qın  da bəhs olu  nan 
döv  lət  lər, yə  ni ABŞ və Fran  sa mil  li 
sə  viy  yə  də Er  mə  nis  ta  na olan sev  gi  lə  ri  ni 
ifa  də et  miş ol  say  dı  lar, bu, da  ha real və 

inan  dı  rı  cı  olar  dı. Və  ziy  yə 
tin qə  liz  li  yi və dra  ma  tik  li  yi 
isə on  da  dır ki, hər iki döv  lət 
Er  mə  nis  tanAzər  bay  can mü 
na  qi  şə  si  ni həll et  mək mis 
si  ya  sı  nı üzə  ri  nə gö  tür  müş 
ATƏTin Minsk qru  pu  nun 
həm  sədr  lə  ri  dir. İn  di hər kə 
sə gün ki  mi ay  dın  dır ki, ni  yə 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si 30 il ər  zin  də həl  li  ni ta  pa 
bil  mə  di.  Bu  ra  da əla  və şər  hə 

eh  ti  yac yox  dur.
İn  di isə mə  lum ha  di  sə fo  nun  da ca 

vab  la  rı  nın ta  pıl  ma  sı ol  duq  ca va  cib olan 
bir sı  ra di  gər sual  lar ət  ra  fın  da təh  lil  lər 
apa  raq:

ABŞ-ın ye  ni Pre  zi  den  ti və onun ko  man  da -
sı  nın üzv  lə  ri  nin rəs  mi bə  ya  nat  la  rı, ha  be  lə 
bu öl  kə  nin mət  bu or  qan  la  rın  da yer alan 
bir sı  ra mə  lu  mat  la  rın təh  li  li be  lə qə  naətə 
gəl  mə  yə əsas ve  rir ki, Co  zef Bay  de  nin ko -
man  da  sı  nın tam tər  kib  də Tür  ki  yə  nin ABŞ 
və nA  TO üçün st  ra  te  ji əhə  miy  yət da  şı  dı  ğı  nı 
dərk et  mə  yən  lər  dən iba  rət ol  du  ğu  nu zənn 
et  mək  si  ya  si sa  də  lövh  lük olar  dı.
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- Pre  zi  dent  li  yi  nin 100-cü gü  nü 
ərə  fə  sin  də Co  zef Bay  de  ni Tür  ki  yə 
ki  mi st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li müt  ə  fi -
qi  nə mü  na  si  bət  də be  lə ta  ri  xi səhv 
ad  dım at  ma  ğa məc  bur edən han  sı 
amil  lər  dir? 

- Va  şinq  ton-An  ka  ra mü  na  si  bət  lə -
rin  də ya  şa  nan də  rin böh  ran han  sı 
geosi  ya  si nə  ti  cə  lə  ri la  büd edə 
bi  lər?  

- NA  TO-da hər  bi güc ba  xı  mın  dan 
bi  rin  ci və ikin  ci yer  lə  ri pay  la  şan 
ABŞ və Tür  ki  yə ara  sın  da kəs  kin 
qar  şı  dur  ma  nın for  ma  laş  ma  sı Cə -
nu  bi Qaf  qaz re  gionun  da köv  rək  
təh  lü  kə  siz  lik və əmək  daş  lıq mü -
hi  ti üçün han  sı təh  did  lər ya  ra  da 
bi  lər? 

Əv  və  la, Co  zef Bay  den bü  tün si  ya  si 
kar  ye  ra  sı döv  rün  də er  mə  ni  pə  rəst möv 
qe  yi və an  ti  türk dav  ra  nı  şı ilə se  çi  lən 
si  ya  sət  çi imi  ci  nə ma  lik olub. O, se  na  tor 
olar  kən də ABŞ Konq  re  sin  də “er  mə  ni 
dost  la  rı” qru  pu  nun ən fəal üzv  lə  rin 
dən bi  ri idi və məhz bu öl  kə  nin güc  lü 
er  mə  ni lob  bi  si  nin, dias  po  ru  nun dəs 
tə  yi ilə Se  na  tın Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi 

tə  si  nin səd  ri və  zi  fə  si  nə  dək yük  sə  lib. 
Er  mə  ni lob  bi  si tə  rə  fin  dən gös  tə  ri  lən 
“eti  ma  dı” doğ  rult  ma  ğı öz si  ya  si kar  ye 
ra  sı  nın “mə  hək da  şı”na çe  vi  rən Co  zef 
Bay  de  nin bu yol  da ilk nə  zə  rə  çar  pa  caq 
“xid  mə  ti” 1992ci il okt  yab  rın 24də 
Konq  res tə  rə  fin  dən Azər  bay  ca  na qar  şı 
bəd  nam “907ci mad  də”nin qə  bul 
edil  mə  si ol  du. Döv  lət sə  viy  yə  sin  də 
Azər  bay  ca  na qar  şı iq  ti  sa  di yar  dım 
qa  da  ğa  sı  nı özün  də eh  ti  va et  mək  lə 
iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  rin “qa  ra lə  kə”si 
olan bu qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  şəb  bü  sü  nün 
həm  müəl  lif  ə  rin  dən bi  ri  məhz Co  zef 
Bay  den ol  muş  du.

Qeyd edi  lən real  lıq  lar fo  nun  da 
Co  zef Bay  de  nin  türk xal  qı  na mü  na 
si  bət  də “soy  qı  rım” ifa  də  si iş  lə  də  cə  yi 
proq  noz  laş  dı  rı  lan idi. Bun  dan son  ra 
Tür  ki  yə  nin xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri Möv  lud 
Ça  vu  şoğ  lu “Ha  ber  türk”ə mü  sa  hi  bə 
sin  də rəs  mi Va  şinq  to  nu  eh  ti  yat  lı dav 
ra  nı  şa ça  ğır  dı və xə  bər  dar  lıq et  di ki, 
be  lə bir ad  dı  mın atıl  ma  sı Tür  ki  yəABŞ 
mü  na  si  bət  lə  ri  nə cid  di zə  rər vu  ra bi  lər. 

Bun  la  ra bax  ma  ya  raq, real  lıq on 
dan iba  rət  dir ki, ABŞ Pre  zi  den  ti An 

ka  raVa  şinq  ton mü  na  si  bət  lə  ri üçün 
“qır  mı  zı xət” olan bir mə  sə  lə  də  ol 
duq  ca ra  di  kal  bir ad  dı  ma im  za at  dı. 
Düz  dür, həm ABŞ Konq  re  si  nin hər 
iki pa  la  ta  sı  nın qə  bul et  di  yi mə  lum 
qət  na  mə  lər, həm də Pre  zi  dent Co  zef 
Bay  de  nin “soy  qı  rım” ifa  də  si si  ya  si  
xa  rak  ter da  şı  yır, sim  vo  lik mə  na kəsb 
edir və heç bir hü  qu  qi gü  cə ma  lik de 
yil  dir. Bu  na bax  ma  ya  raq, ABŞın NA 
TOnun cə  nub qa  na  dın  da həl  le  di  ci 
amil olan  müt  ə  fi  qi  Tür  ki  yə ilə mü 
na  si  bət  lə  ri bö  yük sual al  tı  na qoy  ma  sı 
cid  di təh  lil apa  rıl  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. 
Bu, ilk növ  bə  də Co  zef Bay  den ad  mi 
nist  ra  si  ya  sı  nın Tür  ki  yə  yə mü  na  si  bət 
də dualist ya  naş  ma  sı  nın möv  cud  lu  ğu 
ver  si  ya  sı  nı ak  tual edir. ABŞın ye  ni 
Pre  zi  den  ti və onun ko  man  da  sı  nın 
üzv  lə  ri  nin rəs  mi bə  ya  nat  la  rı, ha  be  lə 
bu öl  kə  nin mət  bu or  qan  la  rın  da yer 
alan bir sı  ra mə  lu  mat  la  rın təh  li  li be  lə 
qə  naətə gəl  mə  yə əsas ve  rir. Sağ  lam 
mən  tiq  lə ya  naş  dıq  da, Co  zef Bay  de 
nin ko  man  da  sı  nın tam tər  kib  də Tür 
ki  yə  nin ABŞ və NA  TO üçün st  ra  te  ji 
əhə  miy  yət da  şı  dı  ğı  nı dərk et  mə  yən 
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lər  dən iba  rət ol  du  ğu  nu zənn et  mək  
si  ya  si sa  də  lövh  lük olar  dı. Mə  sə  lə  yə 
bu priz  ma  dan ya  naş  dıq  da Ağ ev  də 
Tür  ki  yə  yə mü  na  si  bət  də birbi  ri  ni in 
kar edən iki ya  naş  ma ha  kim  dir:

Bi  rin  ci ya  naş  ma Tür  ki  yə ilə 
əmək  daş  lıq və ba  rı  şı  ğı təş  viq edir. Bu 
ya  naş  ma  nın tə  rəf  dar  la  rı  nın möv  qe 
yi  nə gö  rə, Tür  ki  yə va  cib müt  ə  fiq 
dir və NA  TOnun cə  nub qa  na  dın  da 
həl  le  di  ci öl  kə  dir. Elə bu sə  bəb  dən 
ABŞ Tür  ki  yə  ni itir  mə  mə  li  dir və onun 
Qər  bin mü  da  fiə  blo  kun  dan Ru  si  ya 
ya tə  rəf  is  ti  qa  mət  lən  mə  si  nə  rə  vac 
ve  mə  mə  li  dir. ABŞ is  tə  ni  lən va  si  tə ilə 
Tür  ki  yə  nin Qərb mü  da  fiə blo  kun  da 
möv  qe  yi  ni möh  kəm  lən  dir  mə  li  dir. 
Bu məq  sə  də nail ol  maq üçün Tür 
ki  yə  yə  mü  na  si  bət  də ye  ni iq  ti  sa  di 
və dip  lo  ma  tik  dəs  tək rı  çaq  la  rı  nı işə 
sal  ma  lı, təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  rin  də 
əsl müt  ə  fiq ki  mi dav  ran  ma  lı  dır. Bu 
ya  naş  ma  nın tə  rəf  dar  la  rı he  sab edir 
ki, Tür  ki  yə Bay  den ad  mi  nist  ra  si  ya 
sı  na tran  sat  lan  tik əla  qə  lə  rin bər  pa 
sı istiqamətində, ha  be  lə Ru  si  ya  nın  
Li  vi  ya, Su  ri  ya, Ara  lıq də  ni  zi  nin şərq 

re  gion  la  rı, Qa  ra də  niz və Qaf  qaz  da 
am  bi  si  ya  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sın 
da yar  dım  çı ola bi  lər.

İkin  ci ya  naş  ma Tür  ki  yə  yə qar  şı 
qar  şı  dur  ma və məc  bu  ret  mə si  ya  sə  ti  ni 
eh  ti  va edir. Bə  zi mə  lu  mat  la  ra gö  rə, bu 
dü  şun  cə  də olan  lar  Bay  den ko  man  da 
sı  nın bö  yük ək  sə  riy  yə  ti  ni təş  kil edir və 
Pre  zi  den  tin ən ya  xın əha  tə  si he  sab olu 
nur  lar. On  lar Tür  ki  yə  ni ABŞ ma  raq  la 
rı  nın zid  din  də olan bir sı  ra mə  sə  lə  lər 
də it  i  ham edir  lər. Bun  lar ilk növ  bə  də 
aşa  ğı  da  kı  lar  dan iba  rət  dir:
l Kürd mə  sə  lə  si və “Su  ri  ya böh 

ra  nı”.  Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Co  zef 
Bay  den ad  mi  nist  ra  si  ya  sı 2003cü il  də 
Su  ri  ya  nın şi  ma  lın  da ya  ra  dıl  mış kürd 
par  ti  ya  sı olan “De  mok  ra  tik Bir  lik 
Par  ti  ya  sı” (PYD) və onun si  lah  lı qa 
na  dı  “Xalq Özü  nü  mü  da  fiə  Dəs  tə  lə 
ri”nı (YPG) mü  da  fiə edir. Hal  bu  ki bu 
qüv  və  lər Tür  ki  yə  yə qar  şı açıq  ter  ror   
fəaliy  yəti ilə məş  ğul  dur  lar. Rəs  mi 
An  ka  ra haq  lı ola  raq on  la  rı ABŞın 
bey  nəl  xalq ter  ror  çu təş  ki  lat ki  mi ta 
nı  dı  ğı (1999cu il  də) PKKnın  Su  ri  ya 
qa  na  dı he  sab edir. Baş  qa söz  lə, An  ka  ra 
tərəfindən Su  ri  ya  da ter  ror  çu olan  lar, 
Va  şinq  ton tə  rə  fin  dən müt  ə  fiq ki  mi qə 
bul olu  nur. Ey  ni mən  tiq  lə də, ABŞ Tür 
ki  yə  ni Bə  şər Əsəd re  ji  mi  ni de  vir  mək 
is  tə  yən “ra  di  kal is  lam  çı”lar  la əmək 
daş  lıq  da it  i  ham edir. Hət  a Co  zef 
Bay  den hə  lə vit  sepre  zi  dent olar  kən də 
Tür  ki  yə baş  da ol  maq  la Səudiy  yə Ərə 
bis  ta  nı və Bir  ləş  miş Ərəb Əmir  lik  lə  ri  ni 
öz əra  zi  lə  rin  də ter  ror  çu qrup  laş  ma  la  rı 
hi  ma  yə et  mək  də və Su  ri  ya  ya gön  dər 
mək  də  gü  nah  lan  dır  mış  dı. 

Bu ağır it  i  ha  ma gö  rə Tür  ki  yə Pre 
zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan Co  zef 
Bay  de  ni ya  lan in  for  ma  si  ya yay  maq  da 
it  i  ham et  miş,  on  dan üzr is  tə  mə  si  ni tə 
ləb et  miş  di. Və  ziy  yə  tin dra  ma  tik  ləş  di 
yi  ni gö  rən Co  zef Bay  den zəng edə  rək 
Pre  zi  dent Ər  do  ğa  na üzr  xah  lıq et  mək 
məc  bu  riy  yə  tin  də qal  mış  dı. 

Gün ki  mi ay  dın hə  qi  qət  dir ki, 
“Su  ri  ya böh  ra  nı”ndan ən çox əziy  yət 
çə  kən döv  lət məhz Tür  ki  yə  dir. BMT
nın Qaç  qın  lar üz  rə Ali Ko  mis  sar  lı  ğı  nın 
2018ci il üçün he  sa  ba  tın  da qeyd olun 
du  ğu ki  mi, məhz Tür  ki  yə Ya  xın Şərq, 

Af  ri  ka və Əf  qa  nıs  tan  dan olan bü  tün 
qaç  qın  la  rın 63,4%nı öz əra  zi  sin  də qə 
bul et  miş və yer  ləş  dir  miş  dir. BMTnin 
2019cu il üçün ano  lo  ji he  sa  ba  tın  da da 
Tür  ki  yə  nin Su  ri  ya  da və  tən  daş mü  ha  ri 
bə  si nə  ti  cə  sin  də eveşi  yin  dən məh  rum 
ol  muş 3,6 mil  yon in  sa  na qu  caq aç  dı  ğı, 
on  la  rın Av  ro  pa  ya axı  nı yo  lun  da si  pər 
ol  du  ğu, bü  tün ya  şa  yış prob  lem  lə  ri 
nin həl  li  ni öz üzə  ri  nə gö  tür  dü  yü qeyd 
edi  lir. 

Əla  və şər  hə eh  ti  yac yox  dur.
l Əs  lin  də Tür  ki  yə  nin 2019cu 

il  dən eti  ba  rən Ru  si  ya  dan S400 ze  nit 
ra  ket komp  leks  lə  ri  ni (ZRK) al  ma  sı 
(Ru  si  ya Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin  də 2007ci 
il  dən möv  cud  dur) An  ka  raVa  şinq  ton 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin gər  gin  ləş  mə  si  nin 
“lak  mus ka  ğı  zı”na çev  ril  di. ABŞ 2020
ci il de  kab  rın 14də bu söv  də  ləş  mə  dən 
cid  di na  ra  hat  lı  ğı  nın ifa  də  si ola  raq Tür 
ki  yə  nin mü  da  fiə sə  na  ye  si  nə və onun 4 
nə  fər yük  sək rüt  bə  li  təm  sil  çi  si  nə qar  şı 
sank  si  ya tət  biq et  di. Bun  dan əla  və,  
Tür  ki  yə  nin S400 ZRKni al  ma  sı  na 
ca  vab ola  raq Pen  ta  qon 5ci nə  sil F35 
qı  rı  cı təy  ya  rə  lə  ri  nin Tür  ki  yə  yə sa  tı  şı  na 
dair mü  qa  vi  lə  ni 2019cu il  iyu  lun 31i 
ta  ri  xi  nə  dək ləğv et  mək haq  qın  da qə  rar 
qə  bul et  di. Tür  ki  yə  ABŞdan 116 F35  
al  maq niy  yə  tin  də idi. On  lar  dan 90 
ədə  di 10 il ər  zin  də (20142023) Tür  ki  yə 
Hər  bi Ha  va Qüv  və  lə  ri  nin is  ti  fa  də  si 
nə ve  ril  mə  li idi. Heç şüb  hə  siz, “F35 
işi”ndə də qə  rəz və iki  li stan  dart  lar 
göz qar  şı  sın  da  dır. Tür  ki  yə  nin Ru  si  ya 
ya məx  sus si  lah nö  vü  nə olan mə  lum 
mü  na  si  bə  ti  nin for  ma  laş  ma  sı  na gö  rə 
də mə  su  liy  yət ABŞın üzə  ri  nə dü  şür. 
Əv  və  la, ano  lo  ji ZRKya Yu  na  nıs  tan 
ma  lik ol  sa da, rəs  mi Afi  na  ya qar  şı bu 
mə  sə  lə  də heç vaxt təz  yiq ol  ma  yıb. 

Di  gər tə  rəf  dən, Tür  ki  yə ABŞdan 
ano  lo  ji si  lah nö  vü olan “Pet  riot” ra  ket 
dən mü  da  fiə sis  tem  lə  ri  ni al  maq is  tə  sə 
də, Pen  ta  qon  ra  zı  lıq ver  mə  miş  di.  
Bas  qa söz  lə, “Sem da  yı” öz dav  ra  nı  şı 
ilə  hər  bi sa  hə  də ABŞTür  ki  yə de  yil, 
Ru  si  yaTür  ki  yə əmək  daş  lı  ğı  nın in  ki  şa 
fı üçün “ya  şıl işıq” yan  dır  mış ol  du. 
l Ara  lıq də  ni  zi  nin sərq his  sə  sin 

də və Egey də  ni  zin  də ABŞ və Tür  ki  yə 
ara  sın  da ener  ji rə  qa  bə  ti  nin möv  cud  lu 
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ğu da iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lər  də də  rin 
çat  la  rın əmə  lə gəl  mə  sin  də az rol oy 
na  ma  yıb. Rəs  mi Va  şinq  ton bu mə  sə  lə 
ət  ra  fın  da An  ka  ra  ya təz  yiq ele  men  ti 
ola  raq  Yu  na  nıs  tan və Kipr Res  pub  li 
ka  sı ilə hər  bi əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di 
ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də  əmə  li ad  dım  lar 
at  ma  ğa baş  la  mış  dır. Hə  min kur  sun 
Bay  den döv  rün  də ye  ni in  ki  şaf  müs 
tə  vi  si  nə ke  çə  cə  yi ilə bağ  lı proq  noz  lar 
səs  lən  mək  də  dir. Ar  tıq Ağ evin ye  ni 
rəh  bə  ri Tür  ki  yə  ni sö  zü  ge  dən re  gion  da 
təx  ri  bat  çı ad  dım  lar at  maq  da it  i  ham 
edir. ABŞ si  ya  si is  teb  liş  men  ti  nin bu 
an  tiTür  ki  yə dav  ra  nı  şı, heç şüb  hə  siz,  
iki  tə  rəf  i müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri 
nin ru  hu  na zid  dir və rəs  mi An  ka  ra  nı 
adek  vat ad  dım  lar at  ma  ğa, o cüm  lə  dən 
Ru  si  ya ilə mü  na  si  bət  lə  rin sə  viy  yə  si  nə 
ye  ni  dən bax  ma  ğa təh  rik edə bi  lər. 
l Ənə  nə  vi ola  raq Ag 

ev Tür  ki  yə  ni de  mok  ra  ti  ya, 
in  san haq  la  rı, qa  nu  nun ali 
li  yi ki  mi mə  sə  lə  lər  də tən  qid 
edir. “De  mok  ra  ti  ya  nın bü 
tün dün  ya  da ya  yıl  ma  sı  nın 
hi  ma  yə  da  rı ola  ca  ğı” ilə bağ  lı 
Pre  zi  dent Co  zef Bay  de  nin 
po  pu  list  bə  ya  na  tı fo  nun  da 
növ  bə  ti 4 il ər  zin  də Va  şinq 
tonAn  ka  ra mü  na  si  bət  lə  rin  də ye  ni 
gər  gin  lik ocaq  la  rı  nın ya  ra  na  ca  ğı  nı təx 
min et  mək elə də çə  tin de  yil  dir. 2020ci 
ilin iyul ayın  da pre  zi  dent  li  yə na  mi  zəd 
Co  zef Bay  den cə  nab Ər  do  ğa  nı So  fi 
ya kil  sə  si  nin mu  zey ki  mi fəaliy  yə  ti  ni 
də  yi  şib, məs  ci  də çe  vir  mək  də, ho  mo 
sek  sualiz  mə qar  şı to  le  rant  lıq tə  ləb 
edən “İs  tan  bul kon  ven  si  ya  sı”ndan 
çıx  maq  da it  i  ham et  di. Hal  bu  ki ABŞda 
ke  çi  ri  lən son pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin 
han  sı biabır  çı qal  ma  qal  lar  la ta  rix  də iz 
qoy  du  ğu hər kə  sə bəl  li  dir. 

Nə  ha  yət, 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri 
bə  sin  də mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə şan  lı 
Azər  bay  can or  du  su  nun ta  ri  xi zə  fə  ri 
nə  ti  cə  sin  də Er  mə  nis  tan ka  pi  tul  ya  si  ya 
sə  nə  di  nə im  za at  dı, əra  zi bü  töv  lü  yü 
müz və ta  ri  xi hə  qi  qət bər  pa olun  du, 
re  gion  da ye  ni real  lıq  lar ya  ran  dı. Bu 
real  lıq  la  rın ya  ran  ma  sı pro  se  sin  də ABŞ 
və onun NA  TO üz  rə müt  ə  fi  qi Fran  sa 

heç bir rol oy  na  ma  dı, bir çox hal  lar  da 
isə aş  kar və giz  li şə  kil  də Er  mə  nis  ta  na 
dəs  tək ver  di. Baş  qa söz  lə, ATƏTin 
Minsk qru  pu  nun hər iki üz  vü mə  lum 
pro  ses  də “aut  say  der” və  ziy  yə  ti  nə 
düş  müş  dü, Ru  si  ya isə di  gər həm  sədr 
ola  raq tək  ba  şı  na si  ya  si tən  zim  lən  mə 
pro  se  si  nə qo  şul  du. İlk də  fə ola  raq 
ATƏTin Minsk qru  pu  nun 11 üz  vün 
dən bi  ri olan Tür  ki  yə də bu pro  ses  də 
fəal ak  to  ra çev  ril  miş  di. 

Co  zef Bay  den ad  mi  nist  ra  si  ya  sı 106 
il əv  vəl Os  man  lı Tür  ki  yə  sin  də ya  şa  nan 
ha  di  sə  lə  rə ta  ri  xi de  yil, məhz si  ya  si mü 
la  hi  zə  lər  dən çı  xış edə  rək “soy  qı  rım” 
ki  mi qiy  mət ve  rə bi  lir, la  kin dün  ya  nın 
gö  zü qar  şı  sın  da er  mə  ni  lə  rin tö  rət  dik 
lə  ri Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na mü  na  si  bət  də  
öz  lə  ri  ni lal, kar və kor ki  mi apar  maq  da 
da  vam edir  lər.  

Və  tən mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də Er  mə 
nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri Gən  cə, Bər  də, 
Tər  tər, Naf  ta  lan və di  gər şə  hər  lə  rə 
qa  da  ğan olun  muş ra  ket  lər və ka  set  li 
bom  ba  lar ata  raq mül  ki əha  li  yə qar  şı 
mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri  nə im  za at  sa da, 
ABŞ ye  ni  dən ya müəm  ma  lı sus  qun 
luq nü  ma  yis et  di  rir, ya da açıq şə  kil  də 
Er  mə  nis  ta  na dəs  tə  yi  ni giz  lət  mir  di. 
Hə  min dəs  tə  yi BMT TŞda Azər  bay  can 
əley  hi  nə qət  na  mə  nin qə  bul olun  ma  sı 
yo  lu ilə ifa  də et  mə  yə səy gös  tə  rir  di. 
Yal  nız bu qu  rum  da təm  sil olu  nan Qo 
şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın (Azər  bay  can bu 
təş  ki  la  ta sədr  lik edir) bir sı  ra üzv öl  kə 
lə  ri  nin Azər  bay  ca  na dəs  tək möv  qe  yi 
sa  yə  sin  də an  tiAzər  bay  can xa  rak  ter  li 
sə  nəd qə  bul olun  ma  mış  dır. 

Bü  tün bu sa  da  la  nan  lar vir  tual de 
yil, ger  çək dün  ya  mı  zın real  lıq  la  rı  dır 
və bir da  ha sü  but edir ki, bey  nəl  xalq 
hü  quq iş  lə  mir. Əsas sə  bəb də elə onun 
ke  şi  yin  də dur  ma  lı olan bö  yük döv 

lət  lə  rin, xü  su  si  lə də föv  qəl  döv  lət olan 
ABŞın iki  li stan  dart  lar si  ya  sə  ti  dir. Bu 
yer  də bö  yük alim Al  bert Eynş  tey  nin 
ke  çən əs  rin 50ci il  lə  rin  də səs  lən  dir  di 
yi “bey  nəl  xalq qa  nun  lar san  ki yal  nız 
bey  nəl  xalq qa  nun  lar kül  liy  ya  tın  da 
möv  cud  dur” fik  ri  müasir dün  ya  mız  da 
da  ha bö  yük ak  tual  lıq kəsb et  mək  də  dir.  
Bu, nə qə  dər acı ol  sa da, bir hə  qi  qət  dir. 

Be  lə  lik  lə, Co  zef Bay  den ad  mi  nist  ra 
si  ya  sı  nın Tür  ki  yə əley  hi  nə si  ya  sə  ti  nin 
sə  bəb və mo  tiv  lə  ri ilə bağ  lı yu  xa  rı  da 
apar  dı  ğı  mız təh  lil və ana  liz  lər bir sı  ra 
nə  ti  cə  lər çı  xar  ma  ğa və mü  va  fiq töv  si 
yə  lər irə  li sür  mə  yə əsas ve  rir. 

Bi  rin  ci  si, Va  şinq  tonAn  ka  ra si  ya  si 
mü  na  si  bət  lə  ri zid  diy  yət  lər  dən qar  şı 
dur  ma  ya qə  dər in  ki  şaf edə bi  lər. Bu 
hal  da si  ya  si dialoq mü  hi  ti  nin büs  bü  tün 
de  for  ma  si  ya  ya uğ  ra  ya  ca  ğı is  tis  na olun 
mur. Tür  ki  yə  nin xa  ri  ci si  ya  sət vek  tor 
la  rın  da da ABŞın st  ra  te  ji ma  raq  la  rı 
zid  di  nə müəy  yən də  yi  şik  lik  lə  rin ol  ma 
sı  nı proq  noz  laş  dır  maq müm  kün  dür.

İ  kin  ci  si, ABŞ və Tür  ki  yə ara  sın 
da xey  li müd  dət  dir ki, Bir  gə İq  di  sa  di 
Ko  mis  si  ya fəaliy  yət gös  tə  rir, ti  ca  rət və 
in  ves  ti  si  ya  lar haq  qın  da Çər  çi  və sa  zi  şi 
im  za  lan  mış  dır. 2002ci il  də tə  rəf  ər iq  ti 
sa  di əla  qə  lə  ri ge  niş  lən  dir  mək məq  sə  di 
ilə İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Ko  mis  si  ya  sı 
tə  sis et  miş  lər. Atı  lan ad  dım  lar nə  ti  cə 
sin  də iki döv  lət ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy 
yə  si 20082018ci il  lər  də 5 mil  yard dol 
lar  dan 20 mil  yard dol  la  ra  dək, yə  ni son 
10 il ər  zin  də 4 də  fə art  mış  dır. Bu gös  tə 
ri  ci  nin 100 mil  yard dol  la  ra çat  dı  rıl  ma  sı 
st  ra  te  ji hə  dəf ki  mi nə  zər  dən ke  çi  ri  lir  di. 
Ha  zır  da Tür  ki  yə ABŞın 32ci nə  həng 
ti  ca  rət tə  raf  da  şı  dır. Ti  ca  rət döv  riy  yə  si 
isə 20,5 mil  yard dol  la  ra yük  sə  lib.

ABŞ və Tür  ki  yə ara  sın  da ya  şa  nan 
si  ya  si böh  ran yu  xa  rı  da qeyd olu  nan di 
na  mik iki  tə  rəf  i iq  ti  sa  di əla  qə  lər üçün 
cid  di çə  tin  lik  lər ya  ra  da bi  lər.

Üçün  cü  sü, iki  tə  rəf  i hər  bi əmək  daş 
lıq si  ya  sə  tin  də cid  di çat  lar əmə  lə gə  lə 
bi  lər. S400 ZRK və F35 ilə bağ  lı iki  tə 
rəf  i mü  na  si  bət  lər  də ya  şa  nan gər  gin  lik 
haq  qın  da yu  xa  rı  da qeyd et  mi  şik. İs  tis 
na de  yil  dir ki, rəs  mi An  ka  ra  1954cü 
il  dən ABŞın Tür  ki  yə  də ma  lik ol  du  ğu 
İn  cir  lik hər  bi ha  va qüv  və  lə  ri  nin ba 

za  sı  nın sta  tu  su  na ye  ni  dən ba  xıl  ma  sı 
mə  sə  lə  si  ni gün  də  mə gə  ti  rə bi  lər. Ey  ni 
za  man  da, NA  TO da  xi  lin  də böh  ran ele 
ment  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı eh  ti  ma  lı  prak  ti 
ki məz  mun kəsb edə bi  lər.

Bü  tün bu və di  gər real  lıq  la  rı nə  zə  rə 
al  dıq  da bir  mə  na  lı ola  raq söy  lə  mək 
olar ki, Co  zef Bay  den ad  mi  nist  ra  si  ya 
sı  nın qlo  bal ABŞ ma  raq  la  rı  nın zid  di  nə 
ola  raq Tür  ki  yə ki  mi nə  həng st  ra  te  ji 
müt  ə  fi  qi ilə mü  na  si  bət  lə  ri dar er  mə  ni 
ma  raq  la  rı na  mi  nə kor  la  maq si  ya  sə  ti 
agır geosi  ya  si fə  la  kət  lə  ri la  büd edə bi 
lər. Bu, ABŞa la  zım  dır  mı? 

Zən  ni  miz  cə, ca  vab bir  dir: qə  tiy  yən 
yox! 

Gü  man edi  rik ki, ca  ri ilin iyun 
ayın  da NA  TOnun Brüs  sel sam  mi  ti 
çər  çi  və  sin  də baş tut  ma  sı göz  lə  ni  lən 
Bay  denƏr  do  ğan gö  rü  şü bü  tün bu ca 
va  bı  nı göz  lə  yən sual  la  rın mü  za  ki  rə  si 
və “st  ra  te  ji ba  rı  şıq”  üçün uni  kal şans 
ola  caq  dır. Bu şan  sı ar  tı  ran bir sı  ra 

di  gər amil  lər də diq  qət  dən ya  yın  mır. 
Bu, ilk növ  bə  də son dövr  lər ABŞ və 
Azər  bay  can ara  sın  da si  ya  si dialoq və 
qar  şı  lıq  lı an  laş  ma mü  hi  ti  nin in  ki  şa  fı 
ilə bağ  lı  dır. Bu xü  sus  da 2021ci il ap 
re  lin 28də ABŞ Döv  lət ka  ti  bi En  to  ni 
Blin  ke  nin, bu  nun ar  dın  ca  ma  yın 17
də ABŞ Pre  zi  den  ti  nin Mil  li Təh  lü  kə 
siz  lik mə  sə  lə  lə  ri üz  rə mü  şa  vi  ri Ceyk 
Sal  li  va  nın Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  və zəng 
edə  rək iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri mü  za 
ki  rə et  mə  lə  ri  dir. Te  le  fon da  nı  şıq  la  rın 
da bu mü  na  si  bət  lə  rin hər iki döv  lət 
və böl  gə üçün sülh və təh  lü  kə  siz  li  yin 
tə  min olun  ma  sı ba  xı  mın  dan əhə  miy 
yə  ti qeyd edil  di.  Döv  lət  baş  çı  mız 
sülh və sa  bit  li  yin tə  min olun  ma  sı  na 
sa  diq qal  dı  ğı  mı  zı bil  di  rə  rək böl  gə  də 
mü  na  qi  şə son  ra  sı və  ziy  yə  ti müs  bət 
qiy  mət  lən  di  rib, o cüm  lə  dən Azər  bay 
canEr  mə  nis  tan sər  hə  din  də və  ziy  yə 
tin sa  bit ol  du  ğu  nu söy  lə  yib.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər  bay 
can və Er  mə  nis  tan ara  sın  da bey  nəl  xalq 
sər  hə  din de  li  mi  ta  si  ya  sı üz  rə da  nı  şıq 
la  rın baş  lan  ma  sı  na eh  ti  yac du  yul  du  ğu 
fik  ri ilə ra  zı ol  du  ğu  nu ifa  də et  di və bu 
pro  se  sin 10 no  yabr 2020ci il üç  tə  rəf  i 
bə  ya  na  tı  na uy  ğun ola  raq hə  ya  ta ke  çi 
ril  mə  si  nin əhə  miy  yə  ti  ni bil  dir  di.

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı  nın Pre 
zi  den  ti Co  zef Bay  den Res  pub  li  ka gü  nü 
mü  na  si  bə  ti ilə ma  yın 24də Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  və ün  van  la  dı  ğı mək  tub  da həm 
ka  rı  na və Azər  bay  can xal  qı  na sə  mi  mi 
təb  rik  lə  ri  ni və ən xoş ar  zu  la  rı  nı çat  dı 
ra  raq de  yir: “Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil 
li  yi  nin bər  pa edil  mə  sin  dən ke  çən 30 il 
ər  zin  də Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı və 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı xalq  la  rı  mız 
ara  sın  da əla  qə  lə  ri güc  lən  di  rə  rək təh  lü 
kə  siz  lik, ener  ji və de  mok  ra  tik ida  rəet 
mə mə  sə  lə  lə  rin  də bir  lik  də ça  lı  şıb  lar.

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı ötən il 
Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin işə sa  lın  ma  sı ilə 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa  nın ener  ji şa  xə 
lən  di  ril  mə  si  nə ver  di  yi töh  fə  lə  ri və bu il 
Xə  zər  də  ki ya  ta  ğın Türk  mə  nis  tan  la bir 
gə kəş  fiy  ya  tı  na və iş  lən  mə  si  nə dair im 
za  la  dı  ğı An  laş  ma Me  mo  ran  du  mu  nu 
qə  tiy  yət  lə dəs  tək  lə  yir. Biz Azər  bay  ca  na 
NA  TOnun Əf  qa  nıs  tan  da  kı mis  si  ya  sı 
na və ter  ror  la mü  ba  ri  zə səy  lə  ri  nə ver 
di  yi 20 il  lik dəs  tə  yə gö  rə min  nət  da  rıq. 
ATƏTin Minsk qru  pu  nun həm  səd  ri 
ola  raq mü  na  qi  şə  nin uzun  müd  dət  li 
si  ya  si həl  li  nə dair da  nı  şıq  lar  da kö  mək 
et  mə  yə sa  diq qa  lı  rıq”. 

Heç şüb  hə  siz, ABŞ si  ya  si rəh  bər  li 
yi  nin Azər  bay  ca  na mü  na  si  bət  də  at 
dı  ğı son ad  dım  lar bir da  ha sü  but edir 
ki, öl  kə  mi  zin re  gion  da və dün  ya  da 
ar  tan ro  lu və çə  ki  si rəs  mi Va  şinq  ton 
tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. 
Ey  ni za  man  da, rəs  mi Ba  kıVa  şınq 
ton  mü  na  si  bət  lə  ri  nin st  ra  te  ji xa  rak 
te  ri re  gion  da və bey  nəl  xalq aləm  də 
sül  hün və təh  lü  kə  siz  li  yin qo  run  ma  sı 
mə  na  fe  yi  nə xid  mət edir. Böl  gə  nin  
qar  şı  dur  ma de  yil, əmək  daş  lıq mə  ka 
nı  na çev  ril  mə  si  nə şə  rait ya  ra  dır. Ey  ni 
mən  tiq  lə ABŞTür  ki  yə zid  diy  yət  lə 
ri  nin də ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün 
möh  kəm zə  min ha  zır  la  yır. 

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı ötən il Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nin işə sa  lın  ma  sı ilə Azər  bay -
ca  nın Av  ro  pa  nın ener  ji şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə 
ver  di  yi töh  fə  lə  ri və bu il Xə  zər  də  ki ya  ta  ğın 
Türk  mə  nis  tan  la bir  gə kəş  fiy  ya  tı  na və iş  lən -
mə  si  nə dair im  za  la  dı  ğı An  laş  ma Me  mo  ran -
du  mu  nu qə  tiy  yət  lə dəs  tək  lə  yir. 
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ğu da iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lər  də də  rin 
çat  la  rın əmə  lə gəl  mə  sin  də az rol oy 
na  ma  yıb. Rəs  mi Va  şinq  ton bu mə  sə  lə 
ət  ra  fın  da An  ka  ra  ya təz  yiq ele  men  ti 
ola  raq  Yu  na  nıs  tan və Kipr Res  pub  li 
ka  sı ilə hər  bi əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di 
ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də  əmə  li ad  dım  lar 
at  ma  ğa baş  la  mış  dır. Hə  min kur  sun 
Bay  den döv  rün  də ye  ni in  ki  şaf  müs 
tə  vi  si  nə ke  çə  cə  yi ilə bağ  lı proq  noz  lar 
səs  lən  mək  də  dir. Ar  tıq Ağ evin ye  ni 
rəh  bə  ri Tür  ki  yə  ni sö  zü  ge  dən re  gion  da 
təx  ri  bat  çı ad  dım  lar at  maq  da it  i  ham 
edir. ABŞ si  ya  si is  teb  liş  men  ti  nin bu 
an  tiTür  ki  yə dav  ra  nı  şı, heç şüb  hə  siz,  
iki  tə  rəf  i müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət  lə  ri 
nin ru  hu  na zid  dir və rəs  mi An  ka  ra  nı 
adek  vat ad  dım  lar at  ma  ğa, o cüm  lə  dən 
Ru  si  ya ilə mü  na  si  bət  lə  rin sə  viy  yə  si  nə 
ye  ni  dən bax  ma  ğa təh  rik edə bi  lər. 
l Ənə  nə  vi ola  raq Ag 

ev Tür  ki  yə  ni de  mok  ra  ti  ya, 
in  san haq  la  rı, qa  nu  nun ali 
li  yi ki  mi mə  sə  lə  lər  də tən  qid 
edir. “De  mok  ra  ti  ya  nın bü 
tün dün  ya  da ya  yıl  ma  sı  nın 
hi  ma  yə  da  rı ola  ca  ğı” ilə bağ  lı 
Pre  zi  dent Co  zef Bay  de  nin 
po  pu  list  bə  ya  na  tı fo  nun  da 
növ  bə  ti 4 il ər  zin  də Va  şinq 
tonAn  ka  ra mü  na  si  bət  lə  rin  də ye  ni 
gər  gin  lik ocaq  la  rı  nın ya  ra  na  ca  ğı  nı təx 
min et  mək elə də çə  tin de  yil  dir. 2020ci 
ilin iyul ayın  da pre  zi  dent  li  yə na  mi  zəd 
Co  zef Bay  den cə  nab Ər  do  ğa  nı So  fi 
ya kil  sə  si  nin mu  zey ki  mi fəaliy  yə  ti  ni 
də  yi  şib, məs  ci  də çe  vir  mək  də, ho  mo 
sek  sualiz  mə qar  şı to  le  rant  lıq tə  ləb 
edən “İs  tan  bul kon  ven  si  ya  sı”ndan 
çıx  maq  da it  i  ham et  di. Hal  bu  ki ABŞda 
ke  çi  ri  lən son pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin 
han  sı biabır  çı qal  ma  qal  lar  la ta  rix  də iz 
qoy  du  ğu hər kə  sə bəl  li  dir. 

Nə  ha  yət, 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri 
bə  sin  də mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə şan  lı 
Azər  bay  can or  du  su  nun ta  ri  xi zə  fə  ri 
nə  ti  cə  sin  də Er  mə  nis  tan ka  pi  tul  ya  si  ya 
sə  nə  di  nə im  za at  dı, əra  zi bü  töv  lü  yü 
müz və ta  ri  xi hə  qi  qət bər  pa olun  du, 
re  gion  da ye  ni real  lıq  lar ya  ran  dı. Bu 
real  lıq  la  rın ya  ran  ma  sı pro  se  sin  də ABŞ 
və onun NA  TO üz  rə müt  ə  fi  qi Fran  sa 

heç bir rol oy  na  ma  dı, bir çox hal  lar  da 
isə aş  kar və giz  li şə  kil  də Er  mə  nis  ta  na 
dəs  tək ver  di. Baş  qa söz  lə, ATƏTin 
Minsk qru  pu  nun hər iki üz  vü mə  lum 
pro  ses  də “aut  say  der” və  ziy  yə  ti  nə 
düş  müş  dü, Ru  si  ya isə di  gər həm  sədr 
ola  raq tək  ba  şı  na si  ya  si tən  zim  lən  mə 
pro  se  si  nə qo  şul  du. İlk də  fə ola  raq 
ATƏTin Minsk qru  pu  nun 11 üz  vün 
dən bi  ri olan Tür  ki  yə də bu pro  ses  də 
fəal ak  to  ra çev  ril  miş  di. 

Co  zef Bay  den ad  mi  nist  ra  si  ya  sı 106 
il əv  vəl Os  man  lı Tür  ki  yə  sin  də ya  şa  nan 
ha  di  sə  lə  rə ta  ri  xi de  yil, məhz si  ya  si mü 
la  hi  zə  lər  dən çı  xış edə  rək “soy  qı  rım” 
ki  mi qiy  mət ve  rə bi  lir, la  kin dün  ya  nın 
gö  zü qar  şı  sın  da er  mə  ni  lə  rin tö  rət  dik 
lə  ri Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na mü  na  si  bət  də  
öz  lə  ri  ni lal, kar və kor ki  mi apar  maq  da 
da  vam edir  lər.  

Və  tən mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də Er  mə 
nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri Gən  cə, Bər  də, 
Tər  tər, Naf  ta  lan və di  gər şə  hər  lə  rə 
qa  da  ğan olun  muş ra  ket  lər və ka  set  li 
bom  ba  lar ata  raq mül  ki əha  li  yə qar  şı 
mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri  nə im  za at  sa da, 
ABŞ ye  ni  dən ya müəm  ma  lı sus  qun 
luq nü  ma  yis et  di  rir, ya da açıq şə  kil  də 
Er  mə  nis  ta  na dəs  tə  yi  ni giz  lət  mir  di. 
Hə  min dəs  tə  yi BMT TŞda Azər  bay  can 
əley  hi  nə qət  na  mə  nin qə  bul olun  ma  sı 
yo  lu ilə ifa  də et  mə  yə səy gös  tə  rir  di. 
Yal  nız bu qu  rum  da təm  sil olu  nan Qo 
şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın (Azər  bay  can bu 
təş  ki  la  ta sədr  lik edir) bir sı  ra üzv öl  kə 
lə  ri  nin Azər  bay  ca  na dəs  tək möv  qe  yi 
sa  yə  sin  də an  tiAzər  bay  can xa  rak  ter  li 
sə  nəd qə  bul olun  ma  mış  dır. 

Bü  tün bu sa  da  la  nan  lar vir  tual de 
yil, ger  çək dün  ya  mı  zın real  lıq  la  rı  dır 
və bir da  ha sü  but edir ki, bey  nəl  xalq 
hü  quq iş  lə  mir. Əsas sə  bəb də elə onun 
ke  şi  yin  də dur  ma  lı olan bö  yük döv 

lət  lə  rin, xü  su  si  lə də föv  qəl  döv  lət olan 
ABŞın iki  li stan  dart  lar si  ya  sə  ti  dir. Bu 
yer  də bö  yük alim Al  bert Eynş  tey  nin 
ke  çən əs  rin 50ci il  lə  rin  də səs  lən  dir  di 
yi “bey  nəl  xalq qa  nun  lar san  ki yal  nız 
bey  nəl  xalq qa  nun  lar kül  liy  ya  tın  da 
möv  cud  dur” fik  ri  müasir dün  ya  mız  da 
da  ha bö  yük ak  tual  lıq kəsb et  mək  də  dir.  
Bu, nə qə  dər acı ol  sa da, bir hə  qi  qət  dir. 

Be  lə  lik  lə, Co  zef Bay  den ad  mi  nist  ra 
si  ya  sı  nın Tür  ki  yə əley  hi  nə si  ya  sə  ti  nin 
sə  bəb və mo  tiv  lə  ri ilə bağ  lı yu  xa  rı  da 
apar  dı  ğı  mız təh  lil və ana  liz  lər bir sı  ra 
nə  ti  cə  lər çı  xar  ma  ğa və mü  va  fiq töv  si 
yə  lər irə  li sür  mə  yə əsas ve  rir. 

Bi  rin  ci  si, Va  şinq  tonAn  ka  ra si  ya  si 
mü  na  si  bət  lə  ri zid  diy  yət  lər  dən qar  şı 
dur  ma  ya qə  dər in  ki  şaf edə bi  lər. Bu 
hal  da si  ya  si dialoq mü  hi  ti  nin büs  bü  tün 
de  for  ma  si  ya  ya uğ  ra  ya  ca  ğı is  tis  na olun 
mur. Tür  ki  yə  nin xa  ri  ci si  ya  sət vek  tor 
la  rın  da da ABŞın st  ra  te  ji ma  raq  la  rı 
zid  di  nə müəy  yən də  yi  şik  lik  lə  rin ol  ma 
sı  nı proq  noz  laş  dır  maq müm  kün  dür.

İ  kin  ci  si, ABŞ və Tür  ki  yə ara  sın 
da xey  li müd  dət  dir ki, Bir  gə İq  di  sa  di 
Ko  mis  si  ya fəaliy  yət gös  tə  rir, ti  ca  rət və 
in  ves  ti  si  ya  lar haq  qın  da Çər  çi  və sa  zi  şi 
im  za  lan  mış  dır. 2002ci il  də tə  rəf  ər iq  ti 
sa  di əla  qə  lə  ri ge  niş  lən  dir  mək məq  sə  di 
ilə İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Ko  mis  si  ya  sı 
tə  sis et  miş  lər. Atı  lan ad  dım  lar nə  ti  cə 
sin  də iki döv  lət ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy 
yə  si 20082018ci il  lər  də 5 mil  yard dol 
lar  dan 20 mil  yard dol  la  ra  dək, yə  ni son 
10 il ər  zin  də 4 də  fə art  mış  dır. Bu gös  tə 
ri  ci  nin 100 mil  yard dol  la  ra çat  dı  rıl  ma  sı 
st  ra  te  ji hə  dəf ki  mi nə  zər  dən ke  çi  ri  lir  di. 
Ha  zır  da Tür  ki  yə ABŞın 32ci nə  həng 
ti  ca  rət tə  raf  da  şı  dır. Ti  ca  rət döv  riy  yə  si 
isə 20,5 mil  yard dol  la  ra yük  sə  lib.

ABŞ və Tür  ki  yə ara  sın  da ya  şa  nan 
si  ya  si böh  ran yu  xa  rı  da qeyd olu  nan di 
na  mik iki  tə  rəf  i iq  ti  sa  di əla  qə  lər üçün 
cid  di çə  tin  lik  lər ya  ra  da bi  lər.

Üçün  cü  sü, iki  tə  rəf  i hər  bi əmək  daş 
lıq si  ya  sə  tin  də cid  di çat  lar əmə  lə gə  lə 
bi  lər. S400 ZRK və F35 ilə bağ  lı iki  tə 
rəf  i mü  na  si  bət  lər  də ya  şa  nan gər  gin  lik 
haq  qın  da yu  xa  rı  da qeyd et  mi  şik. İs  tis 
na de  yil  dir ki, rəs  mi An  ka  ra  1954cü 
il  dən ABŞın Tür  ki  yə  də ma  lik ol  du  ğu 
İn  cir  lik hər  bi ha  va qüv  və  lə  ri  nin ba 

za  sı  nın sta  tu  su  na ye  ni  dən ba  xıl  ma  sı 
mə  sə  lə  si  ni gün  də  mə gə  ti  rə bi  lər. Ey  ni 
za  man  da, NA  TO da  xi  lin  də böh  ran ele 
ment  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı eh  ti  ma  lı  prak  ti 
ki məz  mun kəsb edə bi  lər.

Bü  tün bu və di  gər real  lıq  la  rı nə  zə  rə 
al  dıq  da bir  mə  na  lı ola  raq söy  lə  mək 
olar ki, Co  zef Bay  den ad  mi  nist  ra  si  ya 
sı  nın qlo  bal ABŞ ma  raq  la  rı  nın zid  di  nə 
ola  raq Tür  ki  yə ki  mi nə  həng st  ra  te  ji 
müt  ə  fi  qi ilə mü  na  si  bət  lə  ri dar er  mə  ni 
ma  raq  la  rı na  mi  nə kor  la  maq si  ya  sə  ti 
agır geosi  ya  si fə  la  kət  lə  ri la  büd edə bi 
lər. Bu, ABŞa la  zım  dır  mı? 

Zən  ni  miz  cə, ca  vab bir  dir: qə  tiy  yən 
yox! 

Gü  man edi  rik ki, ca  ri ilin iyun 
ayın  da NA  TOnun Brüs  sel sam  mi  ti 
çər  çi  və  sin  də baş tut  ma  sı göz  lə  ni  lən 
Bay  denƏr  do  ğan gö  rü  şü bü  tün bu ca 
va  bı  nı göz  lə  yən sual  la  rın mü  za  ki  rə  si 
və “st  ra  te  ji ba  rı  şıq”  üçün uni  kal şans 
ola  caq  dır. Bu şan  sı ar  tı  ran bir sı  ra 

di  gər amil  lər də diq  qət  dən ya  yın  mır. 
Bu, ilk növ  bə  də son dövr  lər ABŞ və 
Azər  bay  can ara  sın  da si  ya  si dialoq və 
qar  şı  lıq  lı an  laş  ma mü  hi  ti  nin in  ki  şa  fı 
ilə bağ  lı  dır. Bu xü  sus  da 2021ci il ap 
re  lin 28də ABŞ Döv  lət ka  ti  bi En  to  ni 
Blin  ke  nin, bu  nun ar  dın  ca  ma  yın 17
də ABŞ Pre  zi  den  ti  nin Mil  li Təh  lü  kə 
siz  lik mə  sə  lə  lə  ri üz  rə mü  şa  vi  ri Ceyk 
Sal  li  va  nın Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  və zəng 
edə  rək iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri mü  za 
ki  rə et  mə  lə  ri  dir. Te  le  fon da  nı  şıq  la  rın 
da bu mü  na  si  bət  lə  rin hər iki döv  lət 
və böl  gə üçün sülh və təh  lü  kə  siz  li  yin 
tə  min olun  ma  sı ba  xı  mın  dan əhə  miy 
yə  ti qeyd edil  di.  Döv  lət  baş  çı  mız 
sülh və sa  bit  li  yin tə  min olun  ma  sı  na 
sa  diq qal  dı  ğı  mı  zı bil  di  rə  rək böl  gə  də 
mü  na  qi  şə son  ra  sı və  ziy  yə  ti müs  bət 
qiy  mət  lən  di  rib, o cüm  lə  dən Azər  bay 
canEr  mə  nis  tan sər  hə  din  də və  ziy  yə 
tin sa  bit ol  du  ğu  nu söy  lə  yib.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər  bay 
can və Er  mə  nis  tan ara  sın  da bey  nəl  xalq 
sər  hə  din de  li  mi  ta  si  ya  sı üz  rə da  nı  şıq 
la  rın baş  lan  ma  sı  na eh  ti  yac du  yul  du  ğu 
fik  ri ilə ra  zı ol  du  ğu  nu ifa  də et  di və bu 
pro  se  sin 10 no  yabr 2020ci il üç  tə  rəf  i 
bə  ya  na  tı  na uy  ğun ola  raq hə  ya  ta ke  çi 
ril  mə  si  nin əhə  miy  yə  ti  ni bil  dir  di.

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı  nın Pre 
zi  den  ti Co  zef Bay  den Res  pub  li  ka gü  nü 
mü  na  si  bə  ti ilə ma  yın 24də Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  və ün  van  la  dı  ğı mək  tub  da həm 
ka  rı  na və Azər  bay  can xal  qı  na sə  mi  mi 
təb  rik  lə  ri  ni və ən xoş ar  zu  la  rı  nı çat  dı 
ra  raq de  yir: “Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil 
li  yi  nin bər  pa edil  mə  sin  dən ke  çən 30 il 
ər  zin  də Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı və 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı xalq  la  rı  mız 
ara  sın  da əla  qə  lə  ri güc  lən  di  rə  rək təh  lü 
kə  siz  lik, ener  ji və de  mok  ra  tik ida  rəet 
mə mə  sə  lə  lə  rin  də bir  lik  də ça  lı  şıb  lar.

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı ötən il 
Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin işə sa  lın  ma  sı ilə 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa  nın ener  ji şa  xə 
lən  di  ril  mə  si  nə ver  di  yi töh  fə  lə  ri və bu il 
Xə  zər  də  ki ya  ta  ğın Türk  mə  nis  tan  la bir 
gə kəş  fiy  ya  tı  na və iş  lən  mə  si  nə dair im 
za  la  dı  ğı An  laş  ma Me  mo  ran  du  mu  nu 
qə  tiy  yət  lə dəs  tək  lə  yir. Biz Azər  bay  ca  na 
NA  TOnun Əf  qa  nıs  tan  da  kı mis  si  ya  sı 
na və ter  ror  la mü  ba  ri  zə səy  lə  ri  nə ver 
di  yi 20 il  lik dəs  tə  yə gö  rə min  nət  da  rıq. 
ATƏTin Minsk qru  pu  nun həm  səd  ri 
ola  raq mü  na  qi  şə  nin uzun  müd  dət  li 
si  ya  si həl  li  nə dair da  nı  şıq  lar  da kö  mək 
et  mə  yə sa  diq qa  lı  rıq”. 

Heç şüb  hə  siz, ABŞ si  ya  si rəh  bər  li 
yi  nin Azər  bay  ca  na mü  na  si  bət  də  at 
dı  ğı son ad  dım  lar bir da  ha sü  but edir 
ki, öl  kə  mi  zin re  gion  da və dün  ya  da 
ar  tan ro  lu və çə  ki  si rəs  mi Va  şinq  ton 
tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. 
Ey  ni za  man  da, rəs  mi Ba  kıVa  şınq 
ton  mü  na  si  bət  lə  ri  nin st  ra  te  ji xa  rak 
te  ri re  gion  da və bey  nəl  xalq aləm  də 
sül  hün və təh  lü  kə  siz  li  yin qo  run  ma  sı 
mə  na  fe  yi  nə xid  mət edir. Böl  gə  nin  
qar  şı  dur  ma de  yil, əmək  daş  lıq mə  ka 
nı  na çev  ril  mə  si  nə şə  rait ya  ra  dır. Ey  ni 
mən  tiq  lə ABŞTür  ki  yə zid  diy  yət  lə 
ri  nin də ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün 
möh  kəm zə  min ha  zır  la  yır. 

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı ötən il Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nin işə sa  lın  ma  sı ilə Azər  bay -
ca  nın Av  ro  pa  nın ener  ji şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə 
ver  di  yi töh  fə  lə  ri və bu il Xə  zər  də  ki ya  ta  ğın 
Türk  mə  nis  tan  la bir  gə kəş  fiy  ya  tı  na və iş  lən -
mə  si  nə dair im  za  la  dı  ğı An  laş  ma Me  mo  ran -
du  mu  nu qə  tiy  yət  lə dəs  tək  lə  yir. 
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Azər  bay  can Qa  ra  ba  ğın 
gə  lə  cə  yi  ni qu  rur

Bu gün Azər  bay  can qa  lib öl  kə 
ki  mi Er  mə  nis  ta  nın tor  paq  la  rı  mız 
da 30 ilə ya  xın sü  rən iş  ğa  lı  na son 
qo  ya  raq, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ye  ni 
geosi  ya  si və  ziy  yə  ti for  ma  laş  dır  ma 
mər  hə  lə  sin  də  dir, real la  yi  hə  lər hə 
ya  ta ke  çi  rir. İş  ğal  çı si  ya  sə  ti, tə  ca 
vüz  kar ru  hu sa  yə  sin  də ta  ma  mi  lə 
blo  ka  da  ya dü  şən, re  gion  da iq  ti  sa  di 
əla  qə  lə  ri in  ki  şaf et  dir  mək im  kan 
la  rı  nı sı  fı  ra en  di  rən Er  mə  nis  tan 
isə hə  lə də bu və  ziy  yət  dən çıx  maq  
üçün  yollar ax  ta  rır. Bu iki Qaf  qaz 
öl  kə  si post  mü  ha  ri  bə real  lı  ğı  nı fərq  li 
for  ma  da  Azər  bay  can gə  lə  cək  lə, 
Er  mə  nis  tan isə keç  miş  lə ya  şa  yır. 

Azər  bay  ca  nın ira  də  si ilə ar  tıq 
böl  gə  nin geosi  ya  si real  lıq  la  rı də 

yi  şib və bu, bü  tün re  gionun si  ya  si 
və  ziy  yə  ti  nə müs  bət tə  sir edir. 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  ni Ali 
Baş Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi al  tın 
da ta  ri  xi zə  fər ilə bi  ti  rən öl  kə  miz 
iş  ğal  dan azad olu  nan əra  zi  lə  rin 
mi  na  dan tə  miz  lən  mə  si, təh  lü  kə  siz 
li  yin tə  min olun  ma  sı, Qa  ra  bağ  da 
nor  mal  ya  şa  yış prin  sip  lə  ri  nin for 
ma  laş  ma  sı  üçün da  vam  lı la  yi  hə  lə 
rə  start ve  rib.  

30 il ər  zin  də hə  ya  ta ke  çir  di 
yi tə  ca  vüz si  ya  sə  ti və bu gün də 
keç  miş  dən uzaq  la  şa bil  mə  mə  si  
“Bö  yük Er  mə  nis  tan” xə  ya  lı Er  mə 
nis  ta  nı Cə  nu  bi Qaf  qaz  da Azər  bay 
ca  nın im  za at  dı  ğı bir çox ener  ji və 
nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  rin  dən kə  nar  da 
sax  la  yır. Ar  tıq er  mə  ni xal  qı üçün 
“köh  nə sə  hi  fə  ni” bağ  la  maq, ye  ni 
sə  hi  fə aç  maq za  ma  nı ye  ti  şib. Am 

ma hə  lə də Er  mə  nis  tan ha  ki  miy 
yə  ti acı məğ  lu  biy  yə  ti  nə  müx  tə  lif 
don  lar gey  dir  mə  yə, ye  ni təx  ri 
bat  lar ya  rat  ma  ğa yö  nə  lik gü  lünc 
ad  dım  lar atır.

Azər  bay  can iş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı  na 
baş  la  yıb, Er  mə  nis  tan  
isə real  lıq  la ba  rış  mır

Azər  bay  ca  nın ba  lans  laş  dı  rıl  mış 
si  ya  sə  ti və bey  nəl  xalq are  na  da  kı 
nü  fu  zu iq  ti  sa  di, so  sial, mə  də  ni, 
si  ya  si sa  hə  lər  də  ki uğu  ru  nun tə 
mi  nat  çı  sı  dır. Azər  bay  can iş  ğal  dan 
azad olun  muş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı 
na baş  la  yıb. Bun  dan fərq  li ola  raq 
Er  mə  nis  tan Qa  ra  bağ  da dal  ba  dal 
təx  ri  bat  lar tö  rə  dir, mü  na  qi  şə  ni ye 
ni  dən gün  də  mə gə  tir  mə  yə ça  lı  şır. 
Bu gü  nə qə  dər iş  ğal  çı öl  kə tə  rə  fin 
dən mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə 
lə  ri  nin hə  lə də tam Azər  bay  ca  na 
təh  vil ve  ril  mə  mə  si və sər  həd  bo  yu 
zo  na  lar  da müx  tə  lif təx  ri  bat  la  rın 
baş  ver  mə  si in  di də re  gionun təh 
lü  kə  siz  li  yi üçün cid  di ma  neədir və 
bü  tün Cə  nu  bi Qaf  qaz  böl  gə  si  ni 
təh  did al  tın  da  sax  la  yır. Er  mə  nis 
tan hə  lə ki mü  na  qi  şə  yə “üç nöq  tə” 
priz  ma  sın  dan ya  naş  sa da, cəhd  lə  ri 
hə  dər ola  caq. Çün  ki mü  na  qi  şə bi 
tib. Ni  da!

Er  mə  nis  tan ye  ni  
pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  
“əh  val-ru  hiy  yə  sin  də  dir”

Azərbaycan Qa  ra  bağ iş  ğal  dan 
azad olun  duq  dan son  ra bü  tün 
bər  pa, ye  ni  dən  qur  ma, şə  hər  sal  ma 
iş  lə  ri  nə sü  rət  li şə  kil  də baş  la  mı şdır. 
“YA  ŞAT” və “Qa  ra  bağ Dir  çə  liş 

Fon  du” ki  mi qurumların ya  ra  dıl 
ma  sı, bu iş  lə  rin  uğur  la  in  ki  şaf  
et  di  ril  mə  si üçün  “Döv  lət  özəl tə 
rəf  daş  lı  ğı” mo  de  li  nin tət  biq olun 
ma  sı, dün  ya öl  kə  lə  ri  nin ən nü  fuz  lu 
şir  kət  lə  ri  nin Qa  ra  bağ  da ye  ni  dən 
qur  ma pro  se  si  nə cəlb edil  mə  si, 
ta  ri  xi me  mar  lıq abi  də  lə  ri  nin bər  pa 
olun  ma  sı, mə  də  ni qu  ru  cu  luq iş 
lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
əsas  lı iş  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Er  mə  nis  tan  da isə ha  ki  miy  yət 
uğ  run  da sa  vaş da  vam edir. Bu 
mü  ba  ri  zə  nin fo  nun  da Er  mə  nis  tan 
li  der  lə  ri ta  ri  xin toz  lu sə  hi  fə  lə  rin 
dən tap  dıq  la  rı fakt  lar əsa  sın  da 
birbi  ri  ni gü  nah  lan  dı  rır, mü  ha 
ri  bə  də  ki acı məğ  lu  biy  yət  lə  ri  nə 
haqq  qa  zan  dır  maq üçün müx  tə 
lif bə  ha  nə  lər uy  du  rur  lar. Öl  kə  də 
pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nə na  mi  zəd 
ki  mi qa  tı  lan si  ma  la  rın kim  li  yi  nə 
bax  dıq  da isə ay  dın gö  rü  nür ki, 
seç  ki  lə  rin nə  ti  cə  sin  dən ası  lı ol  ma 
ya  raq, Er  mə  nis  tan ye  nə də gə  lə 
cə  yi  ni uğur  suz keç  mi  şə bağ  la  yıb. 
Bu öl  kə  yə ye  ni nə  fəs, ye  ni si  ya  si 
ya  naş  ma gə  ti  rə bi  lən li  der la  zım 
dır. Cün  ki za  man on  la  rın əley  hi  nə 
iş  lə  yir və de  yə  sən bun  dan bi  xə 
bər  dir  lər...

 30 il  lik iş  ğal -  
Er  mə  nis  ta  nın  
sta  tus-kvo  su

Bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nı 
ko  bud su  rət  də po  zan Er  mə  nis  tan 
19901994cü il  lər ər  zin  də Azər 
bay  ca  nın 20 faizə qə  dər tor  paq 
la  rı  nı iş  ğal et  di. 30 ilə ya  xın bir 
müd  dət ər  zin  də bu öl  kə öz əra 
zi  si  nin ya  rı  sın  dan ço  xu  nu təş  kil 
edən bu tor  paq  la  rı iş  ğal al  tın  da 
sax  la  sa da, on  dan heç ol  ma  sa öz 
döv  lə  ti  nin in  ki  şa  fı üçün is  ti  fa  də 
edə bil  mə  di. Bu  na sə  bəb Er  mə  nis 
ta  nın “oyun  caq” re  ji  mi  nin iş  ğal 
edil  miş tor  paq  la  rı öz əra  zi  lə  ri  nə 
bir  ləş  dir  mə  si  nə bey  nəl  xalq hü 
qu  qi don gey  dir  mək  is  tə  yi  nin 
müm  kün  süz  lü  yü idi. İş  ğal  çı re  jim 
mü  na  qi  şə  nin həll edil  mə  si  nin mü 
za  ki  rə  si za  ma  nı imi  ta  si  ya ya  ra  da 
raq, şüur  lu şə  kil  də bü  tün pro  se  si 
sta  tuskvo və  ziy  yə  tin  də sax  la  dı. 
Əvə  zin  də 30 il ər  zin  də tək Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li yox, 
həm  çi  nin Er  mə  nis  ta  nın da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  də sta  tuskvo  da 
idi. İş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də 
qon  şu döv  lə  tin nəq  liy  yat, ener  ji və 
di  gər la  yi  hə  lər  dən kə  nar  da qal 

ma  sı xal  qın ya  şa  yış sə  viy  yə  si  nin 
aşa  ğı düş  mə  si  nə, öl  kə  nin ma  liy  yə 
it  ki  lə  ri  nə gə  ti  rib çı  xa  ra  raq iq  ti  sa  di, 
so  sial, si  ya  si cə  hət  dən zəif  ə  mə  si  nə 
sə  bəb ol  du,  da  xi  li böh  ran ya  rat 
dı. Ey  ni za  man  da, bu il  lər ər  zin  də 
müx  tə  lif bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar və 
plat  for  ma  lar  da, re  gional və iki  tə 
rəf  i gö  rüş  lər  də Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la 
bağ  lı uy  du  rul  muş möv  qe nü  ma 
yi  şi  nin nə  ti  cə  siz qal  ma  sı Er  mə  nis 
tan döv  lə  ti  nin xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni də 
fias  ko  ya uğ  rat  dı. 

Am  ma bu 30 il ər  zin  də tor 
paq  la  rı  nın bö  yük bir his  sə  si  nin 
iş  ğal al  tın  da ol  ma  sı  na bax  ma  ya 
raq, Azər  bay  ca  nın seç  di  yi düz  gün 
möv  qe onu bü  tün pa  ra  metr  lər 
üz  rə da  vam edən da  ya  nıq  lı in  ki 
şaf  da əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də önə 
çı  xar  dı.  Də  fə  lər  lə sülh və da  nı  şıq 
lar  yo  lu ilə Er  mə  nis  ta  nın  tor  paq 
la  rı  mı  zı  iş  ğal  dan azad  et  mə  yə  cə 
yi  təq  dir  də  onu hər  bi yol  la əl  də 
edə  cə  yi  mi  zi vur  ğu  la  yan  Pre  zi  dent  
İl  ham Əli  yev son  da bu ad  dı  mı 
at  dı.  Bü  tün səy  lər iş  ğal olun  muş 
tor  paq  la  rın azad olun  ma  sı  na yö 
nəl  di. Ali Baş Ko  man  da  nın  güc  lü 
ira  də  si, mü  zəf  ər or  du  mu  zun şü 
caəti ilə Azər  bay  can sta  tuskvo  ya 
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Azər  bay  can Qa  ra  ba  ğın 
gə  lə  cə  yi  ni qu  rur

Bu gün Azər  bay  can qa  lib öl  kə 
ki  mi Er  mə  nis  ta  nın tor  paq  la  rı  mız 
da 30 ilə ya  xın sü  rən iş  ğa  lı  na son 
qo  ya  raq, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ye  ni 
geosi  ya  si və  ziy  yə  ti for  ma  laş  dır  ma 
mər  hə  lə  sin  də  dir, real la  yi  hə  lər hə 
ya  ta ke  çi  rir. İş  ğal  çı si  ya  sə  ti, tə  ca 
vüz  kar ru  hu sa  yə  sin  də ta  ma  mi  lə 
blo  ka  da  ya dü  şən, re  gion  da iq  ti  sa  di 
əla  qə  lə  ri in  ki  şaf et  dir  mək im  kan 
la  rı  nı sı  fı  ra en  di  rən Er  mə  nis  tan 
isə hə  lə də bu və  ziy  yət  dən çıx  maq  
üçün  yollar ax  ta  rır. Bu iki Qaf  qaz 
öl  kə  si post  mü  ha  ri  bə real  lı  ğı  nı fərq  li 
for  ma  da  Azər  bay  can gə  lə  cək  lə, 
Er  mə  nis  tan isə keç  miş  lə ya  şa  yır. 

Azər  bay  ca  nın ira  də  si ilə ar  tıq 
böl  gə  nin geosi  ya  si real  lıq  la  rı də 

yi  şib və bu, bü  tün re  gionun si  ya  si 
və  ziy  yə  ti  nə müs  bət tə  sir edir. 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  ni Ali 
Baş Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi al  tın 
da ta  ri  xi zə  fər ilə bi  ti  rən öl  kə  miz 
iş  ğal  dan azad olu  nan əra  zi  lə  rin 
mi  na  dan tə  miz  lən  mə  si, təh  lü  kə  siz 
li  yin tə  min olun  ma  sı, Qa  ra  bağ  da 
nor  mal  ya  şa  yış prin  sip  lə  ri  nin for 
ma  laş  ma  sı  üçün da  vam  lı la  yi  hə  lə 
rə  start ve  rib.  

30 il ər  zin  də hə  ya  ta ke  çir  di 
yi tə  ca  vüz si  ya  sə  ti və bu gün də 
keç  miş  dən uzaq  la  şa bil  mə  mə  si  
“Bö  yük Er  mə  nis  tan” xə  ya  lı Er  mə 
nis  ta  nı Cə  nu  bi Qaf  qaz  da Azər  bay 
ca  nın im  za at  dı  ğı bir çox ener  ji və 
nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  rin  dən kə  nar  da 
sax  la  yır. Ar  tıq er  mə  ni xal  qı üçün 
“köh  nə sə  hi  fə  ni” bağ  la  maq, ye  ni 
sə  hi  fə aç  maq za  ma  nı ye  ti  şib. Am 

ma hə  lə də Er  mə  nis  tan ha  ki  miy 
yə  ti acı məğ  lu  biy  yə  ti  nə  müx  tə  lif 
don  lar gey  dir  mə  yə, ye  ni təx  ri 
bat  lar ya  rat  ma  ğa yö  nə  lik gü  lünc 
ad  dım  lar atır.

Azər  bay  can iş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı  na 
baş  la  yıb, Er  mə  nis  tan  
isə real  lıq  la ba  rış  mır

Azər  bay  ca  nın ba  lans  laş  dı  rıl  mış 
si  ya  sə  ti və bey  nəl  xalq are  na  da  kı 
nü  fu  zu iq  ti  sa  di, so  sial, mə  də  ni, 
si  ya  si sa  hə  lər  də  ki uğu  ru  nun tə 
mi  nat  çı  sı  dır. Azər  bay  can iş  ğal  dan 
azad olun  muş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı 
na baş  la  yıb. Bun  dan fərq  li ola  raq 
Er  mə  nis  tan Qa  ra  bağ  da dal  ba  dal 
təx  ri  bat  lar tö  rə  dir, mü  na  qi  şə  ni ye 
ni  dən gün  də  mə gə  tir  mə  yə ça  lı  şır. 
Bu gü  nə qə  dər iş  ğal  çı öl  kə tə  rə  fin 
dən mi  na  lan  mış əra  zi  lə  rin xə  ri  tə 
lə  ri  nin hə  lə də tam Azər  bay  ca  na 
təh  vil ve  ril  mə  mə  si və sər  həd  bo  yu 
zo  na  lar  da müx  tə  lif təx  ri  bat  la  rın 
baş  ver  mə  si in  di də re  gionun təh 
lü  kə  siz  li  yi üçün cid  di ma  neədir və 
bü  tün Cə  nu  bi Qaf  qaz  böl  gə  si  ni 
təh  did al  tın  da  sax  la  yır. Er  mə  nis 
tan hə  lə ki mü  na  qi  şə  yə “üç nöq  tə” 
priz  ma  sın  dan ya  naş  sa da, cəhd  lə  ri 
hə  dər ola  caq. Çün  ki mü  na  qi  şə bi 
tib. Ni  da!

Er  mə  nis  tan ye  ni  
pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  
“əh  val-ru  hiy  yə  sin  də  dir”

Azərbaycan Qa  ra  bağ iş  ğal  dan 
azad olun  duq  dan son  ra bü  tün 
bər  pa, ye  ni  dən  qur  ma, şə  hər  sal  ma 
iş  lə  ri  nə sü  rət  li şə  kil  də baş  la  mı şdır. 
“YA  ŞAT” və “Qa  ra  bağ Dir  çə  liş 

Fon  du” ki  mi qurumların ya  ra  dıl 
ma  sı, bu iş  lə  rin  uğur  la  in  ki  şaf  
et  di  ril  mə  si üçün  “Döv  lət  özəl tə 
rəf  daş  lı  ğı” mo  de  li  nin tət  biq olun 
ma  sı, dün  ya öl  kə  lə  ri  nin ən nü  fuz  lu 
şir  kət  lə  ri  nin Qa  ra  bağ  da ye  ni  dən 
qur  ma pro  se  si  nə cəlb edil  mə  si, 
ta  ri  xi me  mar  lıq abi  də  lə  ri  nin bər  pa 
olun  ma  sı, mə  də  ni qu  ru  cu  luq iş 
lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
əsas  lı iş  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Er  mə  nis  tan  da isə ha  ki  miy  yət 
uğ  run  da sa  vaş da  vam edir. Bu 
mü  ba  ri  zə  nin fo  nun  da Er  mə  nis  tan 
li  der  lə  ri ta  ri  xin toz  lu sə  hi  fə  lə  rin 
dən tap  dıq  la  rı fakt  lar əsa  sın  da 
birbi  ri  ni gü  nah  lan  dı  rır, mü  ha 
ri  bə  də  ki acı məğ  lu  biy  yət  lə  ri  nə 
haqq  qa  zan  dır  maq üçün müx  tə 
lif bə  ha  nə  lər uy  du  rur  lar. Öl  kə  də 
pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nə na  mi  zəd 
ki  mi qa  tı  lan si  ma  la  rın kim  li  yi  nə 
bax  dıq  da isə ay  dın gö  rü  nür ki, 
seç  ki  lə  rin nə  ti  cə  sin  dən ası  lı ol  ma 
ya  raq, Er  mə  nis  tan ye  nə də gə  lə 
cə  yi  ni uğur  suz keç  mi  şə bağ  la  yıb. 
Bu öl  kə  yə ye  ni nə  fəs, ye  ni si  ya  si 
ya  naş  ma gə  ti  rə bi  lən li  der la  zım 
dır. Cün  ki za  man on  la  rın əley  hi  nə 
iş  lə  yir və de  yə  sən bun  dan bi  xə 
bər  dir  lər...

 30 il  lik iş  ğal -  
Er  mə  nis  ta  nın  
sta  tus-kvo  su

Bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nı 
ko  bud su  rət  də po  zan Er  mə  nis  tan 
19901994cü il  lər ər  zin  də Azər 
bay  ca  nın 20 faizə qə  dər tor  paq 
la  rı  nı iş  ğal et  di. 30 ilə ya  xın bir 
müd  dət ər  zin  də bu öl  kə öz əra 
zi  si  nin ya  rı  sın  dan ço  xu  nu təş  kil 
edən bu tor  paq  la  rı iş  ğal al  tın  da 
sax  la  sa da, on  dan heç ol  ma  sa öz 
döv  lə  ti  nin in  ki  şa  fı üçün is  ti  fa  də 
edə bil  mə  di. Bu  na sə  bəb Er  mə  nis 
ta  nın “oyun  caq” re  ji  mi  nin iş  ğal 
edil  miş tor  paq  la  rı öz əra  zi  lə  ri  nə 
bir  ləş  dir  mə  si  nə bey  nəl  xalq hü 
qu  qi don gey  dir  mək  is  tə  yi  nin 
müm  kün  süz  lü  yü idi. İş  ğal  çı re  jim 
mü  na  qi  şə  nin həll edil  mə  si  nin mü 
za  ki  rə  si za  ma  nı imi  ta  si  ya ya  ra  da 
raq, şüur  lu şə  kil  də bü  tün pro  se  si 
sta  tuskvo və  ziy  yə  tin  də sax  la  dı. 
Əvə  zin  də 30 il ər  zin  də tək Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li yox, 
həm  çi  nin Er  mə  nis  ta  nın da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  də sta  tuskvo  da 
idi. İş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də 
qon  şu döv  lə  tin nəq  liy  yat, ener  ji və 
di  gər la  yi  hə  lər  dən kə  nar  da qal 

ma  sı xal  qın ya  şa  yış sə  viy  yə  si  nin 
aşa  ğı düş  mə  si  nə, öl  kə  nin ma  liy  yə 
it  ki  lə  ri  nə gə  ti  rib çı  xa  ra  raq iq  ti  sa  di, 
so  sial, si  ya  si cə  hət  dən zəif  ə  mə  si  nə 
sə  bəb ol  du,  da  xi  li böh  ran ya  rat 
dı. Ey  ni za  man  da, bu il  lər ər  zin  də 
müx  tə  lif bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar və 
plat  for  ma  lar  da, re  gional və iki  tə 
rəf  i gö  rüş  lər  də Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la 
bağ  lı uy  du  rul  muş möv  qe nü  ma 
yi  şi  nin nə  ti  cə  siz qal  ma  sı Er  mə  nis 
tan döv  lə  ti  nin xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni də 
fias  ko  ya uğ  rat  dı. 

Am  ma bu 30 il ər  zin  də tor 
paq  la  rı  nın bö  yük bir his  sə  si  nin 
iş  ğal al  tın  da ol  ma  sı  na bax  ma  ya 
raq, Azər  bay  ca  nın seç  di  yi düz  gün 
möv  qe onu bü  tün pa  ra  metr  lər 
üz  rə da  vam edən da  ya  nıq  lı in  ki 
şaf  da əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də önə 
çı  xar  dı.  Də  fə  lər  lə sülh və da  nı  şıq 
lar  yo  lu ilə Er  mə  nis  ta  nın  tor  paq 
la  rı  mı  zı  iş  ğal  dan azad  et  mə  yə  cə 
yi  təq  dir  də  onu hər  bi yol  la əl  də 
edə  cə  yi  mi  zi vur  ğu  la  yan  Pre  zi  dent  
İl  ham Əli  yev son  da bu ad  dı  mı 
at  dı.  Bü  tün səy  lər iş  ğal olun  muş 
tor  paq  la  rın azad olun  ma  sı  na yö 
nəl  di. Ali Baş Ko  man  da  nın  güc  lü 
ira  də  si, mü  zəf  ər or  du  mu  zun şü 
caəti ilə Azər  bay  can sta  tuskvo  ya 
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“yox” de  yə  rək, öz möv  qe  yi  ni hərb 
mey  da  nın  da nü  ma  yiş et  dir  di. İgid 
oğul  la  rı  mız bu mü  ha  ri  bə  ni 44 gün 
ər  zin  də qə  lə  bə ilə ba  şa çat  dır  dı  lar.

Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin 
dün  ya  da yük  sək nü  fu  zu, öl  kə  mi 
zin qlo  bal la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı 
və iş  ti  rak  çı  sı ol  ma  sı, xa  ri  ci si  ya 
sət  də bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin ge  niş 
lən  mə  si, re  gional la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni tam ye  ni si 
ma ki  mi təq  dim et  mə  yə əsas  lar ya 
rat  dı. Bu 30 il ər  zin  də Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin hər ad  dı  mın  da tə  rəq  qi 
və in  ki  şaf  mü  şa  hi  də edi  lib. 

Cə  nu  bi Qaf  qa  zın  bu iki döv  lə 
ti  nin 30 il  lik in  ki  şaf yo  lu  na qı  sa  ca 
nə  zər  sal  dıq  da si  ya  si cə  hət  dən 
sta  bil, iq  ti  sa  di  cə  hət  dən daim dir 
çə  liş  də olan bir  Azər  bay  can, da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sə  ti, iq  ti  sa  diy  ya  tı 
tə  nəz  zü  lə uğ  ra  mış, de  moq  ra  fik  
prob  lem  lər ya  şa  yan bir Er  mə  nis  tan 
gör  mək olar. Əs  lin  də bu fərq bir 
çox sual  la  rın ca  va  bı  dır. Er  mə  nis 
tan bu dövr  də tək Qa  ra  bağ mü 
ha  ri  bə  si  ndə yox, həm də in  ki  şaf 
rə  qa  bə  tin  də məğ  lub ol  muş bir 
döv  lət  dir. Söz  süz ki, bü  tün  döv 
lət  lə  rin  in  ki  şa  fın  da  li  der, döv  lət 
rəh  bə  ri fak  to  ru va  cib amil  dir. Bu 

gün Er  mə  nis  tan növ  bə  ti pre  zi 
dent seç  ki  lə  ri ərə  fə  sin  də  dir. Kadr 
po  ten  sialı ba  xı  mın  dan da “müf  is” 
du  rum  da olan  bu döv  lə  tin  doğ  ru 
bir rəh  bər se  çə  cə  yi öl  kə da  xi  lin  də 
be  lə hər kəs  də şüb  hə do  ğu  rur. 

Döv  lət  lə  rin  
ta  le  yin  də li  der fak  to  ru

1993cü il  də xal  qın tə  kid  li tə  lə  bi 
ilə ye  ni  dən ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dan 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nı düş 
dü  yü ağır du  rum  dan çı  xar  dı, öl  kə 
ni ke  çid döv  rü  nün  zər  bə  lə  rin  dən 
qo  ru  du, xaos və  ziy  yə  ti  ni ara  dan 
qal  dır  dı. İq  ti  sa  diy  ya  tın, mə  də  niy 
yə  tin bü  tün is  ti  qa  mət  lə  rin  də əsas  lı 
dö  nüş ya  rat  dı. Azər  bay  can cə  mi  
bir ne  çə il ər  zin  də dün  ya  nın si  ya  si 
cə  hət  dən sa  bit, iq  ti  sa  di cə  hət  dən 
in  ki  şaf  da olan bir  döv  lə  ti  nə çev  ril 
di.  Ümum  mil  li li  der ha  ki  miy  yət  də 
ol  du  ğu müd  dət  də Azər  bay  ca  nın 
gə  lə  cə  yi üçün həl  le  di  ci ad  dım 
lar at  dı, uğur  lu si  ya  si ideolo  gi  ya, 
uzaq  gö  rən və məq  səd  yön  lü in  ki  şaf  
st  ra  te  gi  ya  sı  ha  zır  la  dı.  Onun ta  ri  xi 
pro  ses  lə  ri yö  nəlt  mək mə  ha  rə  ti, 
cə  miy  yə  tin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  ni 
ümu  mi bir nöq  tə  də bir  ləş  dir  mək 

ba  ca  rı  ğı Azər  bay  ca  nın bu  gün  kü 
fi  ra  van hə  ya  tı  na, xoş gü  zə  ra  nı  na 
çı  raq tut  du.  Bü  tün xal  qı  mız Ulu 
ön  də  ri “Azər  bay  can xal  qı  nın me 
ma  rı və qu  ru  cu  su”  ad  lan  dı  rır.

Ümum  mil  li li  de  rin la  yiq  li 
da  vam  çı  sı və si  ya  si va  ri  si İl  ham 
Əli  ye  vin si  ya  sə  ti də məhz bu  yol 
xə  ri  tə  si ilə  hə  rə  kət et  di. Döv 
lət  baş  çı  sı  nın uzaq  gö  rən  si  ya  sə  ti 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can  hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də  mü  şa  hi  də olu 
nan is  la  hat  lar mər  hə  lə  si  nə qə  dəm 
qoy  du. Ən nü  fuz  lu  dün  ya li  der  lə 
ri və si  ya  si eks  pert  lər Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nin əs  ri  mi  zin praq  ma  tik 
və ra  sional dü  şün  cə  li, yük  sək dün 
ya  gö  rüş  lü, çe  vik və təm  kin  li ida 
rəet  mə prin  sip  lə  ri  nə, də  rin ana  li  tik 
tə  fək  kü  rə,  güc  lü hu  ma  niz  mə və 
si  ya  si ira  də  yə ma  lik li  der ol  du  ğu  nu  
giz  lət  mir  lər. 

İl  ham Əli  ye  vin xa  ri  ci si  ya  sət  də 
hər za  man qə  tiy  yət  li və prin  si  pial 
möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mə  si, mil  li 
ma  raq  la  rı hər şey  dən üstün tut  ma 
sı, hər bir işə pe  şə  kar ya  naş  ma tər 
zi, də  rin sa  va  dı və in  tel  lek  ti özü  nü 
ay  dın şə  kil  də bü  ru  zə ve  rir. Məhz 
bu fak  tor  la  rın nə  ti  cə  si  dir ki, Azər 
bay  can in  di dün  ya  nın müx  tə  lif qi  tə 

lə  rin  də yer  lə  şən güc  lü döv  lət  lər  lə 
qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lıq və dost  lu  ğa 
söy  kə  nən mü  na  si  bət  lər qu  ra bi  lib. 
Şərq  lə Qərb, Şi  mal  la Cə  nub ara  sın 
da mər  kəz  çi möv  qe  yi  ni da  vam  lı 
şə  kil  də qo  ru  yan Azər  bay  can həm 
də ən müx  tə  lif xalq  lar  ara  sın  da 
mə  nə  vi kör  pü ro  lu  nu oy  na  yır. 

Be  lə bir  rəh  bə  ri olan Azər  bay 
can,  şüb  hə  siz ki, Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
li  der döv  lə  ti  dir və bu sta  tu  su  nu 
ye  ni nailiy  yət  lər he  sa  bı  na get  dik  cə 
da  ha da möh  kəm  lən  di  rir. İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi  ilə öl  kə  miz 
re  gion  da geosi  ya  si və geoiq  ti  sa  di 

pro  ses  lə  ri mil  li ma  raq  lar is  ti  qa  mə 
tin  də yö  nəlt  mə  yi ba  ca  rır, in  ki  şa  fı  nı 
sü  rət  lən  di  rir, mil  li təh  lü  kə  siz  li  yin 
güc  lü tə  mi  na  tı  nı ya  ra  dır. Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti  nin si  ya  si tak  ti  ka  nın 
ge  di  şi  ni qa  baq  la  maq qa  bi  liy  yə  ti, 
müasir dün  ya  nın qlo  bal  laş  ma və 
ye  ni geosi  ya  si real  lıq  lar  dan irə  li 
gə  lən si  ya  si mən  zə  rə  si  ni düz  gün 
qiy  mət  lən  dir  mə ba  ca  rı  ğı, yük  sək 
ida  rə  çi  lik key  fiy  yət  lə  ri bu mə  sə  lə 
lər  də sön  məz bir  ma  yak  dır.  

Əl  də edi  lən nailiy  yət  lər, apa 
rı  lan uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya 

sət, qa  za  nı  lan  uğur  lar öl  kə  mi  zin 
tək  cə möv  cud ol  du  ğu re  gion  da 
yox, ge  niş coğ  ra  fi  ya  da ha  di  sə  lə  rin 
is  ti  qa  mə  ti  nə tə  sir im  kan  la  rı  nı əhə 
miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tı  rıb. Be  lə  lik 
lə, əgər Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  yev döv  lət  də sta  bil  lik in  dek  si 
nin əsa  sı  nı qoy  muş  du  sa, bu  nun 
da  va  mı ola  raq Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev in  ki  şaf və tə  rəq  qi in  dek  si  ni 
ya  rat  mış  dır. 

Mən  fur  qon  şu  muz  Er  mə  nis  tan 
isə bu 30 il ər  zin  də döv  lə  tin in  ki  şaf 
in  dek  si  ni ar  tır  maq əvə  zi  nə iş  ğal 
çı  lıq si  ya  sə  ti yü  rüt  müş, nə  ti  cə  də 

re  gion  da ge  dən real la  yi  hə  lə  rin iş 
ti  rak  çı  sı ol  maq im  kan  la  rı  nı itir  miş, 
“Bö  yük Er  mə  nis  tan” xül  ya  sı ilə 
daim öz xal  qı  nı al  dat  mış  dır.  Ha  zır 
da bu öl  kə  də ya  şa  nan xaosun ida  rə 
olu  na bil  mə  mə  si  məhz bu xal  qın 
daim yan  lış  la  rın içə  ri  sin  də ol  ma  sı, 
heç vaxt rəh  bə  rin  dən düz  gün mə  lu 
mat al  ma  ma  sı ilə bir  ba  şa bağ  lı  dır. 

Di  gər  tə  rəf  dən bu 30 il ər  zin  də 
Er  mə  nis  tan li  der  lə  ri  nin hər bi 
rin  də iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni da  vam 
et  dir  mək əz  mi mü  şa  hi  də olu  nub. 
Bu dövr  də rəh  bər  lə  ri tə  rə  fin  dən 

qon  şu öl  kə  nin komp  leks in  ki  şa 
fı na  mi  nə bir ad  dım da  atıl  ma 
yıb, so  sialiq  ti  sa  di, si  ya  si, hü  qu  qi 
sis  tem müasir döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun  la  şa bil  mə  yib, di  gər döv 
lət  lər  lə “ələ  ba  xım  lı  lıq” prin  sip  lə  ri 
əsa  sın  da əmək  daş  lıq qu  ru  lub.  Bu 
da,  tə  bii ki, hər  han  sı bir  döv  lə  ti 
məğ  lu  biy  yə  tə və tə  nəz  zü  lə apa  ran 
amil  lər  dir.

Er  mə  nis  tan  da  ha  zır  da da hər 
za  man  kı am  pu  la  sın  da olan, öl  kə 
nin mis  kin  və  ziy  yə  ti  nə sə  bəb  kar 
olan, kim  lə  ri isə gü  nah  lan  dır  maq  
üçün bə  ha  nə  lər ax  ta  ran, yan  lış 

si  ya  sət  ye  ri  dən döv  lət baş  çı  sı mo 
de  li  ni mü  şa  hi  də edi  rik. Bu öl  kə  nin 
si  ya  si li  de  ri xalq və döv  lət bir  li  yi  ni 
tə  min edə bil  mir. 

Ümid edək ki, Er  mə  nis  tan  da 
pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin nə  ti  cə  si on 
la  ra yal  nız ye  ni si  ma yox, həm də 
ye  ni si  ya  si dü  şün  cə tər  zi gə  ti  rə  cək. 
Er  mə  ni xal  qı  na məğ  lu  biy  yət  lər  lə 
ba  rış  ma  ğı ba  ca  ran, onu qə  bul edən 
və sağ  lam  dü  şün  cə  li li  der gə  rək 
dir. Hə  lə  lik hər şey göz qa  ba  ğın 
da  dır. Bun  dan son  ra  sı  nı isə za  man 
gös  tə  rə  cək. 

Şuşada yeni elektrik yarımstansiyası
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“yox” de  yə  rək, öz möv  qe  yi  ni hərb 
mey  da  nın  da nü  ma  yiş et  dir  di. İgid 
oğul  la  rı  mız bu mü  ha  ri  bə  ni 44 gün 
ər  zin  də qə  lə  bə ilə ba  şa çat  dır  dı  lar.

Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin 
dün  ya  da yük  sək nü  fu  zu, öl  kə  mi 
zin qlo  bal la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı 
və iş  ti  rak  çı  sı ol  ma  sı, xa  ri  ci si  ya 
sət  də bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin ge  niş 
lən  mə  si, re  gional la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni tam ye  ni si 
ma ki  mi təq  dim et  mə  yə əsas  lar ya 
rat  dı. Bu 30 il ər  zin  də Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin hər ad  dı  mın  da tə  rəq  qi 
və in  ki  şaf  mü  şa  hi  də edi  lib. 

Cə  nu  bi Qaf  qa  zın  bu iki döv  lə 
ti  nin 30 il  lik in  ki  şaf yo  lu  na qı  sa  ca 
nə  zər  sal  dıq  da si  ya  si cə  hət  dən 
sta  bil, iq  ti  sa  di  cə  hət  dən daim dir 
çə  liş  də olan bir  Azər  bay  can, da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sə  ti, iq  ti  sa  diy  ya  tı 
tə  nəz  zü  lə uğ  ra  mış, de  moq  ra  fik  
prob  lem  lər ya  şa  yan bir Er  mə  nis  tan 
gör  mək olar. Əs  lin  də bu fərq bir 
çox sual  la  rın ca  va  bı  dır. Er  mə  nis 
tan bu dövr  də tək Qa  ra  bağ mü 
ha  ri  bə  si  ndə yox, həm də in  ki  şaf 
rə  qa  bə  tin  də məğ  lub ol  muş bir 
döv  lət  dir. Söz  süz ki, bü  tün  döv 
lət  lə  rin  in  ki  şa  fın  da  li  der, döv  lət 
rəh  bə  ri fak  to  ru va  cib amil  dir. Bu 

gün Er  mə  nis  tan növ  bə  ti pre  zi 
dent seç  ki  lə  ri ərə  fə  sin  də  dir. Kadr 
po  ten  sialı ba  xı  mın  dan da “müf  is” 
du  rum  da olan  bu döv  lə  tin  doğ  ru 
bir rəh  bər se  çə  cə  yi öl  kə da  xi  lin  də 
be  lə hər kəs  də şüb  hə do  ğu  rur. 

Döv  lət  lə  rin  
ta  le  yin  də li  der fak  to  ru

1993cü il  də xal  qın tə  kid  li tə  lə  bi 
ilə ye  ni  dən ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dan 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nı düş 
dü  yü ağır du  rum  dan çı  xar  dı, öl  kə 
ni ke  çid döv  rü  nün  zər  bə  lə  rin  dən 
qo  ru  du, xaos və  ziy  yə  ti  ni ara  dan 
qal  dır  dı. İq  ti  sa  diy  ya  tın, mə  də  niy 
yə  tin bü  tün is  ti  qa  mət  lə  rin  də əsas  lı 
dö  nüş ya  rat  dı. Azər  bay  can cə  mi  
bir ne  çə il ər  zin  də dün  ya  nın si  ya  si 
cə  hət  dən sa  bit, iq  ti  sa  di cə  hət  dən 
in  ki  şaf  da olan bir  döv  lə  ti  nə çev  ril 
di.  Ümum  mil  li li  der ha  ki  miy  yət  də 
ol  du  ğu müd  dət  də Azər  bay  ca  nın 
gə  lə  cə  yi üçün həl  le  di  ci ad  dım 
lar at  dı, uğur  lu si  ya  si ideolo  gi  ya, 
uzaq  gö  rən və məq  səd  yön  lü in  ki  şaf  
st  ra  te  gi  ya  sı  ha  zır  la  dı.  Onun ta  ri  xi 
pro  ses  lə  ri yö  nəlt  mək mə  ha  rə  ti, 
cə  miy  yə  tin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  ni 
ümu  mi bir nöq  tə  də bir  ləş  dir  mək 

ba  ca  rı  ğı Azər  bay  ca  nın bu  gün  kü 
fi  ra  van hə  ya  tı  na, xoş gü  zə  ra  nı  na 
çı  raq tut  du.  Bü  tün xal  qı  mız Ulu 
ön  də  ri “Azər  bay  can xal  qı  nın me 
ma  rı və qu  ru  cu  su”  ad  lan  dı  rır.

Ümum  mil  li li  de  rin la  yiq  li 
da  vam  çı  sı və si  ya  si va  ri  si İl  ham 
Əli  ye  vin si  ya  sə  ti də məhz bu  yol 
xə  ri  tə  si ilə  hə  rə  kət et  di. Döv 
lət  baş  çı  sı  nın uzaq  gö  rən  si  ya  sə  ti 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can  hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də  mü  şa  hi  də olu 
nan is  la  hat  lar mər  hə  lə  si  nə qə  dəm 
qoy  du. Ən nü  fuz  lu  dün  ya li  der  lə 
ri və si  ya  si eks  pert  lər Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nin əs  ri  mi  zin praq  ma  tik 
və ra  sional dü  şün  cə  li, yük  sək dün 
ya  gö  rüş  lü, çe  vik və təm  kin  li ida 
rəet  mə prin  sip  lə  ri  nə, də  rin ana  li  tik 
tə  fək  kü  rə,  güc  lü hu  ma  niz  mə və 
si  ya  si ira  də  yə ma  lik li  der ol  du  ğu  nu  
giz  lət  mir  lər. 

İl  ham Əli  ye  vin xa  ri  ci si  ya  sət  də 
hər za  man qə  tiy  yət  li və prin  si  pial 
möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mə  si, mil  li 
ma  raq  la  rı hər şey  dən üstün tut  ma 
sı, hər bir işə pe  şə  kar ya  naş  ma tər 
zi, də  rin sa  va  dı və in  tel  lek  ti özü  nü 
ay  dın şə  kil  də bü  ru  zə ve  rir. Məhz 
bu fak  tor  la  rın nə  ti  cə  si  dir ki, Azər 
bay  can in  di dün  ya  nın müx  tə  lif qi  tə 

lə  rin  də yer  lə  şən güc  lü döv  lət  lər  lə 
qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lıq və dost  lu  ğa 
söy  kə  nən mü  na  si  bət  lər qu  ra bi  lib. 
Şərq  lə Qərb, Şi  mal  la Cə  nub ara  sın 
da mər  kəz  çi möv  qe  yi  ni da  vam  lı 
şə  kil  də qo  ru  yan Azər  bay  can həm 
də ən müx  tə  lif xalq  lar  ara  sın  da 
mə  nə  vi kör  pü ro  lu  nu oy  na  yır. 

Be  lə bir  rəh  bə  ri olan Azər  bay 
can,  şüb  hə  siz ki, Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
li  der döv  lə  ti  dir və bu sta  tu  su  nu 
ye  ni nailiy  yət  lər he  sa  bı  na get  dik  cə 
da  ha da möh  kəm  lən  di  rir. İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi  ilə öl  kə  miz 
re  gion  da geosi  ya  si və geoiq  ti  sa  di 

pro  ses  lə  ri mil  li ma  raq  lar is  ti  qa  mə 
tin  də yö  nəlt  mə  yi ba  ca  rır, in  ki  şa  fı  nı 
sü  rət  lən  di  rir, mil  li təh  lü  kə  siz  li  yin 
güc  lü tə  mi  na  tı  nı ya  ra  dır. Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti  nin si  ya  si tak  ti  ka  nın 
ge  di  şi  ni qa  baq  la  maq qa  bi  liy  yə  ti, 
müasir dün  ya  nın qlo  bal  laş  ma və 
ye  ni geosi  ya  si real  lıq  lar  dan irə  li 
gə  lən si  ya  si mən  zə  rə  si  ni düz  gün 
qiy  mət  lən  dir  mə ba  ca  rı  ğı, yük  sək 
ida  rə  çi  lik key  fiy  yət  lə  ri bu mə  sə  lə 
lər  də sön  məz bir  ma  yak  dır.  

Əl  də edi  lən nailiy  yət  lər, apa 
rı  lan uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya 

sət, qa  za  nı  lan  uğur  lar öl  kə  mi  zin 
tək  cə möv  cud ol  du  ğu re  gion  da 
yox, ge  niş coğ  ra  fi  ya  da ha  di  sə  lə  rin 
is  ti  qa  mə  ti  nə tə  sir im  kan  la  rı  nı əhə 
miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tı  rıb. Be  lə  lik 
lə, əgər Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  yev döv  lət  də sta  bil  lik in  dek  si 
nin əsa  sı  nı qoy  muş  du  sa, bu  nun 
da  va  mı ola  raq Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev in  ki  şaf və tə  rəq  qi in  dek  si  ni 
ya  rat  mış  dır. 

Mən  fur  qon  şu  muz  Er  mə  nis  tan 
isə bu 30 il ər  zin  də döv  lə  tin in  ki  şaf 
in  dek  si  ni ar  tır  maq əvə  zi  nə iş  ğal 
çı  lıq si  ya  sə  ti yü  rüt  müş, nə  ti  cə  də 

re  gion  da ge  dən real la  yi  hə  lə  rin iş 
ti  rak  çı  sı ol  maq im  kan  la  rı  nı itir  miş, 
“Bö  yük Er  mə  nis  tan” xül  ya  sı ilə 
daim öz xal  qı  nı al  dat  mış  dır.  Ha  zır 
da bu öl  kə  də ya  şa  nan xaosun ida  rə 
olu  na bil  mə  mə  si  məhz bu xal  qın 
daim yan  lış  la  rın içə  ri  sin  də ol  ma  sı, 
heç vaxt rəh  bə  rin  dən düz  gün mə  lu 
mat al  ma  ma  sı ilə bir  ba  şa bağ  lı  dır. 

Di  gər  tə  rəf  dən bu 30 il ər  zin  də 
Er  mə  nis  tan li  der  lə  ri  nin hər bi 
rin  də iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  ni da  vam 
et  dir  mək əz  mi mü  şa  hi  də olu  nub. 
Bu dövr  də rəh  bər  lə  ri tə  rə  fin  dən 

qon  şu öl  kə  nin komp  leks in  ki  şa 
fı na  mi  nə bir ad  dım da  atıl  ma 
yıb, so  sialiq  ti  sa  di, si  ya  si, hü  qu  qi 
sis  tem müasir döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun  la  şa bil  mə  yib, di  gər döv 
lət  lər  lə “ələ  ba  xım  lı  lıq” prin  sip  lə  ri 
əsa  sın  da əmək  daş  lıq qu  ru  lub.  Bu 
da,  tə  bii ki, hər  han  sı bir  döv  lə  ti 
məğ  lu  biy  yə  tə və tə  nəz  zü  lə apa  ran 
amil  lər  dir.

Er  mə  nis  tan  da  ha  zır  da da hər 
za  man  kı am  pu  la  sın  da olan, öl  kə 
nin mis  kin  və  ziy  yə  ti  nə sə  bəb  kar 
olan, kim  lə  ri isə gü  nah  lan  dır  maq  
üçün bə  ha  nə  lər ax  ta  ran, yan  lış 

si  ya  sət  ye  ri  dən döv  lət baş  çı  sı mo 
de  li  ni mü  şa  hi  də edi  rik. Bu öl  kə  nin 
si  ya  si li  de  ri xalq və döv  lət bir  li  yi  ni 
tə  min edə bil  mir. 

Ümid edək ki, Er  mə  nis  tan  da 
pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin nə  ti  cə  si on 
la  ra yal  nız ye  ni si  ma yox, həm də 
ye  ni si  ya  si dü  şün  cə tər  zi gə  ti  rə  cək. 
Er  mə  ni xal  qı  na məğ  lu  biy  yət  lər  lə 
ba  rış  ma  ğı ba  ca  ran, onu qə  bul edən 
və sağ  lam  dü  şün  cə  li li  der gə  rək 
dir. Hə  lə  lik hər şey göz qa  ba  ğın 
da  dır. Bun  dan son  ra  sı  nı isə za  man 
gös  tə  rə  cək. 

Şuşada yeni elektrik yarımstansiyası



həc  mi  nə gö  rə əv  vəl  ki 50 il  də  ki  nə bə  ra 
bər ol  du, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı 
nın is  teh  sa  lı 2,7 də  fə, əmək məh  sul  dar 
lı  ğı 2 də  fə  dən çox yük  səl  di. Hə  min il  lər 
ər  zin  də xalq tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na 
21,3 mlrd. rubl və  sait cəlb olun  du ki, bu 
da əv  vəl  ki 50 il  lə mü  qa  yi  sə  də 1,5 də  fə 
dən çox idi. 250dən ar  tıq iri za  vod, fab 

rik və is  teh  sal sa  hə  lə  ri ti  kil  di. Or  ta və 
ki  çik şə  hər  lər  də, kənd yer  lə  rin  də əla  və 
iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı he  sa  bı  na fəh  lə, 
qul  luq  çu və kol  xoz  çu  la  rın or  ta il  lik sa  yı 
818 min nə  fər, ya  xud 1,5 də  fə ar  ta  raq  
1985ci il  də 2360 min nə  fə  rə çat  dı.

Ulu ön  dər öl  kə əha  li  si  nin, xü  su  si 
lə də gənc  lə  rin iş  lə tə  min edil  mə  si  ni 
özü  nün iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri he  sab 

edir, daim onu diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  yır  dı. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, o, hə  lə 
1980ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də çox bö  yük 
uzaq  gö  rən  lik  lə Azər  bay  can KPnin 
XXX qu  rul  ta  yın  da  kı mə  ru  zə  sin  də 
ilk də  fə ola  raq, döv  lət sə  viy  yə  sin  də 
“res  pub  li  ka  nın de  moq  ra  fik in  ki  şa  fı və 
əha  li  nin iş  lə da  ha sə  mə  rə  li tə  min olun 

ma  sı üçün el  mi su  rət  də 
əsas  lan  dı  rı  lan uzun  müd 
dət  li kon  sep  si  ya” iş  lə  nib 
ha  zır  lan  ma  sı və  zi  fə  si  ni 
irə  li sür  dü və qeyd et  di ki, 
“məh  sul  dar qüv  və  lə  rin 
yer  ləş  di  ril  mə  si  ni da  ha da 
tək  mil  ləş  dir  mək la  zım  dır. 
Söh  bət res  pub  li  ka  da ic  ti 
mai is  teh  sal  da ça  lış  ma  yan 
əmək qa  bi  liy  yət  li əha  li 

nin xü  su  si çə  ki  si  nin yük  sək ol  du  ğu, 
bu əha  li  nin çe  vik his  sə  si  nin, xü  su  sən 
ca  van oğ  lan  la  rın iş  lə  mək üçün əsa  sən 
Ba  kı şə  hə  ri  nə get  mək is  tə  di  yi ay  rıay  rı 
zo  na  la  rın və ra  yon  la  rın iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
sə  viy  yə  lə  ri  ni pla  nauy  ğun şə  kil  də bə  ra 
bər  ləş  dir  mək  dən ge  dir. Baş  qa çə  tin 
lik  lər  lə ya  na  şı, bu, gə  lə  cək  də əha  li  nin 
art  ma  sı üçün de  moq  ra  fik çə  tin  lik  lər 
ya  ra  da  caq  dır”.

An  caq Hey  dər Əli  yev 1982ci ilin 
son  la  rın  da Mosk  va  ya SS  Rİ Na  zir  lər 
So  ve  ti səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni və 
Sov.İKP Si  ya  si Bü  ro  su  nun üz  vü ki  mi 
yük  sək hö  ku  mət və par  ti  ya rəh  bə  ri 
və  zi  fə  lə  ri  nə irə  li çə  kil  dik  dən son  ra çox 
təəs  süf  ər ol  sun ki, öl  kə  mi  zə “rəh  bər 
lik” edən  lə  rin heç bi  ri onun tə  rə  fin  dən 
irə  li sü  rü  lən res  pub  li  ka  nın de  moq  ra  fik 
in  ki  şa  fı və əha  li  nin iş  lə da  ha sə  mə  rə  li 
tə  min edil  mə  si üçün nəin  ki uzun  müd 
dət  li, heç qı  sa  müd  dət  li kon  sep  si  ya  nın 
da iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sı  na səy gös  tər 
mə  di  . Hal  bu  ki, 1990cı il  lə  rin əv  və  lin  də 
res  pub  li  ka  mız  da ic  ti  mai əmək  dən kə 
nar  da qa  lan əmək qa  bi  liy  yət  li əha  li  nin 
sa  yı 747926 min nə  fər (əmək eh  ti 
yat  la  rı  nın 1927 faizi) idi. Bu isə qeyd 
edi  lən dövr  də res  pub  li  ka  da məş  ğul  luq 
si  ya  sə  ti sa  hə  sin  də komp  leks təd  bir  lər 
sis  te  mi  nin iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sı və hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  ləb edir  di. Hə  min 
dövr  də öl  kə  də bu təd  bir  lə  ri ha  zır  la 
yıb hə  ya  ta ke  çi  rə bi  lən si  ya  si ira  də  si, 
döv  lət  çi  lik təc  rü  bə  si və qa  bi  liy  yə  ti olan 
rəh  bər  lər yox idi. 

  Ulu ön  dər 1993cü il  də xal  qın 
tə  kid  li  tə  lə  bi ilə ye  ni  dən Azər  bay 
ca  na ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dıq  dan son  ra 
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Azər  bay  can xal  qı  nın tə  lə  bi və ar 
zu  su ilə Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
1993cü il  də ye  ni  dən öl  kə rəh  bər  li  yi  nə 
qa  yıt  ma  sı və 2003cü il  də cə  nab İl  ham 
Əli  yevin Pre  zi  dent se  çi  lə  rək öl  kə  mi  zə 
rəh  bər  li  yi nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka  mız 
MDB öl  kə  lə  ri ara  sın  da ke  çid döv  rü  nü 
ilk olaraq sü  rət  lə ba  şa vur  du və iq  ti  sa  di 
cə  hət  dən  dün  ya  nın güc  lü döv  lət  lə  rin 
dən bi  ri  nə çev  ril  di.

Tə  bii ki, bu nailiy  yət  lə  rin əl  də 
edil  mə  sin  də öl  kə  nin baş  lı  ca məh  sul 
dar qüv  və  si və mil  li sər  və  ti olan in  san 
po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil 

mə  si mü  hüm rol oy  na  yır. Da  nıl  maz 
hə  qi  qət  dir ki, öl  kə  miz keç  miş SS  Rİnin 
tər  ki  bin  də ol  du  ğu dövr  də əha  li  si  nin 
və əmək eh  ti  yat  la  rı  nın ar  tım sü  rə  ti  nə 
gö  rə müt  ə  fiq res  pub  li  ka  lar ara  sın  da 
ən qa  baq  cıl, əmək eh  ti  yat  la  rı  nın ic  ti  mai 
is  teh  sa  la cəlb edil  mə  si sə  viy  yə  si  nə gö  rə 
isə ən axı  rın  cı yer  lər  dən bi  ri  ni tu  tur  du. 
Hə  min dövr  də öl  kə  də bir qay  da ola 
raq, ya  ra  dıl  mış iş yer  lə  ri  nin sa  yı əmək 
eh  ti  yat  la  rı  nın sa  yın  dan əhə  miy  yət  li də 
rə  cə  də ge  ri  də qa  lır və əmək qa  bi  liy 
yət  li əha  li  nin or  ta he  sab  la 2530 faizi 
ic  ti  mai əmək dairə  sin  dən kə  nar  da  
şəx  si yar  dım  çı və ev tə  sər  rü  fat  la  rın  da 
məş  ğul olur  du. Əha  li  nin məş  ğul  lu  ğu 
sa  hə  sin  də ya  ran  mış bu və  ziy  yə  tin əsl 
sə  bə  bi hə  min dövr  də ic  ti  mai is  teh  sa 
lın in  ki  şaf sü  rə  ti  nin aşa  ğı, onun sa  hə 
və əra  zi qu  ru  lu  şu  nun qey  ritək  mil 
ol  ma  sı, ha  be  lə sə  na  ye  nin və inf  rast 
ruk  tur sa  hə  lə  ri  nin son də  rə  cə zəif 
in  ki  şaf et  mə  si ilə bağ  lı idi. Ona gö  rə də 
ya  ran  mış ağır və  ziy  yət  dən çı  xış yo  lu 
ta  pıl  ma  lı, iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı üçün 
prin  sip  cə ye  ni kon  sep  tual ya  naş  ma, tə 
sər  rü  fat  çı  lıq və iq  ti  sa  di hə  vəs  lən  dir  mə 
sis  te  mi iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  lı, ye  ni me  tod 
və üsul  lar  dan is  ti  fa  də et  mək  lə xalq 
tə  sər  rü  fa  tın  da kök  lü st  ruk  tur də  yi  şik 
lik  lə  ri apa  rıl  ma  lı idi. 

Bü  tün bu çə  tin və mü  rək  kəb və 
zi  fə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si 1969cu il  
iyu  lun 14də Azər  bay  can KP MKnın 
bi  rin  ci ka  ti  bi və  zi  fə  si  nə se  çil  miş Hey  dər 

Əli  ye  vin üzə  ri  nə düş  dü. Onun tə  şəb  bü 
sü və rəh  bər  li  yi ilə 1969cu il  av  qus  tun 
5də ke  çi  ri  lən Azər  bay  can KP MKnın 
məş  hur av  qust ple  nu  mun  da  kı mə  ru  zə 
sin  də Ulu ön  dər öl  kə  nin xalq tə  sər  rü 
fa  tın  da ya  ran  mış böh  ran  lı və  ziy  yə  ti və 
onun sə  bəb  lə  ri  ni ət  raf  ı təh  lil et  di və 
möv  cud nöq  san  la  rı aş  ka  ra çı  xa  ra  raq 
və  ziy  yət  dən çı  xış yol  la  rı  nı müəy  yən 
ləş  dir  di. Hey  dər Əli  yev yax  şı ba  şa 
dü  şür  dü ki, mil  lə  tin si  ya  si müs  tə  qil  li  yi 
onun iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yin  dən ke  çir. 
Bu prin  sip  lər  dən irə  li gə  lən so  sialiq  ti 
sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı onun rəh  bər  li  yi 
və bi  la  va  si  tə iş  ti  ra  kı ilə iş  lə  nib ha  zır  lan 
dı və hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı. 

Hey  dər Əli  yev qar  şı  ya qo  yul  muş 
bu və  zi  fə  lə  rin öh  də  sin  dən şə  rəf  ə gəl  di. 
Onun öl  kə  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi 1969
1982ci il  lər  də öl  kə  nin bö  yük və qüd  rət 
li el  mi, iq  ti  sa  di, sə  na  ye, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
və ener  ji po  ten  sialı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na 
nail olun  du və bu gün onun müs  tə  qil 
döv  lət ki  mi ta  nın  ma  sı  nın, si  ya  si və iq 
ti  sa  di müs  tə  qil  li  yi  nin  sis  tem  li şə  kil  də 
in  ki  şaf edən xa  ri  ci iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri  nin 
for  ma  laş  ma  sı  nın, dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
in  teq  ra  si  ya olun  ma  sı  nın əsa  sı qo  yul 
du. Tək  cə bun  la  rı de  mək ki  fa  yət  dir ki, 
19701985ci il  lər  də res  pub  li  ka  mız  da 
mil  li gə  li  rin ümu  mi həc  mi 2,5 də  fə, 
sə  na  ye is  teh  sa  lı  nın həc  mi və əmək 
məh  sul  dar  lı  ğı 2 də  fə, xalq is  teh  la  kı mal 
la  rı  nın is  teh  sa  lı 3 də  fə art  dı. Bu il  lər  də 
is  teh  sal olun  muş sə  na  ye məh  sul  la  rı öz 
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Hey  dər Əli  yev yax  şı ba  şa dü  şür  dü ki, 
mil  lə  tin si  ya  si müs  tə  qil  li  yi onun iq  ti -
sa  di müs  tə  qil  li  yin  dən ke  çir. Bu prin -
sip  lər  dən irə  li gə  lən so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı onun rəh  bər  li  yi və 
bi  la  va  si  tə iş  ti  ra  kı ilə iş  lə  nib ha  zır  lan  dı 
və hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı öz müs  tə  qil  li  yi  ni ye  ni  dən bər  pa et  dik  dən son  ra onun iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ba  zar 
mü  na  si  bət  lə  ri sis  te  mi  nə ke  çi  ril  mə  si baş  qa sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, əmək ba  za  rın  da da və  ziy  yə  ti kəs  kin  ləş -
dir  miş və bu sa  hə  də bir sı  ra çə  tin  lik  lər mey  da  na çıx  mış  dı. Bu çə  tin  lik  lər əmək ba  za  rı  nın for  ma  laş  ma  sı  nın 
la  büd ola  raq iş  siz  lik do  ğur  ma  sı və müs  tə  qil  li  yin ilk dövr  lə  rin  də öl  kə  miz  də ya  ran  mış ic  ti  mai-si  ya  si, so  sial-
iq  ti  sa  di və  ziy  yət  lə bağ  lı ol  muş  du. Bu  na gö  rə Azər  bay  can döv  lə  ti öz müs  tə  qil  li  yi  nə qo  vuş  duq  dan son  ra 
ən mü  hüm və  zi  fə  lər  dən bi  ri ki  mi məş  ğul  luq si  ya  sə  ti  ni ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  dır  ma  ğı 
qar  şı  sı  na məq  səd qoy  muş  dur. Çün  ki məş  ğul  luq və iş  siz  lik prob  le  mi  nin həl  li tək  cə öl  kə  nin so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı, əha  li  nin ya  şa  yış sə  viy  yə  si  nin və gə  lir mən  bə  lə  ri  nin ar  tı  rıl  ma  sı üçün de  yil, həm də mil  li ma  raq  lar 
və təh  lü  kə  siz  lik ba  xı  mın  dan bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir  di. 



həc  mi  nə gö  rə əv  vəl  ki 50 il  də  ki  nə bə  ra 
bər ol  du, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı 
nın is  teh  sa  lı 2,7 də  fə, əmək məh  sul  dar 
lı  ğı 2 də  fə  dən çox yük  səl  di. Hə  min il  lər 
ər  zin  də xalq tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na 
21,3 mlrd. rubl və  sait cəlb olun  du ki, bu 
da əv  vəl  ki 50 il  lə mü  qa  yi  sə  də 1,5 də  fə 
dən çox idi. 250dən ar  tıq iri za  vod, fab 

rik və is  teh  sal sa  hə  lə  ri ti  kil  di. Or  ta və 
ki  çik şə  hər  lər  də, kənd yer  lə  rin  də əla  və 
iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı he  sa  bı  na fəh  lə, 
qul  luq  çu və kol  xoz  çu  la  rın or  ta il  lik sa  yı 
818 min nə  fər, ya  xud 1,5 də  fə ar  ta  raq  
1985ci il  də 2360 min nə  fə  rə çat  dı.

Ulu ön  dər öl  kə əha  li  si  nin, xü  su  si 
lə də gənc  lə  rin iş  lə tə  min edil  mə  si  ni 
özü  nün iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri he  sab 

edir, daim onu diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  yır  dı. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, o, hə  lə 
1980ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də çox bö  yük 
uzaq  gö  rən  lik  lə Azər  bay  can KPnin 
XXX qu  rul  ta  yın  da  kı mə  ru  zə  sin  də 
ilk də  fə ola  raq, döv  lət sə  viy  yə  sin  də 
“res  pub  li  ka  nın de  moq  ra  fik in  ki  şa  fı və 
əha  li  nin iş  lə da  ha sə  mə  rə  li tə  min olun 

ma  sı üçün el  mi su  rət  də 
əsas  lan  dı  rı  lan uzun  müd 
dət  li kon  sep  si  ya” iş  lə  nib 
ha  zır  lan  ma  sı və  zi  fə  si  ni 
irə  li sür  dü və qeyd et  di ki, 
“məh  sul  dar qüv  və  lə  rin 
yer  ləş  di  ril  mə  si  ni da  ha da 
tək  mil  ləş  dir  mək la  zım  dır. 
Söh  bət res  pub  li  ka  da ic  ti 
mai is  teh  sal  da ça  lış  ma  yan 
əmək qa  bi  liy  yət  li əha  li 

nin xü  su  si çə  ki  si  nin yük  sək ol  du  ğu, 
bu əha  li  nin çe  vik his  sə  si  nin, xü  su  sən 
ca  van oğ  lan  la  rın iş  lə  mək üçün əsa  sən 
Ba  kı şə  hə  ri  nə get  mək is  tə  di  yi ay  rıay  rı 
zo  na  la  rın və ra  yon  la  rın iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
sə  viy  yə  lə  ri  ni pla  nauy  ğun şə  kil  də bə  ra 
bər  ləş  dir  mək  dən ge  dir. Baş  qa çə  tin 
lik  lər  lə ya  na  şı, bu, gə  lə  cək  də əha  li  nin 
art  ma  sı üçün de  moq  ra  fik çə  tin  lik  lər 
ya  ra  da  caq  dır”.

An  caq Hey  dər Əli  yev 1982ci ilin 
son  la  rın  da Mosk  va  ya SS  Rİ Na  zir  lər 
So  ve  ti səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni və 
Sov.İKP Si  ya  si Bü  ro  su  nun üz  vü ki  mi 
yük  sək hö  ku  mət və par  ti  ya rəh  bə  ri 
və  zi  fə  lə  ri  nə irə  li çə  kil  dik  dən son  ra çox 
təəs  süf  ər ol  sun ki, öl  kə  mi  zə “rəh  bər 
lik” edən  lə  rin heç bi  ri onun tə  rə  fin  dən 
irə  li sü  rü  lən res  pub  li  ka  nın de  moq  ra  fik 
in  ki  şa  fı və əha  li  nin iş  lə da  ha sə  mə  rə  li 
tə  min edil  mə  si üçün nəin  ki uzun  müd 
dət  li, heç qı  sa  müd  dət  li kon  sep  si  ya  nın 
da iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sı  na səy gös  tər 
mə  di  . Hal  bu  ki, 1990cı il  lə  rin əv  və  lin  də 
res  pub  li  ka  mız  da ic  ti  mai əmək  dən kə 
nar  da qa  lan əmək qa  bi  liy  yət  li əha  li  nin 
sa  yı 747926 min nə  fər (əmək eh  ti 
yat  la  rı  nın 1927 faizi) idi. Bu isə qeyd 
edi  lən dövr  də res  pub  li  ka  da məş  ğul  luq 
si  ya  sə  ti sa  hə  sin  də komp  leks təd  bir  lər 
sis  te  mi  nin iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sı və hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  ləb edir  di. Hə  min 
dövr  də öl  kə  də bu təd  bir  lə  ri ha  zır  la 
yıb hə  ya  ta ke  çi  rə bi  lən si  ya  si ira  də  si, 
döv  lət  çi  lik təc  rü  bə  si və qa  bi  liy  yə  ti olan 
rəh  bər  lər yox idi. 

  Ulu ön  dər 1993cü il  də xal  qın 
tə  kid  li  tə  lə  bi ilə ye  ni  dən Azər  bay 
ca  na ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dıq  dan son  ra 
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Azər  bay  can xal  qı  nın tə  lə  bi və ar 
zu  su ilə Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
1993cü il  də ye  ni  dən öl  kə rəh  bər  li  yi  nə 
qa  yıt  ma  sı və 2003cü il  də cə  nab İl  ham 
Əli  yevin Pre  zi  dent se  çi  lə  rək öl  kə  mi  zə 
rəh  bər  li  yi nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka  mız 
MDB öl  kə  lə  ri ara  sın  da ke  çid döv  rü  nü 
ilk olaraq sü  rət  lə ba  şa vur  du və iq  ti  sa  di 
cə  hət  dən  dün  ya  nın güc  lü döv  lət  lə  rin 
dən bi  ri  nə çev  ril  di.

Tə  bii ki, bu nailiy  yət  lə  rin əl  də 
edil  mə  sin  də öl  kə  nin baş  lı  ca məh  sul 
dar qüv  və  si və mil  li sər  və  ti olan in  san 
po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil 

mə  si mü  hüm rol oy  na  yır. Da  nıl  maz 
hə  qi  qət  dir ki, öl  kə  miz keç  miş SS  Rİnin 
tər  ki  bin  də ol  du  ğu dövr  də əha  li  si  nin 
və əmək eh  ti  yat  la  rı  nın ar  tım sü  rə  ti  nə 
gö  rə müt  ə  fiq res  pub  li  ka  lar ara  sın  da 
ən qa  baq  cıl, əmək eh  ti  yat  la  rı  nın ic  ti  mai 
is  teh  sa  la cəlb edil  mə  si sə  viy  yə  si  nə gö  rə 
isə ən axı  rın  cı yer  lər  dən bi  ri  ni tu  tur  du. 
Hə  min dövr  də öl  kə  də bir qay  da ola 
raq, ya  ra  dıl  mış iş yer  lə  ri  nin sa  yı əmək 
eh  ti  yat  la  rı  nın sa  yın  dan əhə  miy  yət  li də 
rə  cə  də ge  ri  də qa  lır və əmək qa  bi  liy 
yət  li əha  li  nin or  ta he  sab  la 2530 faizi 
ic  ti  mai əmək dairə  sin  dən kə  nar  da  
şəx  si yar  dım  çı və ev tə  sər  rü  fat  la  rın  da 
məş  ğul olur  du. Əha  li  nin məş  ğul  lu  ğu 
sa  hə  sin  də ya  ran  mış bu və  ziy  yə  tin əsl 
sə  bə  bi hə  min dövr  də ic  ti  mai is  teh  sa 
lın in  ki  şaf sü  rə  ti  nin aşa  ğı, onun sa  hə 
və əra  zi qu  ru  lu  şu  nun qey  ritək  mil 
ol  ma  sı, ha  be  lə sə  na  ye  nin və inf  rast 
ruk  tur sa  hə  lə  ri  nin son də  rə  cə zəif 
in  ki  şaf et  mə  si ilə bağ  lı idi. Ona gö  rə də 
ya  ran  mış ağır və  ziy  yət  dən çı  xış yo  lu 
ta  pıl  ma  lı, iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı üçün 
prin  sip  cə ye  ni kon  sep  tual ya  naş  ma, tə 
sər  rü  fat  çı  lıq və iq  ti  sa  di hə  vəs  lən  dir  mə 
sis  te  mi iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  lı, ye  ni me  tod 
və üsul  lar  dan is  ti  fa  də et  mək  lə xalq 
tə  sər  rü  fa  tın  da kök  lü st  ruk  tur də  yi  şik 
lik  lə  ri apa  rıl  ma  lı idi. 

Bü  tün bu çə  tin və mü  rək  kəb və 
zi  fə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si 1969cu il  
iyu  lun 14də Azər  bay  can KP MKnın 
bi  rin  ci ka  ti  bi və  zi  fə  si  nə se  çil  miş Hey  dər 

Əli  ye  vin üzə  ri  nə düş  dü. Onun tə  şəb  bü 
sü və rəh  bər  li  yi ilə 1969cu il  av  qus  tun 
5də ke  çi  ri  lən Azər  bay  can KP MKnın 
məş  hur av  qust ple  nu  mun  da  kı mə  ru  zə 
sin  də Ulu ön  dər öl  kə  nin xalq tə  sər  rü 
fa  tın  da ya  ran  mış böh  ran  lı və  ziy  yə  ti və 
onun sə  bəb  lə  ri  ni ət  raf  ı təh  lil et  di və 
möv  cud nöq  san  la  rı aş  ka  ra çı  xa  ra  raq 
və  ziy  yət  dən çı  xış yol  la  rı  nı müəy  yən 
ləş  dir  di. Hey  dər Əli  yev yax  şı ba  şa 
dü  şür  dü ki, mil  lə  tin si  ya  si müs  tə  qil  li  yi 
onun iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yin  dən ke  çir. 
Bu prin  sip  lər  dən irə  li gə  lən so  sialiq  ti 
sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı onun rəh  bər  li  yi 
və bi  la  va  si  tə iş  ti  ra  kı ilə iş  lə  nib ha  zır  lan 
dı və hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı. 

Hey  dər Əli  yev qar  şı  ya qo  yul  muş 
bu və  zi  fə  lə  rin öh  də  sin  dən şə  rəf  ə gəl  di. 
Onun öl  kə  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi 1969
1982ci il  lər  də öl  kə  nin bö  yük və qüd  rət 
li el  mi, iq  ti  sa  di, sə  na  ye, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
və ener  ji po  ten  sialı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na 
nail olun  du və bu gün onun müs  tə  qil 
döv  lət ki  mi ta  nın  ma  sı  nın, si  ya  si və iq 
ti  sa  di müs  tə  qil  li  yi  nin  sis  tem  li şə  kil  də 
in  ki  şaf edən xa  ri  ci iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri  nin 
for  ma  laş  ma  sı  nın, dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
in  teq  ra  si  ya olun  ma  sı  nın əsa  sı qo  yul 
du. Tək  cə bun  la  rı de  mək ki  fa  yət  dir ki, 
19701985ci il  lər  də res  pub  li  ka  mız  da 
mil  li gə  li  rin ümu  mi həc  mi 2,5 də  fə, 
sə  na  ye is  teh  sa  lı  nın həc  mi və əmək 
məh  sul  dar  lı  ğı 2 də  fə, xalq is  teh  la  kı mal 
la  rı  nın is  teh  sa  lı 3 də  fə art  dı. Bu il  lər  də 
is  teh  sal olun  muş sə  na  ye məh  sul  la  rı öz 
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Hey  dər Əli  yev yax  şı ba  şa dü  şür  dü ki, 
mil  lə  tin si  ya  si müs  tə  qil  li  yi onun iq  ti -
sa  di müs  tə  qil  li  yin  dən ke  çir. Bu prin -
sip  lər  dən irə  li gə  lən so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı onun rəh  bər  li  yi və 
bi  la  va  si  tə iş  ti  ra  kı ilə iş  lə  nib ha  zır  lan  dı 
və hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  yə baş  lan  dı. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı öz müs  tə  qil  li  yi  ni ye  ni  dən bər  pa et  dik  dən son  ra onun iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ba  zar 
mü  na  si  bət  lə  ri sis  te  mi  nə ke  çi  ril  mə  si baş  qa sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, əmək ba  za  rın  da da və  ziy  yə  ti kəs  kin  ləş -
dir  miş və bu sa  hə  də bir sı  ra çə  tin  lik  lər mey  da  na çıx  mış  dı. Bu çə  tin  lik  lər əmək ba  za  rı  nın for  ma  laş  ma  sı  nın 
la  büd ola  raq iş  siz  lik do  ğur  ma  sı və müs  tə  qil  li  yin ilk dövr  lə  rin  də öl  kə  miz  də ya  ran  mış ic  ti  mai-si  ya  si, so  sial-
iq  ti  sa  di və  ziy  yət  lə bağ  lı ol  muş  du. Bu  na gö  rə Azər  bay  can döv  lə  ti öz müs  tə  qil  li  yi  nə qo  vuş  duq  dan son  ra 
ən mü  hüm və  zi  fə  lər  dən bi  ri ki  mi məş  ğul  luq si  ya  sə  ti  ni ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  dır  ma  ğı 
qar  şı  sı  na məq  səd qoy  muş  dur. Çün  ki məş  ğul  luq və iş  siz  lik prob  le  mi  nin həl  li tək  cə öl  kə  nin so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı, əha  li  nin ya  şa  yış sə  viy  yə  si  nin və gə  lir mən  bə  lə  ri  nin ar  tı  rıl  ma  sı üçün de  yil, həm də mil  li ma  raq  lar 
və təh  lü  kə  siz  lik ba  xı  mın  dan bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir  di. 
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isə apa  rdığı ar  dı  cıl və məq  sə  dyönlü 
iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz  də məş  ğul  luq və 
iş  siz  lik prob  le  mi  nin həl  li sa  hə  sin  də 
xey  li müs  bət də  yi  şik  lik  lər baş ver  di. 
Be  lə ki, 19932003cü il  lər  də öl  kə iq  ti 
sa  diy  ya  tın  da məş  ğul olan  lar ara  sın  da 
döv  lət mül  kiy  yə  tin  də məş  ğul olan  la 
rın xü  su  si çə  ki  si aza  la  raq 62 faiz  dən 
29,7 faizə en  di, qey  ridöv  lət mül 
kiy  yə  tin  də məş  ğul olan  la  rın xü  su  si 
çə  ki  si isə ar  ta  raq 38 faiz  dən 70,3 faizə 
yük  səl  di.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, əmək po  ten 
sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın sü  rət  li in  ki  şa  fı, 
əha  li  nin hə  yat sə  viy  yə  si  nin və onun 
key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si  nin mü 
hüm amil  lə  rin  dən bi  ri  dir. Ona gö  rə də 
1993cü il  dən son  ra əha  li  nin sə  mə  rə  li 
məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si, əmək 
qa  bi  liy  yət  li əha  li  nin mü  na  sib iş yer  lə 
ri  nə olan tə  lə  bi  nin ödə  nil  mə  si öl  kə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən so  sialiq  ti  sa  di si  ya  sə  tin 
priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  nə çev 
ril  di. Bu si  ya  sə  tin tə  mə  lin  də isə 1994cü 
il sent  yab  rın 20də Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və gər  gin əmə  yi  
sa  yə  sin  də müəy  yən  ləş  di  ril  miş neft  
st  ra  te  gi  ya  sı  “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si” ad  la 
nan məş  hur neft kont  rak  tı  nın im  za  lan 
ma  sı da  ya  nır  dı. 

An  caq onu da qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, 19932003cü il  lər  də öl  kə  miz  də məş 
ğul  luq sa  hə  sin  də əl  də edil  miş bü  tün 
uğur  lu nə  ti  cə  lə  rə bax  ma  ya  raq, əha  li  nin 
sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə 
si və iş  siz  lik sə  viy  yə  si  nin azal  dıl  ma  sı 
ye  nə də ak  tual ola  raq qal  mış  dı.

Hey  dər Əli  yev si  ya  si kur  su  nun 
la  yiq  li da  vam  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev 
2003cü il  də Pre  zi  dent  se  çil  dik  dən 
son  ra Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin ic  la  sın  da  kı 
çı  xı  şın  da de  di: “Azər  bay  can üçün ən 
bö  yük prob  lem iş  siz  lik prob  le  mi  dir... 
Bə  yan et  miş  dim ki, məq  sə  di  miz odur 
ki, növ  bə  ti beş il  də Azər  bay  can  da 600 
min iş ye  ri açıl  sın. Bu, sa  də  cə ola  raq, 
seç  ki  qa  ba  ğı vəd de  yil, proq  ram  dır. Yə 
ni mən əmi  nəm ki, həm döv  lət tə  rə  fin 
dən, ey  ni za  man  da, özəl sek  tor tə  rə  fin 
dən gö  rü  lə  cək təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  sin  də 
biz bu  na nail ola  ca  ğıq”.

Hə  min ic  las  dan son  ra Pre  zi  dent 
öl  kə  miz üçün ta  ri  xi əhə  miy  yə  ti olan 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da so  sialiq 
ti  sa  di in  ki  şa  fın sü  rət  lən  di  ril  mə  si təd 
bir  lə  ri haq  qın  da” fərmanı, “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın so  sialiq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra  mı  nın (20042008
ci il  lər) təs  diq edil  mə  si haq  qın  da”, re 
gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı haq  qın 
da 2009, 2014 və 2019cu il  lər  də da  ha 3 
döv  lət proq  ra  mı  nı, ha  be  lə onun bi  la  va 
si  tə tə  şəb  bü  sü ilə qə  bul edil  miş “Qaç 
qın  la  rın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin ya  şa  yış 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı və məş  ğul  lu 
ğun ar  tı  rıl  ma  sı üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı”,  
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da de  moq 
ra  fi  ya və əha  li sa  kin  li  yi  nin in  ki  şa  fı 
sa  hə  sin  də Döv  lət Proq  ra  mı 20042008ci 
il  lər”, “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
məş  ğul  luq st  ra  te  gi  ya  sı (20062015ci 
il  lər)”, “20072015ci il  lər  də Azər  bay  can 
gənc  lə  ri  nin xa  ri  ci öl  kə  lər  də təh  si  li üzrə 

Döv  lət Proq  ra  mı”, “Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sın  da tex  ni  ki pe  şə təh  si  li  nin in  ki  şa  fı 
üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı (20072012ci il 
lər)”, “Azər  bay  can gənc  lə  ri 20112015ci 
il  lər  də Döv  lət Proq  ra  mı”, “20152025ci 
il  lər  də Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin İn  ki  şaf 
St  ra  te  gi  ya  sı”, “Əha  li  nin özü  nü  məş 
ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si sa  hə  sin  də 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” sə  rən  ca  mı, 
“20192030cu il  lər  də Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Məş  ğul  luq St  ra  te  gi  ya  sı” 
və s. bu ki  mi mü  hüm döv  lət sə  nəd  lə 
ri  ni im  za  la  dı. 2003cü il  dən baş  la  ya  raq 
bu sə  nəd  lər  dən irə  li gə  lən və  zi  fə  lə  ri 
ye  ri  nə ye  tir  mək  lə öl  kə  miz key  fiy  yət  cə 
ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qoy  du. 
Be  lə ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin 
dən Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin in  ki  şaf 
st  ra  te  gi  ya  sı  nın uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka  mı  zın əsas 

iq  ti  sa  di və ri  fah gös  tə  ri  ci  si olan ÜDMin 
or  ta il  lik ar  tım sü  rə  ti 2003cü il  də 11 faiz, 
20052010cu il  lər  də or  ta he  sab  la 17 faiz 
təş  kil edib. 2010cu il  də BMTnin İn  san 
İn  ki  şa  fı  na dair növ  bə  ti he  sa  ba  tın  da 
isə ta  rix  də ilk də  fə ola  raq Azər  bay  can 
dün  ya  nın 169 öl  kə  si ara  sın  da 67ci ye  ri 
tu  ta  raq “or  ta in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər” qru 
pun  dan “yük  sək in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər” 
qru  pu  na da  xil edil  di. 20032019cu il  lər 
də öl  kə  miz  də ÜDMin həc  mi 11,4 də  fə 
ar  ta  raq 7,2 mlrd. ma  nat  dan 81,7 mlrd. 
ma  na  ta; adam  ba  şı  na dü  şən ÜDMin 
həc  mi 9,4 də  fə ar  ta  raq 873 ma  nat  dan 
8247 ma  na  ta; büd  cə  nin gə  lir  lə  ri 20,3 də  fə 
ar  ta  raq 1,2 mlrd. ma  nat  dan 24,4 mlrd. 
ma  na  ta; xa  ri  ci val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 31,3 
də  fə ar  ta  raq 1,6 mlrd. ABŞ dol  la  rın  dan 
50 mlrd. ABŞ dol  la  rı  na; əha  li  nin gə  lir  lə  ri 
10 də  fə ar  ta  raq 5,7 mlrd. ma  nat  dan 57 
mlrd. ma  na  ta; adam  ba  şı  na dü  şən gə  lir 8 
də  fə ar  ta  raq 701 ma  nat  dan 5676 ma  na  ta; 

xa  ri  ci ti  ca  rə  tin həc  mi 6,3 də  fə 
ar  ta  raq 5,2 mlrd. ABŞ dol  la 
rın  dan 33 mlrd. ABŞ dol  la  rı 
na; iq  ti  sa  diy  ya  ta in  ves  ti  si  ya 
qo  yu  lu  şu 6 də  fə ar  ta  raq 4,3 
mlrd. ma  nat  dan 25 mlrd. 
ma  na  ta yük  səl  di. Nə  ti  cə  də 
or  ta ay  lıq əmək haq  qı 8,2 
də  fə ar  ta  raq 77 ma  nat  dan 
635 ma  na  ta qalx  dı, yox  sul  luq 
sə  viy  yə  si isə 9 də  fə aza  la  raq 

45 faiz  dən 5 faizə en  di. Əl  bət  ə, bü  tün 
bun  la  rın əsa  sın  da öl  kə baş  çı  sı  nın ira  də  si 
və iq  ti  sa  diy  yat  da məş  ğul olan in  san  la  rın 
sə  mə  rə  li əmək fəaliy  yə  ti du  rur. 

Biz onu da nə  zə  rə al  ma  lı  yıq ki, bu 
gün öl  kə  də əha  li  nin sa  yı sü  rət  lə ar  tır və 
bu da gə  lə  cək  də ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra 
dıl  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Öl  kə  də gö  rü  lən 
iş  lə  rin nə  ti  cə  sin  də 20032019cu il  lər  də 
res  pub  li  ka  mız  da 2389,4 min ye  ni iş 
yer  i ya  ra  dıl  mış  dır ki, on  la  rın da 1563,6 
mi  ni  ni və ya 65,4 faizi  ni daimi iş yer  lə  ri 
təş  kil et  miş  dir. Öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 
məş  ğul olan əha  li  nin sa  yı isə 32 faiz 
ar  ta  raq 3747 min nə  fər  dən 4939 min 
nə  fə  rə ça  tmışdır. 

Pan  de  mi  ya döv  rü  nə tə  sa  düf et  mə  si 
nə bax  ma  ya  raq, 2020ci il  də öl  kə  miz  də 
129 min ye  ni iş ye  ri ya  ra  dı  lıb, 20,1 min 
iş ye  ri isə bağ  la  nıb. Bağ  la  nan iş yer 

lə  ri  nin 14,4 mi  ni döv  lət sek  to  ru  nun, 
5,7 mi  ni isə qey  ridöv  lət sek  to  ru  nun 
pa  yı  na düş  mək  lə, 16 mi  ni fəaliy  yət gös 
tə  rən müəs  si  sə və təş  ki  lat  lar  da apa  rı  lan 
ix  ti  sar  la  rın, 4,1 mi  ni isə müəs  si  sə və 
təş  ki  lat  la  rın fəaliy  yə  ti  nin da  yan  dı  rıl  ma 
sı sə  bə  bin  dən baş ver  miş  dir.

Ha  zır  da öl  kə  miz  də möv  cud olan 
iş  siz 251,6 min nə  fər əha  li  nin 144,3 min 
nə  fə  ri  ni qa  dın  lar, 107,3 min nə  fə  ri  ni isə 
ki  şi  lər təş  kil edir. Cə  mi iş  siz  lə  rin 120 
min nə  fə  ri 1529 yaş  da olan gənc  lər 
dir. On  la  rın təh  sil sə  viy  yə  lə  ri  nə nə  zər 
sal  dıq  da mə  lum olur ki, iş  siz gənc  lər 
ara  sın  da ali, or  ta ix  ti  sas, pe  şə təh  si  li 
olan  lar və xü  su  si pe  şəix  ti  sas təh  si  li ol 
ma  yan  lar  yə  ni ümu  mi or  ta və ib  ti  dai 
təh  si  li olan  lar da var. Hə  min iş  siz gənc 
lə  rin 12 faizi  ni ic  ti  mai is  teh  sal  da iş  ti  rak 
et  mək şan  sı çox az, an  caq təh  sil al  maq 
şan  sı yük  sək olan 1519 ya  şın  da olan  lar, 
88 faizi  ni isə ic  ti  mai is  teh  sal  da iş  ti  rak 
et  mək im  kan  la  rı çox bö  yük olan 2029 
yaş  da olan  lar təş  kil edir. 

Bu  ra  da onu da qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, 20172019cu il  lər  də res  pub  li  ka  mı 
zın tam or  ta mək  təb  lə  ri  ni 247 min nə  fər 
bi  ti  rib və hə  min dövr  də öl  kə  mi  zin 
pe  şə, or  ta ix  ti  sas və ali təh  sil mək  təb  lə 

ri  nə 228 min nə  fər qə  bul edi  lib. Bu isə 
o de  mək  dir ki, hə  min il  lər  də tam or  ta 
mək  təb  lə  ri bi  tir  miş 247 min nə  fə  rin 
228 min nə  fə  ri pe  şə, or  ta ix  ti  sas və ali 
təh  sil  lə əha  tə olu  nub, 19 min nə  fər isə 
təh  sil  dən kə  nar  da qa  lıb. Nə  zə  rə al  saq 
ki, hə  min dövr  də pe  şə, or  ta ix  ti  sas və 
ali təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  ni 199 min nə  fər 
mü  tə  xəs  sis (pe  şə mək  təb  lə  ri  ni 46 min 
nə  fər, or  ta ix  ti  sas mək  təb  lə  ri  ni 41 min 
nə  fər, ali təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  ni 112 min 
nə  fər) bi  ti  rib, on  da əmək ba  za  rı  na mü 
ra  ciət et  mək məc  bu  riy  yə  tin  də qa  lan  la 
rın sa  yı  nın nə qə  dər çox ola bi  lə  cə  yi  ni 
tə  səv  vür et  mək müm  kün  dür. 

Fakt  lar gös  tə  rir ki, ha  zır  da öl  kə 
mi  zin təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də el  min 
is  ti  qa  mət  lə  ri, ix  ti  sas qrup  la  rı üz  rə ha 
zır  la  nan, on  la  rı bi  ti  rən mü  tə  xəs  sis  lə  rin 
sa  yı ilə iq  ti  sa  diy  ya  tın qu  ru  lu  şu, on  lar  da 
möv  cud olan iş yer  lə  ri və pe  şə  lə  rin 
sa  yı ara  sın  da cid  di uy  ğun  suz  luq var. 
On  lar nə  zə  rə alın  ma  lı və kadr ha  zır  lı  ğı 
za  ma  nı müasir ix  ti  sas və pe  şə  lə  rə, ye  ni 
tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  la  ra əsas  la  nan 
pe  şə və ix  ti  sas  la  ra diq  qət ar  tı  rıl  ma  lı 
dır. Bu  na gö  rə gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də 
gənc  lə  rin məş  ğul  luq sə  viy  yə  si  nin 
yük  səl  dil  mə  si və on  la  rın əmə  yin  dən 

sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si məq  sə  di ilə 
pe  şə ha  zır  lı  ğı keç  miş gənc  lə  rin daimi 
iş yer  lə  ri  ilə  tə  min edil  mə  si, iş  siz  lik ilə 
üz  lə  şə bi  lə  cək gənc  lə  rin isə iş  dən azad 
edil  məz  dən əv  vəl əmək ba  za  rın  da tə  ləb 
olu  nan pe  şə və ya ix  ti  sas üz  rə ye  ni  dən 
ha  zır  lıq keç  mə  lə  ri va  cib  dir. On  la  rın şə 
hər yer  lə  ri  nə və baş  qa öl  kə  lə  rə axı  nı  nın 
qar  şı  sı  nı al  maq məq  sə  di ilə sər  həd  ya  nı 
və dağ ra  yon  la  rın  da ye  ni iş yer  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı və ailə qur  ma  sı üçün la  zı  mi 
şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı, or  du  dan tər  xis 
olun  muş gənc  lə  rin məş  ğul  lu  ğu  nun 
tə  min edil  mə  si, on  la  rın pe  şə ha  zır  lı  ğı, 
gənc sa  hib  kar  la  ra, fer  mer  lə  rə və iş  siz 
gənc  lə  rə dəs  tək üçün ra  yon və şə  hər  lər 
də biz  nes mər  kə  zi şə  bə  kə  si  nin ge  niş 
lən  di  ril  mə  si zə  ru  ri  dir. Bu təd  bir  lər isə 
mü  va  fiq döv  lət və hö  ku  mət or  qan  la  rı 
tə  rə  fin  dən ni  zam  lan  ma  lı  dır.

Bun  dan son  ra da Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sın  dan çı  xış 
edə  rək öl  kə  miz  də məş  ğul  luq sa  hə  sin  də 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin məq  səd  yön  lü şə  kil  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si doğ  ma və  tə  ni  miz 
Azər  bay  ca  na ye  ni hə  dəf  ə  rin fəth edil 
mə  sin  də yar  dım  çı ola  caq və xal  qı  mı 
zın da  ha da fi  ra  van ya  şa  ma  sı  nı tə  min 
edə  cək  dir.

Bun  dan son  ra da Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sın  dan çı  xış edə  rək öl  kə  miz  də 
məş  ğul  luq sa  hə  sin  də döv  lət si  ya  sə  ti  nin məq  səd -
yön  lü şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si doğ  ma və  tə  ni  miz 
Azər  bay  ca  na ye  ni hə  dəf  ə  rin fəth edil  mə  sin  də 
yar  dım  çı ola  caq və xal  qı  mı  zın da  ha da fi  ra  van ya -
şa  ma  sı  nı tə  min edə  cək  dir.
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isə apa  rdığı ar  dı  cıl və məq  sə  dyönlü 
iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz  də məş  ğul  luq və 
iş  siz  lik prob  le  mi  nin həl  li sa  hə  sin  də 
xey  li müs  bət də  yi  şik  lik  lər baş ver  di. 
Be  lə ki, 19932003cü il  lər  də öl  kə iq  ti 
sa  diy  ya  tın  da məş  ğul olan  lar ara  sın  da 
döv  lət mül  kiy  yə  tin  də məş  ğul olan  la 
rın xü  su  si çə  ki  si aza  la  raq 62 faiz  dən 
29,7 faizə en  di, qey  ridöv  lət mül 
kiy  yə  tin  də məş  ğul olan  la  rın xü  su  si 
çə  ki  si isə ar  ta  raq 38 faiz  dən 70,3 faizə 
yük  səl  di.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, əmək po  ten 
sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın sü  rət  li in  ki  şa  fı, 
əha  li  nin hə  yat sə  viy  yə  si  nin və onun 
key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si  nin mü 
hüm amil  lə  rin  dən bi  ri  dir. Ona gö  rə də 
1993cü il  dən son  ra əha  li  nin sə  mə  rə  li 
məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si, əmək 
qa  bi  liy  yət  li əha  li  nin mü  na  sib iş yer  lə 
ri  nə olan tə  lə  bi  nin ödə  nil  mə  si öl  kə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən so  sialiq  ti  sa  di si  ya  sə  tin 
priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  nə çev 
ril  di. Bu si  ya  sə  tin tə  mə  lin  də isə 1994cü 
il sent  yab  rın 20də Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və gər  gin əmə  yi  
sa  yə  sin  də müəy  yən  ləş  di  ril  miş neft  
st  ra  te  gi  ya  sı  “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si” ad  la 
nan məş  hur neft kont  rak  tı  nın im  za  lan 
ma  sı da  ya  nır  dı. 

An  caq onu da qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, 19932003cü il  lər  də öl  kə  miz  də məş 
ğul  luq sa  hə  sin  də əl  də edil  miş bü  tün 
uğur  lu nə  ti  cə  lə  rə bax  ma  ya  raq, əha  li  nin 
sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə 
si və iş  siz  lik sə  viy  yə  si  nin azal  dıl  ma  sı 
ye  nə də ak  tual ola  raq qal  mış  dı.

Hey  dər Əli  yev si  ya  si kur  su  nun 
la  yiq  li da  vam  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev 
2003cü il  də Pre  zi  dent  se  çil  dik  dən 
son  ra Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin ic  la  sın  da  kı 
çı  xı  şın  da de  di: “Azər  bay  can üçün ən 
bö  yük prob  lem iş  siz  lik prob  le  mi  dir... 
Bə  yan et  miş  dim ki, məq  sə  di  miz odur 
ki, növ  bə  ti beş il  də Azər  bay  can  da 600 
min iş ye  ri açıl  sın. Bu, sa  də  cə ola  raq, 
seç  ki  qa  ba  ğı vəd de  yil, proq  ram  dır. Yə 
ni mən əmi  nəm ki, həm döv  lət tə  rə  fin 
dən, ey  ni za  man  da, özəl sek  tor tə  rə  fin 
dən gö  rü  lə  cək təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  sin  də 
biz bu  na nail ola  ca  ğıq”.

Hə  min ic  las  dan son  ra Pre  zi  dent 
öl  kə  miz üçün ta  ri  xi əhə  miy  yə  ti olan 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da so  sialiq 
ti  sa  di in  ki  şa  fın sü  rət  lən  di  ril  mə  si təd 
bir  lə  ri haq  qın  da” fərmanı, “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın so  sialiq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra  mı  nın (20042008
ci il  lər) təs  diq edil  mə  si haq  qın  da”, re 
gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı haq  qın 
da 2009, 2014 və 2019cu il  lər  də da  ha 3 
döv  lət proq  ra  mı  nı, ha  be  lə onun bi  la  va 
si  tə tə  şəb  bü  sü ilə qə  bul edil  miş “Qaç 
qın  la  rın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin ya  şa  yış 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı və məş  ğul  lu 
ğun ar  tı  rıl  ma  sı üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı”,  
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da de  moq 
ra  fi  ya və əha  li sa  kin  li  yi  nin in  ki  şa  fı 
sa  hə  sin  də Döv  lət Proq  ra  mı 20042008ci 
il  lər”, “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
məş  ğul  luq st  ra  te  gi  ya  sı (20062015ci 
il  lər)”, “20072015ci il  lər  də Azər  bay  can 
gənc  lə  ri  nin xa  ri  ci öl  kə  lər  də təh  si  li üzrə 

Döv  lət Proq  ra  mı”, “Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sın  da tex  ni  ki pe  şə təh  si  li  nin in  ki  şa  fı 
üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı (20072012ci il 
lər)”, “Azər  bay  can gənc  lə  ri 20112015ci 
il  lər  də Döv  lət Proq  ra  mı”, “20152025ci 
il  lər  də Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin İn  ki  şaf 
St  ra  te  gi  ya  sı”, “Əha  li  nin özü  nü  məş 
ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si sa  hə  sin  də 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” sə  rən  ca  mı, 
“20192030cu il  lər  də Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Məş  ğul  luq St  ra  te  gi  ya  sı” 
və s. bu ki  mi mü  hüm döv  lət sə  nəd  lə 
ri  ni im  za  la  dı. 2003cü il  dən baş  la  ya  raq 
bu sə  nəd  lər  dən irə  li gə  lən və  zi  fə  lə  ri 
ye  ri  nə ye  tir  mək  lə öl  kə  miz key  fiy  yət  cə 
ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qoy  du. 
Be  lə ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin 
dən Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin in  ki  şaf 
st  ra  te  gi  ya  sı  nın uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka  mı  zın əsas 

iq  ti  sa  di və ri  fah gös  tə  ri  ci  si olan ÜDMin 
or  ta il  lik ar  tım sü  rə  ti 2003cü il  də 11 faiz, 
20052010cu il  lər  də or  ta he  sab  la 17 faiz 
təş  kil edib. 2010cu il  də BMTnin İn  san 
İn  ki  şa  fı  na dair növ  bə  ti he  sa  ba  tın  da 
isə ta  rix  də ilk də  fə ola  raq Azər  bay  can 
dün  ya  nın 169 öl  kə  si ara  sın  da 67ci ye  ri 
tu  ta  raq “or  ta in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər” qru 
pun  dan “yük  sək in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər” 
qru  pu  na da  xil edil  di. 20032019cu il  lər 
də öl  kə  miz  də ÜDMin həc  mi 11,4 də  fə 
ar  ta  raq 7,2 mlrd. ma  nat  dan 81,7 mlrd. 
ma  na  ta; adam  ba  şı  na dü  şən ÜDMin 
həc  mi 9,4 də  fə ar  ta  raq 873 ma  nat  dan 
8247 ma  na  ta; büd  cə  nin gə  lir  lə  ri 20,3 də  fə 
ar  ta  raq 1,2 mlrd. ma  nat  dan 24,4 mlrd. 
ma  na  ta; xa  ri  ci val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 31,3 
də  fə ar  ta  raq 1,6 mlrd. ABŞ dol  la  rın  dan 
50 mlrd. ABŞ dol  la  rı  na; əha  li  nin gə  lir  lə  ri 
10 də  fə ar  ta  raq 5,7 mlrd. ma  nat  dan 57 
mlrd. ma  na  ta; adam  ba  şı  na dü  şən gə  lir 8 
də  fə ar  ta  raq 701 ma  nat  dan 5676 ma  na  ta; 

xa  ri  ci ti  ca  rə  tin həc  mi 6,3 də  fə 
ar  ta  raq 5,2 mlrd. ABŞ dol  la 
rın  dan 33 mlrd. ABŞ dol  la  rı 
na; iq  ti  sa  diy  ya  ta in  ves  ti  si  ya 
qo  yu  lu  şu 6 də  fə ar  ta  raq 4,3 
mlrd. ma  nat  dan 25 mlrd. 
ma  na  ta yük  səl  di. Nə  ti  cə  də 
or  ta ay  lıq əmək haq  qı 8,2 
də  fə ar  ta  raq 77 ma  nat  dan 
635 ma  na  ta qalx  dı, yox  sul  luq 
sə  viy  yə  si isə 9 də  fə aza  la  raq 

45 faiz  dən 5 faizə en  di. Əl  bət  ə, bü  tün 
bun  la  rın əsa  sın  da öl  kə baş  çı  sı  nın ira  də  si 
və iq  ti  sa  diy  yat  da məş  ğul olan in  san  la  rın 
sə  mə  rə  li əmək fəaliy  yə  ti du  rur. 

Biz onu da nə  zə  rə al  ma  lı  yıq ki, bu 
gün öl  kə  də əha  li  nin sa  yı sü  rət  lə ar  tır və 
bu da gə  lə  cək  də ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra 
dıl  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Öl  kə  də gö  rü  lən 
iş  lə  rin nə  ti  cə  sin  də 20032019cu il  lər  də 
res  pub  li  ka  mız  da 2389,4 min ye  ni iş 
yer  i ya  ra  dıl  mış  dır ki, on  la  rın da 1563,6 
mi  ni  ni və ya 65,4 faizi  ni daimi iş yer  lə  ri 
təş  kil et  miş  dir. Öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 
məş  ğul olan əha  li  nin sa  yı isə 32 faiz 
ar  ta  raq 3747 min nə  fər  dən 4939 min 
nə  fə  rə ça  tmışdır. 

Pan  de  mi  ya döv  rü  nə tə  sa  düf et  mə  si 
nə bax  ma  ya  raq, 2020ci il  də öl  kə  miz  də 
129 min ye  ni iş ye  ri ya  ra  dı  lıb, 20,1 min 
iş ye  ri isə bağ  la  nıb. Bağ  la  nan iş yer 

lə  ri  nin 14,4 mi  ni döv  lət sek  to  ru  nun, 
5,7 mi  ni isə qey  ridöv  lət sek  to  ru  nun 
pa  yı  na düş  mək  lə, 16 mi  ni fəaliy  yət gös 
tə  rən müəs  si  sə və təş  ki  lat  lar  da apa  rı  lan 
ix  ti  sar  la  rın, 4,1 mi  ni isə müəs  si  sə və 
təş  ki  lat  la  rın fəaliy  yə  ti  nin da  yan  dı  rıl  ma 
sı sə  bə  bin  dən baş ver  miş  dir.

Ha  zır  da öl  kə  miz  də möv  cud olan 
iş  siz 251,6 min nə  fər əha  li  nin 144,3 min 
nə  fə  ri  ni qa  dın  lar, 107,3 min nə  fə  ri  ni isə 
ki  şi  lər təş  kil edir. Cə  mi iş  siz  lə  rin 120 
min nə  fə  ri 1529 yaş  da olan gənc  lər 
dir. On  la  rın təh  sil sə  viy  yə  lə  ri  nə nə  zər 
sal  dıq  da mə  lum olur ki, iş  siz gənc  lər 
ara  sın  da ali, or  ta ix  ti  sas, pe  şə təh  si  li 
olan  lar və xü  su  si pe  şəix  ti  sas təh  si  li ol 
ma  yan  lar  yə  ni ümu  mi or  ta və ib  ti  dai 
təh  si  li olan  lar da var. Hə  min iş  siz gənc 
lə  rin 12 faizi  ni ic  ti  mai is  teh  sal  da iş  ti  rak 
et  mək şan  sı çox az, an  caq təh  sil al  maq 
şan  sı yük  sək olan 1519 ya  şın  da olan  lar, 
88 faizi  ni isə ic  ti  mai is  teh  sal  da iş  ti  rak 
et  mək im  kan  la  rı çox bö  yük olan 2029 
yaş  da olan  lar təş  kil edir. 

Bu  ra  da onu da qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, 20172019cu il  lər  də res  pub  li  ka  mı 
zın tam or  ta mək  təb  lə  ri  ni 247 min nə  fər 
bi  ti  rib və hə  min dövr  də öl  kə  mi  zin 
pe  şə, or  ta ix  ti  sas və ali təh  sil mək  təb  lə 

ri  nə 228 min nə  fər qə  bul edi  lib. Bu isə 
o de  mək  dir ki, hə  min il  lər  də tam or  ta 
mək  təb  lə  ri bi  tir  miş 247 min nə  fə  rin 
228 min nə  fə  ri pe  şə, or  ta ix  ti  sas və ali 
təh  sil  lə əha  tə olu  nub, 19 min nə  fər isə 
təh  sil  dən kə  nar  da qa  lıb. Nə  zə  rə al  saq 
ki, hə  min dövr  də pe  şə, or  ta ix  ti  sas və 
ali təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  ni 199 min nə  fər 
mü  tə  xəs  sis (pe  şə mək  təb  lə  ri  ni 46 min 
nə  fər, or  ta ix  ti  sas mək  təb  lə  ri  ni 41 min 
nə  fər, ali təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  ni 112 min 
nə  fər) bi  ti  rib, on  da əmək ba  za  rı  na mü 
ra  ciət et  mək məc  bu  riy  yə  tin  də qa  lan  la 
rın sa  yı  nın nə qə  dər çox ola bi  lə  cə  yi  ni 
tə  səv  vür et  mək müm  kün  dür. 

Fakt  lar gös  tə  rir ki, ha  zır  da öl  kə 
mi  zin təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də el  min 
is  ti  qa  mət  lə  ri, ix  ti  sas qrup  la  rı üz  rə ha 
zır  la  nan, on  la  rı bi  ti  rən mü  tə  xəs  sis  lə  rin 
sa  yı ilə iq  ti  sa  diy  ya  tın qu  ru  lu  şu, on  lar  da 
möv  cud olan iş yer  lə  ri və pe  şə  lə  rin 
sa  yı ara  sın  da cid  di uy  ğun  suz  luq var. 
On  lar nə  zə  rə alın  ma  lı və kadr ha  zır  lı  ğı 
za  ma  nı müasir ix  ti  sas və pe  şə  lə  rə, ye  ni 
tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  la  ra əsas  la  nan 
pe  şə və ix  ti  sas  la  ra diq  qət ar  tı  rıl  ma  lı 
dır. Bu  na gö  rə gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də 
gənc  lə  rin məş  ğul  luq sə  viy  yə  si  nin 
yük  səl  dil  mə  si və on  la  rın əmə  yin  dən 

sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si məq  sə  di ilə 
pe  şə ha  zır  lı  ğı keç  miş gənc  lə  rin daimi 
iş yer  lə  ri  ilə  tə  min edil  mə  si, iş  siz  lik ilə 
üz  lə  şə bi  lə  cək gənc  lə  rin isə iş  dən azad 
edil  məz  dən əv  vəl əmək ba  za  rın  da tə  ləb 
olu  nan pe  şə və ya ix  ti  sas üz  rə ye  ni  dən 
ha  zır  lıq keç  mə  lə  ri va  cib  dir. On  la  rın şə 
hər yer  lə  ri  nə və baş  qa öl  kə  lə  rə axı  nı  nın 
qar  şı  sı  nı al  maq məq  sə  di ilə sər  həd  ya  nı 
və dağ ra  yon  la  rın  da ye  ni iş yer  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı və ailə qur  ma  sı üçün la  zı  mi 
şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı, or  du  dan tər  xis 
olun  muş gənc  lə  rin məş  ğul  lu  ğu  nun 
tə  min edil  mə  si, on  la  rın pe  şə ha  zır  lı  ğı, 
gənc sa  hib  kar  la  ra, fer  mer  lə  rə və iş  siz 
gənc  lə  rə dəs  tək üçün ra  yon və şə  hər  lər 
də biz  nes mər  kə  zi şə  bə  kə  si  nin ge  niş 
lən  di  ril  mə  si zə  ru  ri  dir. Bu təd  bir  lər isə 
mü  va  fiq döv  lət və hö  ku  mət or  qan  la  rı 
tə  rə  fin  dən ni  zam  lan  ma  lı  dır.

Bun  dan son  ra da Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sın  dan çı  xış 
edə  rək öl  kə  miz  də məş  ğul  luq sa  hə  sin  də 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin məq  səd  yön  lü şə  kil  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si doğ  ma və  tə  ni  miz 
Azər  bay  ca  na ye  ni hə  dəf  ə  rin fəth edil 
mə  sin  də yar  dım  çı ola  caq və xal  qı  mı 
zın da  ha da fi  ra  van ya  şa  ma  sı  nı tə  min 
edə  cək  dir.

Bun  dan son  ra da Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sın  dan çı  xış edə  rək öl  kə  miz  də 
məş  ğul  luq sa  hə  sin  də döv  lət si  ya  sə  ti  nin məq  səd -
yön  lü şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si doğ  ma və  tə  ni  miz 
Azər  bay  ca  na ye  ni hə  dəf  ə  rin fəth edil  mə  sin  də 
yar  dım  çı ola  caq və xal  qı  mı  zın da  ha da fi  ra  van ya -
şa  ma  sı  nı tə  min edə  cək  dir.
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XX əs rin əv vəl lə rin də  Azər bay can 
qa dın hə rə ka tı mü hüm bir mər hə lə
yə ke çid ala raq bü töv lük də  maarif
çi lik, xey riy yə çi lik, ic ti mai, si ya si, 
so sial fəaliy yət üçün ye ni im kan lar 
aç dı. Azər  bay  can qa  dı  nı bü  tün ta  ri  xi 
dövr  lər  də fəal  lıq gös  tə  rə  rək, cə  miy 
yə  ti  mi  zin in  ki  şaf et  mə  si  nə öz san  bal  lı 
töh  fə  si  ni ve  rib. Be  lə ta  nın  mış qa  dın 
lar  dan bi  ri Gür  cüs  tan  da, ulu Bor  ça  lı 
ma  ha  lı  nın, in  di  ki Kve  mo Kart  li böl  gə 
si  nin Qar  da  ba  ni ra  yo  nun  da yer  lə  şən 

Qa  ra  ça  la (və ya Qa  ra  ca  lar) kən  din  də 
1884cü il  də dün  ya  ya gəl  miş Pə  ri  xa 
nım So  fi  ye  va  dır.  O, 1918ci il  də öz 
ya  şa  dı  ğı re  gion  da Gür  cüs  tan So  sialist 
Fe  de  ra  list  lər Par  ti  ya  sı  nı məğ  lub edə 
rək, bi  tə  rəf mil  lət və  ki  li ki  mi Gür  cüs 
tan par  la  men  ti  nə se  çi  lib və mü  səl  man 
alə  mi  nin və Şərq dün  ya  sı  nın ilk qa  dın 
mil  lət və  ki  li ki  mi adı  nı ta  ri  xə yaz  dı 
rıb. 

Bu gün qon  şu və dost Gür  cüs  tan 
da 500 mi  nə ya  xın azər  bay  can  lı ya  şa 

yır. On  lar Gür  cüs  ta  nın si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni və ic  ti  mai hə  ya  tın  da mü  hüm 
rol oy  na  yır  lar. Gür  cüs  tan  da müs  tə  qil 
döv  lə  tin ya  ran  ma  sın  da, qo  run  ma  sın 
da, elə  cə də müs  tə  qil  li  yin bər  pa  sın  da 
azər  bay  can  lı  la  rın müs  təs  na xid  mət 
lə  ri olub. Bu  nu Gür  cüs  ta  nın döv  lət 
və hö  ku  mət rəs  mi  lə  ri də də  fə  lər  lə öz 
çı  xış  la  rın  da qeyd edib  lər.

İlk mü  səl  man qa  dın de  pu  tat olan 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va zən  gin ailə  də 
do  ğu  lub. Son  ra  lar sə  xa  və  ti, əliaçıq  lı  ğı 

və mərd  li  yi ilə ad qa  za  nan bu qa  dı  nın 
şəx  si fay  to  nu olub və o, hər za  man 
üzə  rin  də od  lu si  lah gəz  di  rib. Bu  na 
gö  rə də el ara  sın  da ona “ki  şi Pə  ri” de 
yir  miş  lər. Pə  ri  xa  nım Tbi  li  si  də ya  şa  sa 
da, teztez do  ğul  du  ğu kən  də gə  lir  miş. 
O, tək  cə Gür  cüs  tan  da ya  şa  yan azər 
bay  can  lı  la  rın de  yil, həm də Azər  bay 
can  dan gə  lən in  san  la  rın da hi  ma 
yə  da  rı olub, on  la  ra hər cür yar  dım 
gös  tə  rib. Azər  bay  can di  li ilə ya  na  şı, 
gür  cü, rus dil  lə  ri  ni də mü  kəm  məl bi 
lən, “Qu  ran” oxu  yan bu qa  dın 
Qa  ra  ça  la kən  din  də “Ye  tim  lər 
evi” aç  dı  rıb. 

Bə  zi mən  bə  lər  də Pə 
ri  xa  nı  mın 8 qar  da  şı və 3 
ba  cı  sı  nın ol  du  ğu gös  tə  ri  lir, 
di  gər  lə  rin  də isə o, ailə  nin 
ye  ga  nə qız öv  la  dı ki  mi təq 
dim edi  lir. 

O, qo  çaq  lı  ğı, xey  riy  yə 
çi  li  yi ilə adsan qa  za  nıb. 
Bank  lar  dan xə  rac ala  raq 
kim  sə  siz uşaq  lar üçün 
sı  ğı  na  caq  lar açıb, gənc 
xa  nım  la  rın təh  sil al  ma 
sı  na yar  dım edib. Tbi  li  si 
şə  hə  ri  nin mər  kə  zin  də  ki 
evi  ni də tə  mən  na  sız bir 
rus hə  ki  min ailə  si  nə 
ba  ğış  la  yıb. 

De  mok  ra  tik dü  şün  cə və fi  kir  lə  ri 
ilə ha  mı  dan fərq  lə  nən Pə  ri  xa  nım So 
fi  ye  va  nın si  ya  si fəaliy  yə  ti də diq  qə  ti 
cəlb edir. 

Gür  cüs  tan 1918ci il ma  yın 26da 
müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 
de  mok  ra  tik seç  ki  lə  rə start ve  ri  lib. 
O vaxt  kı seç  ki sis  te  mi ilə qə  za seç  ki 
dairə  lə  ri  nə bö  lü  nür  dü. Ora  da da və 
tən  daş  lar de  pu  tat  la  rın müəy  yən olun 
muş sa  yı  nı pro  por  sional seç  ki sis  te  mi 
ilə müəy  yən edir  di  lər. Tif  is qə  za  sın 

da son seç  ki  lər Qa  ra  ya  zı dairə  sin  də 
ke  çi  ri  lib. Bu  ra  da da se  çi  ci  lə  rin ək  sə 
riy  yə  ti azər  bay  can  lı  lar idi. Gür  cüs  ta 
nın ta  nın  mış təh  qi  qat  çı ali  mi, ta  rix  çi 
İrak  li Xva  da  giani araş  dır  ma  la  rı za  ma 
nı Tif  is qu  ber  ni  ya  sın  dan se  çi  lən de 
pu  tat  la  rın si  ya  hı  sı  na ba  xar  kən ora  da 
mü  səl  man qa  dı  nın adı  na rast gə  lən  də 
inan  ma  yıb. La  kin müx  tə  lif araş  dır  ma 
lar  dan son  ra ta  rix  çi bu fak  tı təs  diq  lə 
yib. O ya  zır  dı: “Göz  lə  nil  mə  dən ön  cül 
par  ti  ya  la  rın  So  sialDe  mok  rat  la  rın və 
Fe  de  ra  list  lə  rin, “Hüm  mət” təş  ki  la  tı 
nın, Mil  liDe  mok  rat  lar və Eser  lə  rin 
na  mi  zəd  lə  ri  nin mü  ba  ri  zə  sin  də heç 
bir par  ti  ya  nı təm  sil et  mə  yən, bi  tə  rəf 
na  mi  zəd, təx  mi  nən 2530 yaş  lı azər 
bay  can  lı mü  səl  man qa  dın Pə  ri  xa  nım 
So  fi  ye  va di  gər na  mi  zəd  lə  ri üs  tə  lə  yib 
və Qa  ra  ya  zı dairə  sin  dən Tif  is qə  za 
ero  ba  sı  nın (yer  li bə  lə  diy  yə) be  şin  ci 
səs  ver  mə hü  qu  qu  na ma  lik nü  ma 
yən  də  si olub. Bu  nun  la da o, dün  ya  da 
de  mok  ra  tik yol  la de  pu  tat se  çi  lən ilk 
mü  səl  man qa  dın he  sab edi  lir”. 

Əf  sus  lar ol  sun ki, P.So  fi  ye  va  nın 
de  pu  tat  lıq fəaliy  yə  ti haq  qın  da döv 
rü  mü  zə çox az mə  lu  mat ça  tıb. Bəl  kə 
də bi  lə  rək  dən bu mə  lu  mat  lar məhv 
edi  lib, ya  xud ki  fa  yət qə  dər də  rin  dən 
öy  rə  nil  mə  yib. Bu ba  rə  də fi  kir bil  dir 
mək çə  tin  dir. An  caq bu  nun  la ya  na  şı, 

Şərqin ilk müsəlman qadın millət vəkili:

Pərixanım Sofiyeva

Azər  bay  can qa  dı  nı çə  tin,  
la  kin şə  rəf  i in  ki  şaf yo  lu 
ke  çib. Onun qəh  rə  man  lı  ğı, 
mərd  li  yi, fə  da  kar  lı  ğı, cə  sa  rə -
ti və sə  da  qə  ti haq  qın  da ya  zı -
lan  lar ta  ri  xi  mi  zin ay  rı-ay  rı 
sə  hi  fə  lə  rin  də özü  nə  məx  sus 
yer tu  tub. Azər  bay  can qa -
dı  nı mil  li adət  lə  rin, və  tən -
pər  vər  li  yin, əx  la  qi-mə  nə  vi 
də  yər  lə  rin, mil  li dü  şün  cə 
tər  zi  nin həm da  şı  yı  cı  sı, həm 
də ötü  rü  cü  sü  dür. Ümum -
mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
söz  lə  ri ilə de  sək: “Qa  dın  lar 
cə  miy  yə  tin bə  zə  yi  dir, gö  zəl -
li  yi  dir. Qa  dın  sız cə  miy  yət 
ola bil  məz, hə  yat ola bil  məz. 
Azər  bay  can qa  dın  la  rı öz 
ağıl  la  rı  na, zə  ka  la  rı  na, bi -
lik  lə  ri  nə, is  te  dad  la  rı  na gö  rə 
dün  ya qa  dın  la  rı içə  ri  sin  də 
özü  nə  məx  sus yer tu  tur  lar. 
Ona gö  rə də biz qa  dın  la  rı -
mız  la fəxr edi  rik”. 

Gürcüstan Milli Şurasının iclası, 1918-ci il 26 may
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XX əs rin əv vəl lə rin də  Azər bay can 
qa dın hə rə ka tı mü hüm bir mər hə lə
yə ke çid ala raq bü töv lük də  maarif
çi lik, xey riy yə çi lik, ic ti mai, si ya si, 
so sial fəaliy yət üçün ye ni im kan lar 
aç dı. Azər  bay  can qa  dı  nı bü  tün ta  ri  xi 
dövr  lər  də fəal  lıq gös  tə  rə  rək, cə  miy 
yə  ti  mi  zin in  ki  şaf et  mə  si  nə öz san  bal  lı 
töh  fə  si  ni ve  rib. Be  lə ta  nın  mış qa  dın 
lar  dan bi  ri Gür  cüs  tan  da, ulu Bor  ça  lı 
ma  ha  lı  nın, in  di  ki Kve  mo Kart  li böl  gə 
si  nin Qar  da  ba  ni ra  yo  nun  da yer  lə  şən 

Qa  ra  ça  la (və ya Qa  ra  ca  lar) kən  din  də 
1884cü il  də dün  ya  ya gəl  miş Pə  ri  xa 
nım So  fi  ye  va  dır.  O, 1918ci il  də öz 
ya  şa  dı  ğı re  gion  da Gür  cüs  tan So  sialist 
Fe  de  ra  list  lər Par  ti  ya  sı  nı məğ  lub edə 
rək, bi  tə  rəf mil  lət və  ki  li ki  mi Gür  cüs 
tan par  la  men  ti  nə se  çi  lib və mü  səl  man 
alə  mi  nin və Şərq dün  ya  sı  nın ilk qa  dın 
mil  lət və  ki  li ki  mi adı  nı ta  ri  xə yaz  dı 
rıb. 

Bu gün qon  şu və dost Gür  cüs  tan 
da 500 mi  nə ya  xın azər  bay  can  lı ya  şa 

yır. On  lar Gür  cüs  ta  nın si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni və ic  ti  mai hə  ya  tın  da mü  hüm 
rol oy  na  yır  lar. Gür  cüs  tan  da müs  tə  qil 
döv  lə  tin ya  ran  ma  sın  da, qo  run  ma  sın 
da, elə  cə də müs  tə  qil  li  yin bər  pa  sın  da 
azər  bay  can  lı  la  rın müs  təs  na xid  mət 
lə  ri olub. Bu  nu Gür  cüs  ta  nın döv  lət 
və hö  ku  mət rəs  mi  lə  ri də də  fə  lər  lə öz 
çı  xış  la  rın  da qeyd edib  lər.

İlk mü  səl  man qa  dın de  pu  tat olan 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va zən  gin ailə  də 
do  ğu  lub. Son  ra  lar sə  xa  və  ti, əliaçıq  lı  ğı 

və mərd  li  yi ilə ad qa  za  nan bu qa  dı  nın 
şəx  si fay  to  nu olub və o, hər za  man 
üzə  rin  də od  lu si  lah gəz  di  rib. Bu  na 
gö  rə də el ara  sın  da ona “ki  şi Pə  ri” de 
yir  miş  lər. Pə  ri  xa  nım Tbi  li  si  də ya  şa  sa 
da, teztez do  ğul  du  ğu kən  də gə  lir  miş. 
O, tək  cə Gür  cüs  tan  da ya  şa  yan azər 
bay  can  lı  la  rın de  yil, həm də Azər  bay 
can  dan gə  lən in  san  la  rın da hi  ma 
yə  da  rı olub, on  la  ra hər cür yar  dım 
gös  tə  rib. Azər  bay  can di  li ilə ya  na  şı, 
gür  cü, rus dil  lə  ri  ni də mü  kəm  məl bi 
lən, “Qu  ran” oxu  yan bu qa  dın 
Qa  ra  ça  la kən  din  də “Ye  tim  lər 
evi” aç  dı  rıb. 

Bə  zi mən  bə  lər  də Pə 
ri  xa  nı  mın 8 qar  da  şı və 3 
ba  cı  sı  nın ol  du  ğu gös  tə  ri  lir, 
di  gər  lə  rin  də isə o, ailə  nin 
ye  ga  nə qız öv  la  dı ki  mi təq 
dim edi  lir. 

O, qo  çaq  lı  ğı, xey  riy  yə 
çi  li  yi ilə adsan qa  za  nıb. 
Bank  lar  dan xə  rac ala  raq 
kim  sə  siz uşaq  lar üçün 
sı  ğı  na  caq  lar açıb, gənc 
xa  nım  la  rın təh  sil al  ma 
sı  na yar  dım edib. Tbi  li  si 
şə  hə  ri  nin mər  kə  zin  də  ki 
evi  ni də tə  mən  na  sız bir 
rus hə  ki  min ailə  si  nə 
ba  ğış  la  yıb. 

De  mok  ra  tik dü  şün  cə və fi  kir  lə  ri 
ilə ha  mı  dan fərq  lə  nən Pə  ri  xa  nım So 
fi  ye  va  nın si  ya  si fəaliy  yə  ti də diq  qə  ti 
cəlb edir. 

Gür  cüs  tan 1918ci il ma  yın 26da 
müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 
de  mok  ra  tik seç  ki  lə  rə start ve  ri  lib. 
O vaxt  kı seç  ki sis  te  mi ilə qə  za seç  ki 
dairə  lə  ri  nə bö  lü  nür  dü. Ora  da da və 
tən  daş  lar de  pu  tat  la  rın müəy  yən olun 
muş sa  yı  nı pro  por  sional seç  ki sis  te  mi 
ilə müəy  yən edir  di  lər. Tif  is qə  za  sın 

da son seç  ki  lər Qa  ra  ya  zı dairə  sin  də 
ke  çi  ri  lib. Bu  ra  da da se  çi  ci  lə  rin ək  sə 
riy  yə  ti azər  bay  can  lı  lar idi. Gür  cüs  ta 
nın ta  nın  mış təh  qi  qat  çı ali  mi, ta  rix  çi 
İrak  li Xva  da  giani araş  dır  ma  la  rı za  ma 
nı Tif  is qu  ber  ni  ya  sın  dan se  çi  lən de 
pu  tat  la  rın si  ya  hı  sı  na ba  xar  kən ora  da 
mü  səl  man qa  dı  nın adı  na rast gə  lən  də 
inan  ma  yıb. La  kin müx  tə  lif araş  dır  ma 
lar  dan son  ra ta  rix  çi bu fak  tı təs  diq  lə 
yib. O ya  zır  dı: “Göz  lə  nil  mə  dən ön  cül 
par  ti  ya  la  rın  So  sialDe  mok  rat  la  rın və 
Fe  de  ra  list  lə  rin, “Hüm  mət” təş  ki  la  tı 
nın, Mil  liDe  mok  rat  lar və Eser  lə  rin 
na  mi  zəd  lə  ri  nin mü  ba  ri  zə  sin  də heç 
bir par  ti  ya  nı təm  sil et  mə  yən, bi  tə  rəf 
na  mi  zəd, təx  mi  nən 2530 yaş  lı azər 
bay  can  lı mü  səl  man qa  dın Pə  ri  xa  nım 
So  fi  ye  va di  gər na  mi  zəd  lə  ri üs  tə  lə  yib 
və Qa  ra  ya  zı dairə  sin  dən Tif  is qə  za 
ero  ba  sı  nın (yer  li bə  lə  diy  yə) be  şin  ci 
səs  ver  mə hü  qu  qu  na ma  lik nü  ma 
yən  də  si olub. Bu  nun  la da o, dün  ya  da 
de  mok  ra  tik yol  la de  pu  tat se  çi  lən ilk 
mü  səl  man qa  dın he  sab edi  lir”. 

Əf  sus  lar ol  sun ki, P.So  fi  ye  va  nın 
de  pu  tat  lıq fəaliy  yə  ti haq  qın  da döv 
rü  mü  zə çox az mə  lu  mat ça  tıb. Bəl  kə 
də bi  lə  rək  dən bu mə  lu  mat  lar məhv 
edi  lib, ya  xud ki  fa  yət qə  dər də  rin  dən 
öy  rə  nil  mə  yib. Bu ba  rə  də fi  kir bil  dir 
mək çə  tin  dir. An  caq bu  nun  la ya  na  şı, 

Şərqin ilk müsəlman qadın millət vəkili:

Pərixanım Sofiyeva

Azər  bay  can qa  dı  nı çə  tin,  
la  kin şə  rəf  i in  ki  şaf yo  lu 
ke  çib. Onun qəh  rə  man  lı  ğı, 
mərd  li  yi, fə  da  kar  lı  ğı, cə  sa  rə -
ti və sə  da  qə  ti haq  qın  da ya  zı -
lan  lar ta  ri  xi  mi  zin ay  rı-ay  rı 
sə  hi  fə  lə  rin  də özü  nə  məx  sus 
yer tu  tub. Azər  bay  can qa -
dı  nı mil  li adət  lə  rin, və  tən -
pər  vər  li  yin, əx  la  qi-mə  nə  vi 
də  yər  lə  rin, mil  li dü  şün  cə 
tər  zi  nin həm da  şı  yı  cı  sı, həm 
də ötü  rü  cü  sü  dür. Ümum -
mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
söz  lə  ri ilə de  sək: “Qa  dın  lar 
cə  miy  yə  tin bə  zə  yi  dir, gö  zəl -
li  yi  dir. Qa  dın  sız cə  miy  yət 
ola bil  məz, hə  yat ola bil  məz. 
Azər  bay  can qa  dın  la  rı öz 
ağıl  la  rı  na, zə  ka  la  rı  na, bi -
lik  lə  ri  nə, is  te  dad  la  rı  na gö  rə 
dün  ya qa  dın  la  rı içə  ri  sin  də 
özü  nə  məx  sus yer tu  tur  lar. 
Ona gö  rə də biz qa  dın  la  rı -
mız  la fəxr edi  rik”. 

Gürcüstan Milli Şurasının iclası, 1918-ci il 26 may
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onun se  çil  di  yi kən  din im  kan  la  rı  nın 
art  ma  sı, əha  li  nin gü  zə  ra  nı  nın yax  şı 
laş  ma  sı üçün bir çox iş  lər gör  dü  yü, o 
cüm  lə  dən hö  ku  mə  ti öz kənd  lə  ri  nə ya 
xın yer  dən ke  çən də  mir yo  lu çək  dir 
mə  yə məc  bur et  mə  si ta  ri  xi fakt ola  raq 
təs  diq  lə  nib. 

 Pə  ri  xa  nı  mın əha  li ara  sın  da  kı nü 
fu  zu  na diq  qət çə  kən ta  rix  çi alim İrak  li 
Xva  da  giani ya  zır  dı ki, “hət  a müasir 
dövr  də be  lə bir qa  dı  nın de  pu  tat se  çil 
mə  si çox çə  tin ol  du  ğu hal  da, 1918ci 
il  də mü  səl  man qa  dı  nın se  çil  mə  si ağ 
la  sığ  maz  dır. Tə  səv  vür et  mək çə  tin  dir 
ki, o, ne  cə nü  fu  za sa  hib imiş...” Bu 
fi  kir  lər bir da  ha sü  but edir ki, se  vim 
li mauze  ri hə  mi  şə ya  nın  da olan bu 
qa  dın ya  şa  dı  ğı əra  zi  də həm bö  yük 
hör  mət, nü  fuz sa  hi  bi olub, həm də öz 

fəaliy  yə  ti ilə in  san  la  rın ina  mı  nı, eti  ba 
rı  nı qa  za  nıb. 

Heç vaxt ailə qur  ma  yan si  ya  sət 
çi xa  nım qar  da  şı  nın qı  zı  nı öv  lad  lı  ğa 
gö  tü  rüb. Gür  cüs  tan bol  şe  vik  lər tə  rə 
fin  dən iş  ğal edil  dik  dən son  ra 1921ci 
il  də onun bü  tün əm  la  kı və mülk  lə  ri 
mü  sa  di  rə olu  nub. 

Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va bol  şe  vik 
lə  rə kəs  kin nif  rət edir  miş. Sta  li  nin 
“bö  yük tə  miz  lə  mə” kam  pa  ni  ya  sı za 
ma  nı 8 qar  da  şın  dan 5i gül  lə  lən  miş 
və küt  lə  vi mə  zar  lıq  lar  dan bi  rin  də 
dəfn edil  miş  dir. On  la  rın nəş  lə  ri hə  lə 
də ta  pıl  ma  yıb. Qo  hum  lar sür  gün 
olu  nan  dan son  ra nəs  lin bə  zi nü  ma 
yən  də  lə  ri tə  qib  lər  dən qur  tul  maq 
məq  sə  di ilə soy  ad  la  rı  nı “Məm  mə 
dov”a də  yi  şib  lər. 

Qar  daş  la  rı  nın ölü  mün  dən son  ra 
Pə  ri  xa  nım bü  tün öm  rü  nü on  la  rın öv 
lad  la  rı  nı bö  yü  düb oxut  dur  ma  ğa həsr 
edib. O, çox yax  şı an  la  yır  dı ki, təh  sil 
al  ma  dan in  san heç bir nü  fuz sa  hi  bi 
ol  maz, nə özü  nə, nə da baş  qa  la  rı 
na kö  mək edə bil  məz. Bu  na gö  rə də 
təh  si  li hə  mi  şə qiy  mət  lən  di  rib; qar  da 
şı uşaq  la  rı  na öz doğ  ma öv  la  dı ki  mi 
ba  xıb, ha  mı  sı  na yük  sək təh  sil ve  rib. 
Bu uşaq  la  rın ara  sın  dan gə  lə  cək  də 
məş  hur hə  kim, müəl  lim, elm adam  la 
rı ki  mi ta  nı  nan  lar olub. 

Qa  ra  ça  la kən  din  də So  fi  yev  lər hə  lə 
də ən bö  yük nə  sil  dir. Bu nə  sil  dən bir 
çox ta  nın  mış alim və ic  ti  mai xa  dim 
lər ye  tiş  miş  dir. Ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, 
pro  fes  sor Mə  həd So  fi  yev, gör  kəm  li 
coğ  ra  fi  ya  çı alim, Azər  bay  can Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın Coğ  ra  fi  ya 
İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, aka  de  mik 
Ra  miz Məm  mə  dov, Dün  ya Azər  bay 
can  lı  la  rı Konq  re  si  nin İda  rə He  yə  ti  nin 
üz  vü Fat  ma So  fi  ye  va, Əlil Qa  dın  lar 
Cə  miy  yə  ti  nin səd  ri Məh  lu  qə Rə  hi  mo 
va və bir çox zi  ya  lı  la  rın ad  la  rı  nı qeyd 
et  mək olar. Döv  lət xa  di  mi, gör  kəm  li 
ri  ya  ziy  yat  çı alim, aka  de  mik, 1962
1967ci il  lər  də Azər  bay  can SSR Elm  lər 
Aka  de  mi  ya  sı  nın pre  zi  den  ti ol  muş 
Za  hid Xə  li  lov da bu nə  sil  dən  dir.  

Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va 1951ci il  də 
qar  da  şı  nın öv  lad  la  rın  dan bi  ri  nin həbs 
edil  mə  si xə  bə  ri  ni eşi  dən  dən son  ra 
in  farkt ke  çi  rə  rək dün  ya  sı  nı də  yi  şib 
(bə  zi mən  bə  lər  də 1953cü il gös  tə  ri  lir) 
və öz doğ  ma kən  din  də dəfn edi  lib. 

Hər za  man ol  du  ğu ki  mi, xal  qın 
mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  nə, ta  nın  mış 
xa  dim  lə  ri  nə diq  qət gös  tə  rən Hey  dər 
Əli  yev Fon  du Azər  bay  can Cüm  hu  riy 
yə  ti  nin 100 il  li  yi ərə  fə  sin  də Pə  ri  xa  nım 
So  fi  ye  va  nın mə  za  rı  nı ye  ni  dən abad 
laş  dır  maq is  tə  yib. La  kin Gür  cüs  tan 
hö  ku  mə  ti bu işi öz üzə  ri  nə gö  tü  rüb, 
Gür  cüs  ta  nın Qar  da  ba  ni ra  yo  nu  nun 
Qa  ra  ça  la kən  din  də yer  lə  şən mə  zara 
2018ci ilin iyun ayın  da qəbi  rüs  tü abi 
də qo  yu  lub. 

Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti  nin in  di  ki 
üzv  lə  ri də Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va haq 
qın  da çox yük  sək fi  kir  lər söy  lə  yir 
lər. Gür  cüs  ta  nın azər  bay  can  lı  la  rın 

Kve  mo Kart  li  Bor  ça  lı böl  gə  si  nin 
qu  ber  na  to  ru Şo  ta Rex  viaş  vi  li de  yib: 
“Azər  bay  can  lı  lar Gür  cüs  tan  da hər 
za  man bü  tün sa  hə  lər  də fəal olub  lar. 
Gür  cüs  tan  da de  pu  tat ol  muş azər 
bay  can  lı qadın Pə  rixa  nım So  fi  ye  va 
bu  na par  laq nü  mu  nə  dir. O, mü  səl 
man dün  ya  sın  da de  pu  tat se  çi  lən ilk 
qa  dın  dır. Bu, onu gös  tə  rir ki, Gür 
cüs  tan  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı  lar ta 
ri  xən öl  kə  nin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın 
da yük  sək fəal  lıq  la  rı ilə se  çi  lib  lər”.

Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb 
le  ya  sı  nın 2019cu ilin ap  rel ses  si  ya 
sın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin de  pu  ta  tı Ra  fael Hü  sey  nov 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va haq  qın  da mə  sə  lə 
qal  dı  rıb və Gür  cüs  tan nü  ma  yən  də he 
yə  tin  dən bu mə  sə  lə ilə ma  raq  lan  ma  ğı 
xa  hiş edib.

Top  lan  tı  da Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti 
nin o vaxt  kı rəh  bə  ri Ma  mu  ka Bax  tad 
ze öl  kə  si  nin in  ki  şa  fın  da və in  teq  ra 
si  ya  sın  da azər  bay  can  lı  la  rın ro  lu  nu 
qeyd edib, Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va  nın 
adı  nın əbə  di  ləş  di  ri  lə  cə  yi  ni bil  di  rib.

Bu gün mü  səl  man dün  ya  sı  nın ilk 
qa  dın de  pu  ta  tı Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va 
nın adı Gür  cüs  tan  da əbə  di  ləş  di  ri  lib. 
Öl  kə  nin Mər  kə  zi Seç  ki Ko  mis  si  ya  sı 
19181920ci il  lər  də yer  li özü  nüida 
rəet  mə or  qan  la  rı  na ke  çi  ril  miş seç  ki  lə 
rin ta  ri  xi  nə həsr olun  muş “Gür  cüs  tan 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sın  da yer  li 
özü  nüida  rəet  mə or  qan  la  rı  na seç  ki 
lər” ad  lı ki  tab nəşr et  di  rib. Bu ki  tab  da 
Gür  cüs  tan  da mü  səl  man dün  ya  sın  da 
ilk qa  dın de  pu  tat ol  muş azər  bay  can  lı 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va haq  qın  da ge  niş 
mə  lu  mat və fo  to  şə  kil ək  si  ni ta  pıb.

Tbi  li  si bə  lə  diy  yə  si  nin sədr müavi 
ni Ma  ri  ka Dar  çi  ya  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
“Tbi  li  si  nin xa  ti  rə skam  ya  la  rı” ad  lı 
la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. La  yi  hə çər  çi  və 
sin  də pay  taxt  da  kı Azad  lıq mey  da  nın 
da yer  ləş  di  ri  lən otu  ra  caq  la  ra (skam 
ya  lara) Gür  cüs  ta  nın ta  ri  xin  də önəm  li 
rol oy  na  yan ic  ti  mai xa  dim  lə  rin ad 
la  rı  nın əks olun  du  ğu xa  ti  rə löv  hə  lər 
vu  ru  lub. Hə  min skam  ya  lar  dan bi  ri  nə 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va  ya həsr olu  nan 
löv  hə bər  ki  di  lib. Löv  hə  də Pə  ri  xa  nım 
So  fi  ye  va  nın dün  ya  da de  mok  ra  tik 

yol  la de  pu  tat se  çi  lən ilk mü  səl  man 
qa  dın ol  ma  sı ba  rə  də gür  cü və in  gi  lis 
dil  lə  rin  də mə  lu  mat  lar ya  zı  lıb.

Ha  zır  da Gür  cüs  tan  da bu xey  riy 
yə  çi qa  dın haq  qın  da ki  tab ha  zır  la  nır.

Bu gün Qa  ra  ça  la kən  din  də ya  şa 
yan və ta  rix müəl  li  mi ki  mi fəaliy  yət 
gös  tə  rən Bəy  zad So  fi  yev (Pə  ri  xa 
nı  mın qar  da  şı nə  və  si) bil  di  rir ki, 
həm bu, həm də qon  şu kənd  lər  də 
ya  şa  yan yaş  lı in  san  lar Pə  ri  xa  nı  mı 
hər za  man hör  mət və eh  ti  ram  la xa 
tır  la  yır  lar. İn  san  la  ra kö  mək et  mək 
dən yo  rul  ma  yan bu xanım o döv  rün 
“qa  dın Ro  bin Qud”u sa  yı  lır  mış.

Fik  ri  miz  cə, Pə  ri  xa  nım So  fi  ye 
va  nın hə  yat və fəaliy  yə  ti  nin araş 
dı  rıl  ma  sı həm Azər  bay  can qa  dın 
hə  rə  ka  tı  nın, həm azər  bay  can  lı  la  rın 
o za  man müs  tə  qil Gür  cüs  tan Res 

pub  li  ka  sı  nın in  ki  şa  fı  na ver  dik  lə  ri 
töh  fə  lə  rin təd  qiq olun  ma  sı ba  xı  mın 
dan xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. 
2024cü il  də onun ana  dan ol  ma  sı  nın 
130 ili ta  mam ola  caq  dır. Ümid edi  rik 
ki, qar  şı  da  kı il  lər  də bu cə  sa  rət  li və 
mərd qa  dın haq  qın  da da  ha ge  niş 
mə  lu  mat  lar əl  də olu  na  caq  dır. 

Hər bir in  san ta  ri  xin bir par  ça  sı 
dır. Bu par  ça  lar öy  rə  nil  dik  cə, araş 
dı  rıl  dıq  ca ay  rıay  rı sə  hi  fə  lər yad  daş 
lar  da bir  lə  şə  rək bir tam  lıq, bü  töv  lük 
ya  ra  dır. Ta  ri  xi  mi  zi öy  rən  mək, təb  liğ 
et  mək və ya  şat  maq isə hər bi  ri  mi  zin 
və  tən  daş  lıq bor  cu  dur. 

Ay  nur Vey  sə  lo  va-Ab  ba  so  va
Mil  li Məc  li  sin Ailə, qa  dın və uşaq mə -

sə  lə  lə  ri ko  mi  tə  si  nin eks  per  ti 
Xə  ta  yi Əzi  zov

AZƏR  TAC-ın xü  su  si müx  bi  ri

“Tbi  li  si  nin xa  ti  rə skam  ya  la  rı” ad  lı la  yi  hə çər  çi  və  sin  də Azad  lıq  
mey  da  nın  da yer  ləş  di  ri  lən Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va  ya həsr olu  nan löv  həli oturacaq
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onun se  çil  di  yi kən  din im  kan  la  rı  nın 
art  ma  sı, əha  li  nin gü  zə  ra  nı  nın yax  şı 
laş  ma  sı üçün bir çox iş  lər gör  dü  yü, o 
cüm  lə  dən hö  ku  mə  ti öz kənd  lə  ri  nə ya 
xın yer  dən ke  çən də  mir yo  lu çək  dir 
mə  yə məc  bur et  mə  si ta  ri  xi fakt ola  raq 
təs  diq  lə  nib. 

 Pə  ri  xa  nı  mın əha  li ara  sın  da  kı nü 
fu  zu  na diq  qət çə  kən ta  rix  çi alim İrak  li 
Xva  da  giani ya  zır  dı ki, “hət  a müasir 
dövr  də be  lə bir qa  dı  nın de  pu  tat se  çil 
mə  si çox çə  tin ol  du  ğu hal  da, 1918ci 
il  də mü  səl  man qa  dı  nın se  çil  mə  si ağ 
la  sığ  maz  dır. Tə  səv  vür et  mək çə  tin  dir 
ki, o, ne  cə nü  fu  za sa  hib imiş...” Bu 
fi  kir  lər bir da  ha sü  but edir ki, se  vim 
li mauze  ri hə  mi  şə ya  nın  da olan bu 
qa  dın ya  şa  dı  ğı əra  zi  də həm bö  yük 
hör  mət, nü  fuz sa  hi  bi olub, həm də öz 

fəaliy  yə  ti ilə in  san  la  rın ina  mı  nı, eti  ba 
rı  nı qa  za  nıb. 

Heç vaxt ailə qur  ma  yan si  ya  sət 
çi xa  nım qar  da  şı  nın qı  zı  nı öv  lad  lı  ğa 
gö  tü  rüb. Gür  cüs  tan bol  şe  vik  lər tə  rə 
fin  dən iş  ğal edil  dik  dən son  ra 1921ci 
il  də onun bü  tün əm  la  kı və mülk  lə  ri 
mü  sa  di  rə olu  nub. 

Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va bol  şe  vik 
lə  rə kəs  kin nif  rət edir  miş. Sta  li  nin 
“bö  yük tə  miz  lə  mə” kam  pa  ni  ya  sı za 
ma  nı 8 qar  da  şın  dan 5i gül  lə  lən  miş 
və küt  lə  vi mə  zar  lıq  lar  dan bi  rin  də 
dəfn edil  miş  dir. On  la  rın nəş  lə  ri hə  lə 
də ta  pıl  ma  yıb. Qo  hum  lar sür  gün 
olu  nan  dan son  ra nəs  lin bə  zi nü  ma 
yən  də  lə  ri tə  qib  lər  dən qur  tul  maq 
məq  sə  di ilə soy  ad  la  rı  nı “Məm  mə 
dov”a də  yi  şib  lər. 

Qar  daş  la  rı  nın ölü  mün  dən son  ra 
Pə  ri  xa  nım bü  tün öm  rü  nü on  la  rın öv 
lad  la  rı  nı bö  yü  düb oxut  dur  ma  ğa həsr 
edib. O, çox yax  şı an  la  yır  dı ki, təh  sil 
al  ma  dan in  san heç bir nü  fuz sa  hi  bi 
ol  maz, nə özü  nə, nə da baş  qa  la  rı 
na kö  mək edə bil  məz. Bu  na gö  rə də 
təh  si  li hə  mi  şə qiy  mət  lən  di  rib; qar  da 
şı uşaq  la  rı  na öz doğ  ma öv  la  dı ki  mi 
ba  xıb, ha  mı  sı  na yük  sək təh  sil ve  rib. 
Bu uşaq  la  rın ara  sın  dan gə  lə  cək  də 
məş  hur hə  kim, müəl  lim, elm adam  la 
rı ki  mi ta  nı  nan  lar olub. 

Qa  ra  ça  la kən  din  də So  fi  yev  lər hə  lə 
də ən bö  yük nə  sil  dir. Bu nə  sil  dən bir 
çox ta  nın  mış alim və ic  ti  mai xa  dim 
lər ye  tiş  miş  dir. Ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, 
pro  fes  sor Mə  həd So  fi  yev, gör  kəm  li 
coğ  ra  fi  ya  çı alim, Azər  bay  can Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın Coğ  ra  fi  ya 
İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, aka  de  mik 
Ra  miz Məm  mə  dov, Dün  ya Azər  bay 
can  lı  la  rı Konq  re  si  nin İda  rə He  yə  ti  nin 
üz  vü Fat  ma So  fi  ye  va, Əlil Qa  dın  lar 
Cə  miy  yə  ti  nin səd  ri Məh  lu  qə Rə  hi  mo 
va və bir çox zi  ya  lı  la  rın ad  la  rı  nı qeyd 
et  mək olar. Döv  lət xa  di  mi, gör  kəm  li 
ri  ya  ziy  yat  çı alim, aka  de  mik, 1962
1967ci il  lər  də Azər  bay  can SSR Elm  lər 
Aka  de  mi  ya  sı  nın pre  zi  den  ti ol  muş 
Za  hid Xə  li  lov da bu nə  sil  dən  dir.  

Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va 1951ci il  də 
qar  da  şı  nın öv  lad  la  rın  dan bi  ri  nin həbs 
edil  mə  si xə  bə  ri  ni eşi  dən  dən son  ra 
in  farkt ke  çi  rə  rək dün  ya  sı  nı də  yi  şib 
(bə  zi mən  bə  lər  də 1953cü il gös  tə  ri  lir) 
və öz doğ  ma kən  din  də dəfn edi  lib. 

Hər za  man ol  du  ğu ki  mi, xal  qın 
mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  nə, ta  nın  mış 
xa  dim  lə  ri  nə diq  qət gös  tə  rən Hey  dər 
Əli  yev Fon  du Azər  bay  can Cüm  hu  riy 
yə  ti  nin 100 il  li  yi ərə  fə  sin  də Pə  ri  xa  nım 
So  fi  ye  va  nın mə  za  rı  nı ye  ni  dən abad 
laş  dır  maq is  tə  yib. La  kin Gür  cüs  tan 
hö  ku  mə  ti bu işi öz üzə  ri  nə gö  tü  rüb, 
Gür  cüs  ta  nın Qar  da  ba  ni ra  yo  nu  nun 
Qa  ra  ça  la kən  din  də yer  lə  şən mə  zara 
2018ci ilin iyun ayın  da qəbi  rüs  tü abi 
də qo  yu  lub. 

Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti  nin in  di  ki 
üzv  lə  ri də Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va haq 
qın  da çox yük  sək fi  kir  lər söy  lə  yir 
lər. Gür  cüs  ta  nın azər  bay  can  lı  la  rın 

Kve  mo Kart  li  Bor  ça  lı böl  gə  si  nin 
qu  ber  na  to  ru Şo  ta Rex  viaş  vi  li de  yib: 
“Azər  bay  can  lı  lar Gür  cüs  tan  da hər 
za  man bü  tün sa  hə  lər  də fəal olub  lar. 
Gür  cüs  tan  da de  pu  tat ol  muş azər 
bay  can  lı qadın Pə  rixa  nım So  fi  ye  va 
bu  na par  laq nü  mu  nə  dir. O, mü  səl 
man dün  ya  sın  da de  pu  tat se  çi  lən ilk 
qa  dın  dır. Bu, onu gös  tə  rir ki, Gür 
cüs  tan  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı  lar ta 
ri  xən öl  kə  nin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın 
da yük  sək fəal  lıq  la  rı ilə se  çi  lib  lər”.

Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb 
le  ya  sı  nın 2019cu ilin ap  rel ses  si  ya 
sın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin de  pu  ta  tı Ra  fael Hü  sey  nov 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va haq  qın  da mə  sə  lə 
qal  dı  rıb və Gür  cüs  tan nü  ma  yən  də he 
yə  tin  dən bu mə  sə  lə ilə ma  raq  lan  ma  ğı 
xa  hiş edib.

Top  lan  tı  da Gür  cüs  tan hö  ku  mə  ti 
nin o vaxt  kı rəh  bə  ri Ma  mu  ka Bax  tad 
ze öl  kə  si  nin in  ki  şa  fın  da və in  teq  ra 
si  ya  sın  da azər  bay  can  lı  la  rın ro  lu  nu 
qeyd edib, Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va  nın 
adı  nın əbə  di  ləş  di  ri  lə  cə  yi  ni bil  di  rib.

Bu gün mü  səl  man dün  ya  sı  nın ilk 
qa  dın de  pu  ta  tı Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va 
nın adı Gür  cüs  tan  da əbə  di  ləş  di  ri  lib. 
Öl  kə  nin Mər  kə  zi Seç  ki Ko  mis  si  ya  sı 
19181920ci il  lər  də yer  li özü  nüida 
rəet  mə or  qan  la  rı  na ke  çi  ril  miş seç  ki  lə 
rin ta  ri  xi  nə həsr olun  muş “Gür  cüs  tan 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sın  da yer  li 
özü  nüida  rəet  mə or  qan  la  rı  na seç  ki 
lər” ad  lı ki  tab nəşr et  di  rib. Bu ki  tab  da 
Gür  cüs  tan  da mü  səl  man dün  ya  sın  da 
ilk qa  dın de  pu  tat ol  muş azər  bay  can  lı 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va haq  qın  da ge  niş 
mə  lu  mat və fo  to  şə  kil ək  si  ni ta  pıb.

Tbi  li  si bə  lə  diy  yə  si  nin sədr müavi 
ni Ma  ri  ka Dar  çi  ya  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
“Tbi  li  si  nin xa  ti  rə skam  ya  la  rı” ad  lı 
la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. La  yi  hə çər  çi  və 
sin  də pay  taxt  da  kı Azad  lıq mey  da  nın 
da yer  ləş  di  ri  lən otu  ra  caq  la  ra (skam 
ya  lara) Gür  cüs  ta  nın ta  ri  xin  də önəm  li 
rol oy  na  yan ic  ti  mai xa  dim  lə  rin ad 
la  rı  nın əks olun  du  ğu xa  ti  rə löv  hə  lər 
vu  ru  lub. Hə  min skam  ya  lar  dan bi  ri  nə 
Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va  ya həsr olu  nan 
löv  hə bər  ki  di  lib. Löv  hə  də Pə  ri  xa  nım 
So  fi  ye  va  nın dün  ya  da de  mok  ra  tik 

yol  la de  pu  tat se  çi  lən ilk mü  səl  man 
qa  dın ol  ma  sı ba  rə  də gür  cü və in  gi  lis 
dil  lə  rin  də mə  lu  mat  lar ya  zı  lıb.

Ha  zır  da Gür  cüs  tan  da bu xey  riy 
yə  çi qa  dın haq  qın  da ki  tab ha  zır  la  nır.

Bu gün Qa  ra  ça  la kən  din  də ya  şa 
yan və ta  rix müəl  li  mi ki  mi fəaliy  yət 
gös  tə  rən Bəy  zad So  fi  yev (Pə  ri  xa 
nı  mın qar  da  şı nə  və  si) bil  di  rir ki, 
həm bu, həm də qon  şu kənd  lər  də 
ya  şa  yan yaş  lı in  san  lar Pə  ri  xa  nı  mı 
hər za  man hör  mət və eh  ti  ram  la xa 
tır  la  yır  lar. İn  san  la  ra kö  mək et  mək 
dən yo  rul  ma  yan bu xanım o döv  rün 
“qa  dın Ro  bin Qud”u sa  yı  lır  mış.

Fik  ri  miz  cə, Pə  ri  xa  nım So  fi  ye 
va  nın hə  yat və fəaliy  yə  ti  nin araş 
dı  rıl  ma  sı həm Azər  bay  can qa  dın 
hə  rə  ka  tı  nın, həm azər  bay  can  lı  la  rın 
o za  man müs  tə  qil Gür  cüs  tan Res 

pub  li  ka  sı  nın in  ki  şa  fı  na ver  dik  lə  ri 
töh  fə  lə  rin təd  qiq olun  ma  sı ba  xı  mın 
dan xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. 
2024cü il  də onun ana  dan ol  ma  sı  nın 
130 ili ta  mam ola  caq  dır. Ümid edi  rik 
ki, qar  şı  da  kı il  lər  də bu cə  sa  rət  li və 
mərd qa  dın haq  qın  da da  ha ge  niş 
mə  lu  mat  lar əl  də olu  na  caq  dır. 

Hər bir in  san ta  ri  xin bir par  ça  sı 
dır. Bu par  ça  lar öy  rə  nil  dik  cə, araş 
dı  rıl  dıq  ca ay  rıay  rı sə  hi  fə  lər yad  daş 
lar  da bir  lə  şə  rək bir tam  lıq, bü  töv  lük 
ya  ra  dır. Ta  ri  xi  mi  zi öy  rən  mək, təb  liğ 
et  mək və ya  şat  maq isə hər bi  ri  mi  zin 
və  tən  daş  lıq bor  cu  dur. 

Ay  nur Vey  sə  lo  va-Ab  ba  so  va
Mil  li Məc  li  sin Ailə, qa  dın və uşaq mə -

sə  lə  lə  ri ko  mi  tə  si  nin eks  per  ti 
Xə  ta  yi Əzi  zov

AZƏR  TAC-ın xü  su  si müx  bi  ri

“Tbi  li  si  nin xa  ti  rə skam  ya  la  rı” ad  lı la  yi  hə çər  çi  və  sin  də Azad  lıq  
mey  da  nın  da yer  ləş  di  ri  lən Pə  ri  xa  nım So  fi  ye  va  ya həsr olu  nan löv  həli oturacaq
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