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VI çağırış Milli Məclis tarixə düsəcək daha bir ilini
geridə qoydu. Pandemiya dövrünün diqtə etdiyi təc
ridlər, məhdudiyyətlər parlamentin işinə nəinki təsir
göstərdi, tam əksinə, olduqca fəal, gündəm baxımından
operativ və zəngin qanunvericilik bazası ilə yadda qala
caq il oldu. Ələlxüsus iclasların idarə olunmasına Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın müasir yanaşması və
bütün mümkün texnoloji yeniliklərdən istifadə edilməsi
diqqət çəkdi. Komitə iclaslarının və beynəlxalq səpkili
tədbirlərin onlayn formatda keçirilməsi təcrübəsi olduq
ca uğurlu idi.
Milli Məclis, eyni zamanda, iki cəbhədə - həm koro
navirus, həm də Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə haqq savaşımız olan Vətən müharibəsi
şəraitində fəaliyyət göstərsə də, olduqca işgüzar və eyni
zamanda, dinamik qrafik tətbiq olundu.
Təqdirəlayiq hallardan biri də parlament rəhbərli
yi səviyyəsində deputat-seçici təmaslarının artmasına
yönələn çağırışlar idi və bu, qısa zamanda öz bəhrəsini
verdi. Bu əsnada dövrün tələbinə uyğun olaraq, seçici
lərlə ünsiyyət forması kimi, həm də informasiya, komu
nikasiya resurslarının seçilməsi və vətəndaşlar tərəfin
dən faydalı təkliflərin artması iclaslarda qanunvericilik
sahəsində irəli sürülən təşəbbüslər üçün əla platforma
oldu.
Yeni texnologiyaların tətbiqi, maraqlı təşəbbüslər,
sürətlə artan beynəlxalq əlaqələr, parlament-xalq dialo
qu… Bir sözlə, Milli Məclisin tarixinə nəzər salarkən,
məhz 2020-2021-ci fəaliyyət ilinin effektivliyindən çox
danışılacağı şəksizdir.
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Şuşa Bəyannaməsİ
Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun
və qardaşlığının zirvəsi
Azərbaycan və Türkiyəni tarixi, milli, dini və mədəni köklər bir-birinə
bağlayır. Bu səbəbdən də münasibətlərimiz dostluq, qardaşlıq prin
siplərinə və strateji müttəfiqliyə əsaslanır. Tarixi köklərə, qardaşlığa
bağlı olan əlaqələrimiz bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisaditicarət, humanitar, hərbi və digər sahələrdə uğurla inkişaf edir. Hər
iki ölkə beynəlxalq müstəvidə bir-birini birmənalı olaraq dəstəkləyir.
Dostluq, qarşılıqlı etimad, sə
mimi münasibətlər, yüksək səviy
yəli əməkdaşlıq əsasında qurulan
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri
daim möhkəmlənməkdədir. Xalq

larımızın eyni soykökünə, dilə,
dinə, mədəniyyətə və bir çox digər
ortaq dəyərlərə malik olması bu
iki ölkəni həmişə bir-birinə doğma
edib, böyük öndər Mustafa Kamal
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Atatürkün dediyi kimi, sevincimiz
də, kədərimiz də bir olub. Eyni za
manda, Ümummilli lider Heydər
Əliyevin əbədiyyətə qədər yaşa
yacaq “biz bir millət, iki dövlətik”

ZƏFƏR

kəlamı bir qardaşlıq şüarı olaraq
dillərdə dolaşır.
Azərbaycan və Türkiyə arasın
da əlaqələrin bu səviyyədə yüksək
inkişafı təkcə bu dövlətlərin yox,
həm də regionun ümumi tərəq
qisinə, sabitliyin bərqərar olması
na mühüm töhfələr verir. Dövlət
rəhbərləri İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın şəxsi münasi
bətlərinin yüksək səviyyədə olma
sı da iki ölkə arasında əlaqələrin
yüksələn xətlə inkişafında başlıca
amillərdən biridir.
44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı dost və qardaş Türkiyə
Cümhuriyyətinin xalqımıza siyasi
və mənəvi dəstəyi Azərbaycanın
işğalçı Ermənistan üzərində qələ
bəsində əhəmiyyətli rol oynadı.
Ümumiyyətlə, İkinci Qarabağ mü
haribəsi Azərbaycan-Türkiyə qar

İkinci Qarabağ müharibəsi bunu
bütün dünyaya bir daha göstərdi
ki, Türkiyə-Azərbaycan bir yerdə
dirlər. Əziz qardaşımın, hörmətli
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
dəstəyi ilk saatlardan bizi
ruhlandırdı. Çünki mü
“Bu gün buradan - qədim şəhərimiz
haribənin ilk saatlarından
olan Şuşadan verilən açıqlamalar bütün
başlayaraq Türkiyə və
dünyaya səs salacaq, bunun böyük
onun Cümhurbaşqanı
əks-sədası olacaqdır. Bu səfərin tarixi
bizə mənəvi və siya
əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər
si dəstək vermişdir. Bu
ərzində dillərdə olacaqdır”.
mənəvi və siyasi dəstək
İlham Əliyev
müharibənin son gününə
qədər göstərildi”. Əlbəttə,
postmüharibə dövründə
yaranmış yeni reallıqların fonunda
yazdı, tarixi salnamə yaratdı. Döv
Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və
lət başçımızın vurğuladığı kimi:
strateji tərəfdaşlığı regionda da
“Türkiyə-Azərbaycan dostluğu,
yanıqlı sülhün, etibarlı təhlükəsiz
qardaşlığı bu gün ən yüksək zirvə
liyin və çoxtərəfli münasibətlərin
dədir və bütün məsələlərdə biz hər
təmin olunması baxımından strate
zaman bir-birimizin yanındayıq.

daşlığının sarsılmaz olduğunu və
möhkəm təməllərə əsaslandığını
bir daha bütün dünyaya nümayiş
etdirdi. Bu iki ölkə, sözün əsl mə
nasında, yeni bir qardaşlıq dastanı
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ji önəm kəsb edir. Başqa sözlə, iki
qardaş ölkənin sıx əməkdaşlığı və
birgə təşəbbüsləri regionda çoxşa
xəli, qarşılıqlı-faydalı işbirliyinin
dərinləşməsində, strateji inteqrasi
yanın daha intensiv xarakter alma
sında vacib rola malikdir.
İki qardaş ölkə arasında müna
sibətlərin zirvəsi Türkiyə Cümhu
riyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın iyunun 15-də Azər
baycana səfəri çərçivəsində qədim
şəhərimiz olan Şuşada müttəfiqlik
haqqında bəyannamənin imzalan
ması oldu. İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğan tərəfindən imza
lanmış “Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında
müttəfiqlik münasibətləri haq
qında” Şuşa Bəyannaməsi əslində
“bir millət, iki dövlət” fəlsəfəsinin
hüquqi müstəviyə köçürülməsi
hadisəsi, mühüm bir tarixi olay idi.

yinin təminatçısı həm də Türkiyə
Cümhuriyyəti hesab edilir.
İkinci mühüm bir məsələ isə
odur ki, Şuşa Bəyannaməsinin
təhlükəsizliklə bağlı olan hissəsi
BMT Nizamnaməsinə is
tinad edilərək hazırlanıb,
“Bölgədə təsiri olan hər kəsi həqiqətləri
bu müqavilənin hüquqi
görməyə, Azərbaycan xalqının Zəfərini
əsasları beynəlxalq hüqu
qəbul etməyə və gələcəyə baxmağa
qa
söykənir, beynəlxalq
dəvət edirik”.
ictimaiyyət tərəfindən
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
dəstəklənir. Yəni Azər
baycan ilə Türkiyə strate
ji müttəfiqlik münasibətlərini daha
yinin, ərazi bütövlüyünün təhdid
da dərinləşdirərkən bunu üçüncü
edilməsi, digəri üçün də təhdid
tərəfə qarşı deyil, sadəcə öz təh
kimi qəbul edilir və lazımi tədbir
lükəsizlikləri baxımından zəruri
lərin həyata keçirilməsi öhdəçiliyi
hesab edərək qərarlaşdırırlar.
ni yaradır. Azərbaycan Prezidenti
İki qardaş ölkə müqavilədən
İlham Əliyevin Şuşa Bəyannaməsi
irəli gələn öhdəçiliyi və öz təhlükə
imzalanarkən tarixi Qars Müqavi
sizliklərini təmin etmək üçün hərbi
ləsinə istinad etməsi də bununla
institusional qurumların mövcud
əlaqədar idi. Çünki Qars Müqa
ol
ması reallığından və zərurətin
viləsinə əsasən onun təhlükəsizli

Çünki bu sənəd iki dövlət arasında
strateji müttəfiqlik münasibətlərinə
təhlükəsizlik və işbirliyi konteks
tində yeni keyfiyyət qazandırır.
Beləliklə, bir dövlətin təhlükəsizli
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dən çıxış edərək bu istiqamətdə də
müştərək addımlar atmaqla bağlı
qərar qəbul edirlər. Yəni Şuşa Bə
yannaməsində silahlı qüvvələrimi
zin yeni çağırışlara uyğun olaraq
yenidən formalaşdırılması, mo
dernləşdirilməsi, müdafiə qabiliy
yətlərinin və hərbi təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsinə yönələn
tədbirlərin həyata keçirilməsi, iki
qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin
fəaliyyət qabiliyyətlərinin birlikdə
artırılması, müasir texnologiyalara
əsaslanan silah və sursatların idarə
olunması istiqamətində sıx əmək
daşlığı da nəzərdə tutulur. Eyni
zamanda, bu məqsədlə səlahiyyətli
struktur və qurumların qarşılıqlı
əlaqəli fəaliyyətinin təmin edil
məsi də vurğulanır. Bu isə əslində
müdafiə güclərimizi birləşdirmək
deməkdir.
Vətən müharibəsindən son
ra Azərbaycan Prezidenti milli
ordumuz haqqında danışarkən
Azərbaycanda Türkiyə ordusunun
kiçik modelini yaratmaq barədə öz
fikirlərini səsləndirmişdi. Türki
yə ordusu isə dünyanın ən güclü
döyüş qabiliyyətinə malik, modern
ordulardan biridir. İmzalanan Şu
şa Bəyannaməsi həm də bu istiqa
mətdə real addımların atılmasını
təmin edəcək.
Başqa bir mühüm məqam isə
regional inteqrasiya ilə bağlıdır.
Bu, Cənubi Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə əlaqədar olaraq mü
vafiq tədbirlərin həyata keçiril
məsini nəzərdə tutur. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Bəyannamədə bir
çox önəmli məsələlər öz əksini
tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə
əməkdaşlığımız, fəaliyyətimiz,
siyasi əlaqələr, iqtisadi-ticarət əla
qələri, mədəniyyət, təhsil, idman,
gənclər siyasəti, demək olar ki,
bütün sahələr əhatə olunur. Ener
ji təhlükəsizliyinin, Cənub Qaz
Dəhlizinin önəmi Türkiyə, Azər
baycan və Avropa üçün göstərilir
və hər bir məsələ çox böyük önəm

daşıyır. Mən onların arasında iki
məsələni xüsusilə qeyd etmək is
tərdim. Birincisi, müdafiə sahəsin
də əməkdaşlıq, iş birliyi məsələsi.
Müdafiə sənayesi sahəsində və
qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri
bu Bəyannamədə öz əksini ta
pır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir
daha göstəririk ki, bundan sonra
da hər zaman bir yerdə olacağıq.
Bundan sonra da bir-birimizin
təhlükəsizliyini təmin edəcəyik,
necə ki, bu günə qədər Türkiyə və
Azərbaycan bütün məsələlərdə
bir yerdədir, bundan sonra da bu,
belə olacaq”.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan da imza mərasi
mindən sonra önəmli bəyanatlar
səsləndirdi. Cənab Ərdoğan bəyan
etdi: “Türkiyə olaraq, azadlıq mü
barizəsində olduğu kimi, bərpa
işlərində də qardaşlarımıza hər

cür dəstəyi veririk, verməkdə də
davam edəcəyik. Ən qısa müddət
də evlərinə qayıtmalarını gözlədi
yimiz azərbaycanlı qardaşlarımız
üçün də hər cür səy göstərəcəyik.
Təbii ki, bu məsələdə hörmətli
qardaşımın xüsusi fəaliyyəti var.
Yetər ki, buranın əsl sahibləri evlə
rinə, məskənlərinə qayıtsın. Onlara
istər maliyyə köməyi, istərsə də
iş imkanı ilə bağlı hər cür dəstəyi
verməklə azərbaycanlı qardaşları
mızın öz evlərinə, öz məkanlarına
geri qayıtmaları buraları ciddi mə
nada zənginləşdirəcək.
Təbii ki, bir tərəfdən dağıntıla
rın fəsadlarını aradan qaldırarkən,
digər tərəfdən də Qarabağın və
Azərbaycan torpaqlarının bir daha
belə bir fəlakət yaşamaması üçün
lazımi tədbirləri birlikdə görəcə
yik. Bizim də bu sahədə, İnşallah,
Mənzil İnşaat İdarəmizlə birlikdə
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burada bütün bölgədə planlaş
dırdığımız addımlar var. Mənzil
İnşaat İdarəmizlə buradakı aidiy
yəti qurumla birlikdə çalışaraq bu
addımları atacağıq.
Bölgədə təsiri olan hər kəsi
həqiqətləri görməyə, Azərbaycan
xalqının Zəfərini qəbul etməyə və
gələcəyə baxmağa dəvət edirik.
Atəşkəs razılaşmasından sonra
artıq bölgədə bütün tərəflər üçün
yeni əməkdaşlıq imkanları yara
nıb. Azərbaycanlı qardaşlarımın
bu məsələdə son dərəcə istəkli ol
malarının ən yaxın şahidiyik”.
Beləliklə, Şuşa Bəyannaməsində
mühüm müddəalar əksini tapır.
Bəyannamədə həmçinin media,
diaspor, xarici siyasətdə birgə
hərəkətetmə, təhsil, iqtisadiyyat,
müasir texnologiyalar, birgə in
vestisiya planları və s. sahələrdə
də əməkdaşlığın daha da dərin
ləşdirilməsi nəzərdə tutulur ki, bu
da iki qardaş ölkə arasında tərəf

“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 bundan sonrakı prosesdə daha
da gücləndirəcəyik və
gücləndirərək yolumuza da
davam edəcəyik”.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan

daşlığın inkişafı üçün yeni üfüqlər
açmaqla bərabər regional əmək
daşlığı və qarşılıqlı inteqrasiyanı
da təşviq edir.
Yeri gəlmişkən, Türkiyə Pre
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisində parlaq nitqi xüsusi
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vurğulanmalıdır. Belə ki, qardaş
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezi
denti cənab Rəcəb Tayyib Ərdo
ğanın Azərbaycan parlamentində
nitqi tarixi bir çıxış idi. Hər şey
dən öncə, bu, iki qardaş ölkənin
münasibətlərinin bundan sonrakı
inkişafı kontekstində mühüm əhə
miyyət kəsb edirdi. İkincisi, biz
xalqlarımızın keçmişindən, ortaq
mədəniyyətindən, etnik-dini kök
lərindən gələn birlik və həmrəyli
yin bundan sonrakı münasibətlə
rimiz üçün də əsaslar yaratdığına
söykənən bir çıxış dinlədik.
Qardaş ölkənin Prezidenti
Azərbaycanın Dövlət himninin
müəllifi Əhməd Cavadın Osmanlı
əsgərləri ilə bərabər Balkanlarda
savaşdığını qeyd etdi, Çanaqqala
savaşında Azərbaycandan gedən
döyüşçülərin ortaq vətən, ortaq
dəyərlər, ortaq mədəniyyət üçün
savaşaraq öz canlarını qurban
verdiklərini söylədi. Həmçinin

ZƏFƏR

Nuru Paşanın Qafqaza gəlişi ilə
Bakının işğaldan azad olunduğu
nu xatırlatdı. Bütün bunlar əslində
Türkiyə-Azərbaycan münasibət
lərinin bugünkü səviyyəsini və
keyfiyyətini təyin edən hadisələr
dir. Bunların hamısı “bir millət, iki
dövlət” fəlsəfəsi kontekstində baş
verən hadisələrdir. Amma Rəcəb
Tayyib Ərdoğan bununla bərabər
mənəvi, ideoloji sahədə də mü
nasibətlərimizə toxundu və qeyd
etdi ki, Əhməd bəy Ağaoğlunun
düşüncələri və fikirləri, ideoloji
tezisləri təkcə Azərbaycan üçün
deyil, bütün Türk dünyası üçün bu
gün də aktualdır.
Türkiyə Prezidenti çıxışında
ortaq kimliyimizi, ortaq mədəniy
yətimizi formalaşdıran poeziya
nümunələrinə də toxundu. Şuşa
mədəni və ədəbi mühitinin ye
tişdirdiyi Molla Pənah Vaqifin,
Xurşidbanu Natəvanın və digər
fikir, düşüncə adamlarının adla

rını çəkdi. Eləcə də qeyd etdi ki,
təkcə Şuşa və ya Qarabağ deyil,
Azərbaycanın və Türk dünyasının
hər yeri böyük şairlər yetişdirib
və buna nümunə olaraq Nizami
Gəncəvinin adını çəkdi. Həmçinin
Nizami Gəncəviyə ithafən Osman
lı sultanı Fateh Sultan Mehmet
xanın yazdığı bir şeiri səsləndirdi.
Bütün bunlar onun göstəricisidir
ki, Türkiyə-Azərbaycan müna
sibətləri xalqlarımızın tarixdən
gələn ənənələri üzərində bərqərar
olub və bu, birliyimizi, qardaşlığı
mızı gələcəyə daşımağa imkan ya
radan birlikdir. Ən əsası odur ki,
iki qardaş ölkənin prezidentlərinin
dostluğu və qardaşlığı TürkiyəAzərbaycan qardaşlığının, mədə
ni, mənəvi birliyinin simvoluna
çevrilib. Bu amil əslində Türkiyə
Prezidentinin aşağıdakı fikirləri ilə
tamamlandı. Cənab Rəcəb Tayyib
Ərdoğan qeyd etdi ki, “müqəd
dəs Vətən müharibəsi dövründə

Türkiyə həm dövlət, həm də millət
olaraq bütün qəlbi ilə Azərbayca
nın yanında yer almışdı. Bu gün
də bütün imkanlarımızla Azərbay
canın yanındayıq, bütün dünya
bilsin ki, İnşallah, sabah da yanın
da olacağıq. Düşünürəm ki, bu,
bütün dünyaya verilən mesaj idi.
Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan
onu da dedi ki, “Azərbaycanın ay
dınlığı aydınlığımız, sevinci sevin
cimiz, azadlığı azadlığımız, taleyi
taleyimiz, kədəri kədərimizdir”.
Hesab edirəm ki, Türkiyə Pre
zidentinin bu fikirləri iki qardaş
ölkənin münasibətlərinin hazırkı
yüksək səviyyəsinin təntənəsinin
ifadəsidir. Bu gün AzərbaycanTürkiyə münasibətləri ən yüksək
zirvədədir.
Hikmət Məmmədov
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik
və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsi sədrinin müavini
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AKTUAL

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Milli Məclisdə çıxış etdi
İyunun 16-da  Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, zati-aliləri
cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Məclisdə oldu. Ali qonağı Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova qarşıladı. Milli Məclisin Sədri ilə təkbətək görüşdən sonra Türkiyə Cümhuriyyətinin
Prezidenti, zati-aliləri cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanı parlamentdə gur alqışlarla qarşıladılar.
İclasda Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova, Milli Məclis Sədrinin müavinləri Fəzail İbrahim
li və Adil Əliyev, deputatlar, ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvləri,
Türkiyənin və Azərbaycanın KİV nümayəndələri iştirak etdilər.
Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın çıxışı
- Azərbaycan Milli Məclisinin hör
mətli Sədri!
Əziz millət vəkilləri, xanımlar və
cənablar!
Sizləri – müzəffər ölkənin parla
mentinin bütün üzvlərini Türkiyə
dəki 84 milyon qardaşınızın adından
“bir millət, iki dövlət” anlayışı ilə

sevgi və bəxtiyarlıqla salamlayıram.
Xoşbəxtəm, çünki Can Azərbaycan
dayam. Xoşbəxtəm, çünki Qarabağı
azad etmiş qardaş Azərbaycanın
Milli Məclisində sizlərlə birlikdəyəm.
Xoşbəxtəm, çünki müstəqilliyinin
otuzuncu ilinə çatan Azərbaycanda
yam. Qarabağın azad edilməsi Azər
baycanın müstəqil keçən otuz ilinin
ən önəmli hadisəsidir.
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Bu Zəfərlə Qafqazda qanayan bir
yara qapanmış, bölgədə davamlı sülh
və sabitlik üçün böyük fürsət yaran
mışdır. Qafqazdakı sülh və sabitlikdən
təkcə Azərbaycan deyil, Ermənistan
da daxil olmaqla, bütün bölgə ölkələri,
hətta bütün dünya qazanacaq. Biz də
azərbaycanlı qardaşlarımızla bölgənin
tamamilə inkişafı, rifahın yüksəlməsi,
sabitliyin möhkəmlənməsi üçün üzə

rimizə düşəni yerinə yetirməyə bütün
səmimiyyətimizlə hazırıq.
Geridə qoyduğumuz otuz ildə Qarabağda yaşanan böhranlı dövrdə
kimlərin əlinə nə keçdiyi, kimlərin
bu işdən qazanclı çıxdığı, kimlərin də
itirdiyi çox yaxşı bilinir. Canı yananlar,
qanı tökülənlər, acı çəkənlər, maddi və
mənəvi olaraq itirənlər ancaq Qara
bağda yaşayan insanlardır. Asan deyil,
otuz il. Mənim azərbaycanlı qardaş
larım öz məskənlərindən, təəssüf ki,
otuz ildir köçkün düşüblər. O torpaq
lar işğal altında idi. İşğal altındakı hə
min torpaqlar otuz il sonra, çox şükür,
yenidən sahiblərinə qovuşdu.
Qarabağda otuz ildir davam edən
münaqişənin həll olunmamasına
müşahidəçi qalanlar, daha doğrusu,
münaqişənin davam etməsi üçün səy
göstərənlər daim qazananın tərəfində
olublar. Davamlı sülhə gedən yolun
bölgədəki bütün xalqların və dövlət
lərin qarşılıqlı etimada əsaslanaraq
inkişaf etdirəcəkləri əməkdaşlıqdan
keçdiyinə inanırıq.
Böyük bir liderlik göstərərək bu
Zəfəri və sülhü Azərbaycana qazan

dıran Azərbaycan ordusunun Ali Baş
Komandanı və Azərbaycan Prezidenti
hörmətli qardaşım İlham Əliyevi bir
daha təbrik edirəm. Liderlərinin arxası
ilə Qarabağda Zəfər qazanmaq üçün
tək yumruq, tək ürək olan, milli birlik
və bərabərlik hisslərini ən yüksək sə
viyyədə nümayiş etdirən Azərbaycan
xalqını təbrik edirəm. Gözlərini qırp
madan Vətən üçün, Qarabağ üçün,
Qarabağın azadlığı üçün qəhrəman
casına mübarizə aparan Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrini təbrik edirəm.
Şəhidlərimizin hər birinə Allahdan
rəhmət diləyir, yaxınlarına başsağlığı
verirəm.
Bu müqəddəs Vətən müharibəsi
dövründə Türkiyə həm dövlət, həm də
millət olaraq bütün qəlbi ilə Azərbay
canın yanında yer almışdır. Bu gün də
bütün imkanlarımızla Azərbaycanın
yanındayıq, bütün dünya bilsin ki, İn
şallah, sabah da yanında olacağıq. Ne
cə ki, Balkan müharibəsi zamanı Azər
baycanın Dövlət himninin sözlərinin
müəllifi Əhməd Cavad azərbaycanlı
gənclərlə birlikdə Osmanlı ordusunun
sıralarında döyüşübsə, necə ki, Çanaq

qalada Azərbaycandan gələn igidlərlə
Anadolunun dəliqanlıları birlikdə
mübarizə aparıb, birlikdə şəhadətə
ucalıb Zəfər qazanıblarsa, necə ki, Qaf
qaz İslam Ordusunun aslanları – Nuru
Paşanın əsgərləri o gün azərbaycanlı
qardaşlarımızın yardımına gəlibsə, biz
də bu gün və gələcəkdə bir və bərabər
olacağıq. Azərbaycanın aydınlığı ay
dınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı
azadlığımız, taleyi taleyimiz, kədəri
kədərimizdir.
Hörmətli qardaşlarım, Nuru Paşa
nın Qafqaza gəldiyi dövrdə erməni
lər 12 mindən çox türkü, müsəlmanı
qətlə yetirmişdilər. Qafqazda tarixin
qara səhifələrinə yazılacaq bir qətliam
yaşanmışdır. Türk millətinə hər cür
iftira atanlar, əvvəlcə buralara - Qafqa
za, Azərbaycana baxmalıdırlar. Həm
də təkcə yüz il əvvələ deyil, otuz il
bundan əvvəl Qarabağda yaşananlara,
Xocalıda yaşananlara baxmalıdırlar.
Sonra vicdanları imkan verərsə, bizə
yönəltdikləri ittihamları oturub onlarla
ayrıca danışarıq. Amma onların gözlə
ri var, görməz, qulaqları var, eşitməz.
Ürəkləri onsuz da duyğularını itirib.
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PARLAMENTDƏ
dalğalandığını görməyin sevincini bi
lavasitə yaşadıq. Şuşa Qarabağ xanlığı
nın banisi Pənahəli xan dövründən bəri
adətən təbii bir İncəsənət Akademiyası
kimi, musiqinin, ədəbiyyatın, incəsə
nətin ən yüksək səviyyədə yaşadığı və
yaşadıldığı şəhər olmuşdur. Pənahə
li xanın, xüsusilə şeirləri bu gün də
sevilərək oxunan vəziri Molla Pənah
Vaqifdən başlayaraq, Şuşa ədəbiyya
tın mərkəzi xarakterini qorumuşdur.
Qartal yuvası kimi qayaların üstündə
səmaya yaxın qurulması ilə əlaqədar
Şuşada mədəniyyətin, incəsənətin,
ədəbiyyatın ilhamı daim bol olub. Bu
şəhər dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli
nin, Bülbülün, Xurşidbanu Natəvanın,
Rəşid Behbudovun və daha neçə-neçə
incəsənət xadimlərinin, şairlərin yur
dudur. Heç narahat olmayın, Əhməd
bəy Ağaoğlu kimi təkcə Azər
baycanda deyil, Türkiyə və
Bu il Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şu
Türk dünyasında da fikirləri
şanı gələn il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı
ilə söz sahibi olmuş mütəfək
olaraq görməkdən məmnunluq duyarıq. Türk dün
kirlərin yurdu Şuşa bu gün bir
yasının hər tərəfindən gələcək mədəniyyət və incə
daha mədəniyyətlə dirçəlir.
sənət əhlinin bu gözəl şəhərdə görüşməsi Şuşanın
Şuşanın Azərbaycanın
qədim tarixinə verilən ən gözəl salam olacaqdır.
mədəniyyət paytaxtı elan
edilməsi və geridə qoyduğu
muz günlərdə Cıdır düzündə keçiri
insan öz Vətənini dağıda bilməz, öz
lən “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı bu
Vətənini yandıra bilməz. Amma Qara
baxımdan dünyaya verilən açıq bir
bağ onların Vətəni olmadığı üçün hər
mesajdır. Vaqif Poeziya Festivalının da
şeyi yandıraraq, dağıdaraq getdilər.
hazırlıqlarının davam etdiyini eşitmək
Onların yandırdıqları kəndləri, da
dən məmnunam. Bu il Azərbaycanın
ğıtdıqları şəhərləri Azərbaycan indi
mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanı gələn
yenidən inşa edir və İnşallah, buraları
il Türk dünyasının mədəniyyət pay
birlikdə inşa edəcəyik və yeni bir Qa
taxtı olaraq görməkdən məmnunluq
rabağ meydana gətirəcəyik.
duyarıq. Türk dünyasının hər tərəfin
Qardaşlarım, mədəniyyət ilə van
dən gələcək mədəniyyət və incəsənət
dallıq arasındakı fərqi görmək istəyən
əhlinin bu gözəl şəhərdə görüşməsi
gəlsin Qarabağda iki dönəm arasındakı
Şuşanın qədim tarixinə verilən ən gözəl
fərqə baxsın. Qarabağ coğrafi baxım
salam olacaqdır.
dan dünyanın ən gözəl bölgələrindən
Əlbəttə, təkcə Şuşa və ya Qarabağ
biri olmaqla yanaşı, mədəniyyət baxı
deyil, Azərbaycanın və Türk dünyası
mından da ən zəngin yerlərindən biri
nın hər yeri böyük şairlər və incəsənət
idi. İnşallah, yenə elə olacaq. Türkiyə
xadimləri yetişdirmişdir. Məsələn, bu il
olaraq, İnşallah, bu prosesdə də qardaş
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının
Azərbaycanın yanında yer almaqda
880-ci ildönümüdür. Əsrlər boyu şair
davam edəcəyik.
lər onunla yarışmağa və ona çatmağa
Əziz qardaşlarım, dünən qardaşım
çalışıblar. “Avni” təxəllüsü ilə şeirlər
İlham Əliyev və heyətlərimizlə birlikdə
yazan Fateh Sultan Mehmet xanın bu
Şuşada idik, azad Qarabağ torpaqla
əsərində də eyni hissiyyata rast gəlinir:
rında Azərbaycan bayrağının qürurla

Qarabağı - Azərbaycanın işğal altında
kı torpaqlarını otuz il ərzində yaxıb-yı
xanları, gedərkən də geridə qalan hər
şeyi yandıranları görməyənlər azadlıq
mübarizəsinə mane olmaq üçün sə
fərbər oldular. İndi gəlsinlər Füzulini
görsünlər. Bu yerlərin hər tərəfi dağı
dılmış, yandırılmış, tar-mar edilmişdir.
Gəlsinlər Qarabağı görsünlər. Hər şey
ortadadır. Dünən yol boyunca burala
rın halını gördük. Oraları nə hala salıb
lar. Buraları necə bombalayıb, yandırıb
gediblər. Onlar gələrkən işğalçı, gedər
kən isə tarmaredici idilər.
Təkcə bu davranış belə Qarabağın
kimin Vətəni olduğunu göstərmək
üçün kifayətdir. Azərbaycanlılar otuz
il əvvəl Qarabağdan çıxmaq məcburiy
yətində qalanda heç bir yeri dağıtma
dılar, heç bir evi yandırmadılar. Çünki
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Bu kelam ile Nizami

işidürse sözüni
İlteler sana hased
Sa‘di vü Selman bu gice.
Bu il ayrıca Ahi Evranın anadan ol
masının 850-ci, Əlişir Nəvainin anadan
olmasının 580-ci, Hacı Bektaşi Vəli
nin vəfatının 750-ci, Yunus Əmrənin
vəfatının 700-cü ildönümüdür. Keçən
il Fərabinin anadan olmasının 1300-cü
ili idi. Dünyada bu qədər zəngin və
yüksək mədəni dəyərləri olan millətlə
rin sayı çox azdır. Biz bu dəyərlərimizi
həm yeni nəsillərimizə, həm də bütün
dünyaya izah etməliyik. Hamısını da
rəhmətlə yad edərək burada saydığım
və saya bilmədiyim bütün şəxslər mə
dəniyyətimizin sütunları olduğu kimi,
dünya mədəniyyətinin də dəyərləridir.
İnsanlıq onların əsərlərindəki
hikmətlərin sirrinə vaqif olduqca,
dünyamızdakı məsələləri həll etmək
asanlaşacaqdır. Keçmişdən gələcəyə
quracağımız körpü ilə mədəniyyətimi
zi yenidən yüksəltmək, layiq olduğu
yerə çatdırmaq bizim əlimizdədir. Birli
yimizi, bərabərliyimizi, dostluğumuzu,
qardaşlığımızı nə qədər gücləndirsək,
bir-birimizə nə qədər möhkəm sarılsaq,
bu hədəfə o qədər tez nail olarıq.
Qardaşlarım, Qarabağ Zəfərinin
Azərbaycana, Qafqaza və dünyaya
gətirəcəyi faydalarının dəyəri zaman
keçdikcə daha yaxşı dərk ediləcək. Bu
Zəfərdən heç kim narahat olmasın.
Çünki bu, fəlakətin deyil, inşanın, zül
mün deyil, ədalətin, kobudluğun deyil,
zərifliyin, müharibənin deyil, sülhün,
qanın deyil, qəlbin Zəfəridir. Həqiqə
tən, bu Qələbədən sonra görülən və
görüləcək işlərə baxdıqda yaratdığımız
mənzərənin necə canlanacağı görünə
cək. Hər şeydən əvvəl Qarabağın hər
yerinə sabitlik, əmin-amanlıq və ümid
hakim olub. Evlərindən, yurdların
dan otuz ildir ayrı düşən azərbaycanlı
qardaşlarımıza evlərinə qayıtmaq yolu
açılmışdır. İnşallah, sonrakı gəlişimiz
də bu torpaqların insanlarının evlərinə
yerləşdiyini görməyin sevincini yaşa
yacağıq. Onlara indidən bu müraciəti
Azərbaycan parlamentindən mən də
edirəm. Bir an əvvəl, İnşallah, evləriniz

AKTUAL

inşa edilir, ediləcək və oralara yerləş
məyinizi biz də həsrətlə gözləyirik.
İşğalın səbəb olduğu davamlı mü
naqişə vəziyyətindən qaynaqlanan
yorucu gərginlik ortadan qalxıb. İndi
yollar sürətlə inşa edilir, su kəmərləri
çəkilir, elektrik stansiyaları bir tərəfdən
qurulur, bir tərəfdən açılır. Bunları göz
lərimlə gördüm, ona görə söyləyirəm.
Bir tərəfdən infrastruktur obyektləri
tikilir. Biz də, İnşallah, TOKİ-mizlə
(Toplu Konut İdarəsi Başkanlığı) bölgə
də məktəb, xəstəxana və buna bənzər
bir çox əsərləri inşa etməyə çalışacağıq.
Naxçıvan ilə Bakını bir-biri ilə
birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin böl
gəmizə gətirəcəyi rahatlığın və zəngin
liyin tərifi mümkün deyil. Bölgəmizdə
və bütün dünyada zalımın zülmünün
əbədi olmadığı, bir gün mütləq haq
qın, ədalətin bərqərar olacağı hər kəsə
məlumdur. Qarabağ, eyni zamanda,
dünyanı öz siyasi və iqtisadi maraqla
rının arenası olaraq görənlərin hesabla
rının pozulduğu yerdir. Üstəlik, bütün
bu proseslər Azərbaycan ilə birlikdə
Ermənistan üçün də yeni bir dövrün
başlanğıcıdır. Məsələn, Zəngəzur dəh
lizində fəaliyyətə başlayacaq dəmir
yolu ilə ermənilər də rahatlıqla Mosk
vaya və bütün dünyaya çıxa biləcəklər
və beləliklə, özləri də özlərini saldıqları
blokadadan xilas ola biləcəklər.

Qardaşımla birlikdə təklifimizi et
dik. Nə idi təklifimiz? Gəlin, altı ölkə
bir platforma formalaşdıraq: Rusiya,
Türkiyə, Azərbaycan, İran, Ermənis
tan və Gürcüstan. Bu platforma ilə
birlikdə artıq bölgədə bir sabitlik mey
dana gəlsin, bölgədə düşmənçiliklər
ortadan qalxsın. Burada demək olar
ki, təkcə Gürcüstanın bəzi özünəməx
sus sualları var idi. Son Türkiyə səfə
rində cənab Baş nazirlə də bu məsələ
ləri bir daha müzakirə etdim. Dedim,
bu, Gürcüstanın da lehinə olacaq, bu
addımı ataq. Bax, biz Ermənistan ilə
aramızdakı narahatlıqları bilirik. Am
ma biz bütün bunlara baxmayaraq,
azərbaycanlı qardaşlarımızın nara
hatlıqlarının da aradan qaldırılma
sını istəyirik. Eyni qaydada sizin də
Rusiya ilə problemlərinizin həllinə bu
platforma töhfə verəcək. “Çalışaram”
dedi. “Yaxşı olar” dedik.
Çünki bu bölgənin sülhə ehtiyacı
var. Buna nail olmalıyıq. Ermənistan
Azərbaycan ilə problemlərini həll
etdikcə, Türkiyə olaraq biz də lazımi
addımları atacağıq. Türkiyə sərhədlə
rinin açılmasının Ermənistana verəcə
yi faydalar saymaqla bitməz. Bu Zə
fəri hər kəsin ortaq zəfərinə çevirmək
bizim əlimizdədir. Bir daha Qafqazın
boynuna kimsənin əsarət zənciri vura
bilməməsi üçün qarşımıza çıxan für

sətləri hamımız birlikdə ən yaxşı şəkil
də dəyərləndirməliyik. Biz bu mübari
zəni özümüz və dostlarımızla birlikdə
“Dünya beşdən böyükdür” deyərək
qlobal səviyyədə də aparırıq.
Mən buraya NATO-nun Zirvə
toplantısından gəldim. NATO-nun
Zirvə toplantısında da məhz bu
məsələləri müzakirə etdik, bunları
dəyərləndirdik. Çox şükür, səmərəli
görüşlərlə buraya gəldik. Amma dün
yanın problemləri bitmir, dünyada
həll ediləcək hələ çox problemlər var.
Amma dik dursaq, möhkəm dursaq,
bir olsaq, bərabər olsaq, Allahın izni
ilə bunları həll edərik. İnşallah, mə
dəniyyət günəşimizi yenidən ən yük
sək zirvəyə qaldıraraq, sülhü və əda
ləti bölgəmizdə və dünyada hakim
edəcəyimiz günlər yaxındır. Çıxışımı
böyük şair Bəxtiyar Vahabzadənin bu
misraları ilə bitirmək istəyirəm:
Bir ananın iki oğlu,
Bir ağacın iki qolu,
O da ulu, bu da ulu,
Azərbaycan, Türkiyə.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir,
Azərbaycan, Türkiyə.
Hamınızı sevgi ilə, məhəbbətlə
salamlayıram. Salamat qalın.
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Parlament nümayəndə heyətinin
Pakistan İslam Respublikasına uğurlu səfəri
Xəbər verildiyi kimi, mayın 31-dən iyunun 4-dək Milli Məclisin Sədri 
Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Pakistan 
İslam Respublikasında  işgüzar və rəsmi səfərdə olub.
Nümayəndə heyətinə Milli
Məclisin komitə sədrləri Qənirə
Paşayeva, Tahir Mirkişili, komitə
sədrlərinin müavinləri Məlahət
İbrahimqızı, Tahir Kərimli, depu
tat İlham Məmmədov, parlament
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev
və digər rəsmi şəxslər daxil idi.
Qeyd edək ki, parlament nüma
yəndə heyəti İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı (İƏT) Parlament Assamb
leyasının tədbirlərində iştirak
etmək üçün Pakistanda işgüzar
səfərdə idi.
Haşiyə: İƏT regional dövlətlərarası iqtisadi təşkilat kimi, 1985-ci ildə

Türkiyə, İran və Pakistan arasında
iqtisadi, texniki və mədəni əməkdaşlığı
möhkəmləndirmək məqsədi ilə yara
dılmışdır. İƏT 1964-1979-cu illərdə
fəaliyyət göstərmiş Regional Əmək
daşlıq və İnkişaf Təşkilatının davam
çısı hesab olunur. 1992-ci il noyabrın
28-də 7 ölkə - Azərbaycan, Əfqanıs
tan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbə
kistan, Tacikistan və Türkmənistan
İƏT-ə qoşulmuş və hazırda təşkilatın
10 üzv ölkəsi var.
İyunun 1-də Pakistana işgü
zar səfər çərçivəsində Milli Məc
lisin Sədri İslamabadda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
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Assambleyasının (İƏT PA) İcraiyyə
Şurasının iclasında iştirak edib.
Tədbirdə Azərbaycan parla
mentinin spikeri Sahibə Qafarova
çıxış edərək gündəlikdəki məsələ
lərə münasibət bildirib, İslam dün
yasında qadınların rolu haqqında
fikirlərini bölüşüb.
İyunun 1-də və 2-də İslamabad
şəhərində İƏT PA-nın İkinci Ümu
mi Konfransı keçirilib.
Konfrans üzv ölkələrin par
lament sədrlərinin çıxışları ilə
başlayıb. Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova öz çıxışında iş
tirakçıların nəzərinə çatdırıb ki,

SƏFƏR
Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq
qurumlarla, o cümlədən İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqələ
rin inkişafına böyük önəm verir və
hesab edir ki, təşkilatın üzvü olan
ölkələr arasında çoxşaxəli əmək
daşlığın dərinləşdirilməsi günün
tələbidir.
Tədbirdə regional inteqrasiya
naminə parlament tərəfdaşlığının
təşviq edilməsinə dair fikir müba
diləsi aparılıb. Milli Məclisin Sədri
öz çıxışında xüsusi vurğulayıb
ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın Ermə
nistanın işğalı ilə üz-üzə qalsa da,
uğurlu regional layihələrin həyata
keçirilməsinə nail olub, enerji təh
lükəsizliyinin təmin edilməsində
və enerjinin çatdırılma marşrutla
rının şaxələndirilməsində mühüm
tərəfdaşa çevrilib.
Sədr Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Ba
kı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kə
mərindən, 3500 km uzunluğunda
olan və 7 ölkəni birləşdirən Cənub
Qaz Dəhlizindən danışıb. Bildirib
ki, Ermənistan öz işğalçılıq siyasəti
ilə prosesi əngəllədiyi bir şəraitdə
Azərbaycan bu inteqrasiyanı yarat
mağı bacarmışdır.
Milli Məclisin Sədri diqqətə
çatdırıb ki, bu gün artıq işğal yox
dur. Keçən il Azərbaycan 30 ilə
yaxın davam edən erməni işğalına
son qoymaq üçün öz hərbi-siya

si vasitələrindən istifadə edərək,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 30
il ərzində kağız üzərində qalan
qətnamələrinin icrasını təmin etdi.
44 günlük Vətən müharibəsi za
manı Azərbaycan öz torpaqlarını
işğaldan tamamilə azad edərək,
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Bununla da bölgədə iqtisadi inteq
rasiya üçün yeni imkanlar yaran
dı. Hazırda işğaldan azad edilmiş
ərazilərin bərpasına dair geniş
miqyaslı proqramlar icra edilmək
dədir.
Spiker Sahibə Qafarova bildi
rib ki, qardaş Türkiyə müharibə
dövründə Azərbaycana siyasi və
mənəvi dəstək verən ilk ölkə olub.
Həmçinin müharibənin birinci və
ikinci günlərində qardaş Pakistan
və Əfqanıstan da Azərbaycanın əra
zi bütövlüyünü dəstəklədiklərini
bildirərək, Ermənistanı işğala son
qoymağa çağırdılar. Milli Məclisin
Sədri bu dəstəklərinə görə onlara
dərin minnətdarlığını ifadə edib,
Azərbaycanın ədalətli müharibə
sində bizə dəstək olan dövlətlərə
Milli Məclis adından təşəkkürünü
çatdırıb.
Sahibə Qafarova qeyd edib ki,
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il
tarixli üçtərəfli bəyanatı bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqə

lərinin bərpasını açıq şəkildə əks
etdirir. Bu kontekstə Zəngəzur
dan - tarixi Azərbaycan torpağın
dan keçəcək və Azərbaycanın əsas
ərazisini ölkənin ayrılmaz hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublika
sı ilə, eləcə də Türkiyə ilə birləşdi
rəcək yeni dəhliz də daxildir. Bu,
bölgədəki nəqliyyat sektoru üçün
yeni imkanlar yaradacaq Zəngəzur
dəhlizidir.
Çıxışının sonunda Milli Məcli
sin Sədri vurğulayıb ki, parlament
diplomatiyası dövlətlər və xalqlar
arasında dialoqun demokratik bir
forması və təsirli bir əməkdaşlıq
vasitəsidir.
Təqdirəlayiq haldır ki, İƏT
PA-nın İkinci Ümumi Konfransı
çərçivəsində qadın parlament üzv
lərinin iclası da keçirilib və həmin
iclasın ilk sessiyasına Milli Məcli
sin Sədri Sahibə Qafarova sədrlik
edib. Bu, ölkəmizin təşkilatdakı
nüfuzundan xəbər verir.
İclası açan Milli Məclisin Sədri
İƏT PA-nın önəmindən danışıb,
rəhbər vəzifələrdə olan qadınların
əsas çağırış və imkanlarını müza
kirə etmək üçün mühüm bir plat
forma təqdim etdiyinə görə Qadın
Parlament Qrupuna xüsusi təşək
kürünü bildirib.
Spiker Şərqdə ilk dəfə qadınlara
seçmək və seçilmək hüququ verən
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bir ölkəni təmsil etməsindən qürur
duyduğunu diqqətə çatdırıb. Bildi
rib ki, bu, 1918-ci ildə, əksər Avropa
ölkələrindən çox əvvəl həyata keçiri
lib. Müsəlman Şərqində qızlar üçün
ilk dünyəvi məktəb, ilk balet və
opera da Azərbaycanda yaranmış
dır. Qeyd edilib ki, parlamentarilər,
xüsusən də qadın millət vəkilləri

arasında təmaslar parlamentlərara
sı əməkdaşlığın vacib hərəkətverici
qüvvəsidir. İslam dövlətlərindən da
ha çox qadın millət vəkilinin müxtə
lif parlament təşkilatlarında təmsil
olunması vacibdir.
Tədbirdə Milli Məclisin Mədə
niyyət komitəsinin sədri Qənirə
Paşayeva və başqaları rəhbər və
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zifələrdə olan qadınların regional
ticarətin, biznesin, sahibkarlığın
inkişafında rolu, regional əmək
daşlığın gələcəyi və digər mövzu
larda fikirlərini açıqlayıblar.
İclasda Milli Məclisin Əmək
və sosial siyasət komitəsi sədrinin
müavini Məlahət İbrahimqızı da
iştirak edib.

SƏFƏR

İyunun 1-də və 2-də İƏT PAnın İkinci Ümumi Konfransının işi
ayrı-ayrı mövzulara həsr edilən
panel iclasları ilə davam edib və
həmin iclaslarda Azərbaycan nü
mayəndə heyətinin üzvləri iştirak
ediblər.
Konfransın gedişində Pakistan
İslam Respublikasının Prezidenti
cənab Arif Alvi və Baş naziri cənab
İmran Xan hər biri ayrılıqda milli
nümayəndə heyətlərinin rəhbərlə
ri ilə görüşüb söhbət aparıblar və
sonra bütün nümayəndə heyətləri
qarşısında çıxış ediblər.
Konfrans çərçivəsində Azər
baycan nümayəndə heyəti bir sıra
ikitərəfli görüşlər də keçirib. Türki
yə Böyük Millət Məclisinin Sədri
cənab Mustafa Şentop, Özbəkistan
Ali Məclisi Qanunvericilik Pala
tasının Sədri cənab Nurdinjon İs
moilov, Əfqanıstan Milli Assamb
leyası Xalq Palatasının Sədri cənab
Mir Rahman Rahmani ilə aparılan
danışıqlar parlamentlərarası əmək

daşlığın inkişafı baxımından çox
əhəmiyyətli olub.
Bu görüşlər zamanı torpaqla
rımızın 30 ilə yaxın erməni işğalı
altında olması, erməni vandalları
nın işğal dövründə şəhər və kənd
lərimizi viran qoyması, 44 günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində
işğalın aradan qaldırılması və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsi, eləcə də müharibə
dən sonrakı dövrdə Ermənistanın
minalanmış ərazilərin xəritələrini
verməkdən imtina etməsi, bu sə
bəbdən hərbi qulluqçularımızın və
dinc sakinlərin minalara düşərək
həlak olması barədə məlumat
lar hər bir nümayəndə heyətinin
nəzərinə çatdırılıb. Qeyd edilib ki,
Ermənistan sərhəddə təxribatlar
törədir, ərazimizə terrorçu qrup
lar göndərir. Dünya ictimaiyyətinə
yalan informasiyalar ötürür.
Tədbirin sonunda İslamabad
Bəyannaməsi imzalanıb. Sənədin
müddəaları təşkilat üzvlərinin böl

gələrimizdə tərəfdaşlıq və əmək
daşlıq proseslərini inkişaf etdir
mək əzmində olduqlarını bir daha
nümayiş etdirir.
Burada Milli Məclisin Sədri Sa
hibə Qafarova İƏT PA-nın İkinci
Ümumi Konfransında iştirak edən
KİV nümayəndələri ilə görüşüb,
Pakistan televiziyalarına müsahibə
verib.
Jurnalistlərin suallarını cavab
landıran Azərbaycan parlamen
tinin spikeri tədbirin əhəmiyyə
tini qeyd edib. Belə bir mühüm
tədbirə ev sahibliyi etdiyinə görə
Pakistan tərəfinə minnətdarlığını
ifadə edən Sahibə Qafarova deyib
ki, bu təşkilat çərçivəsində böyük
imkanlar mövcuddur. O, Azər
baycanın Pakistan və Əfqanıs
tandan sonra İƏT PA üzvlərinin
toplaşacağı üçüncü ölkə olacağını
da diqqətə çatdırıb.
İyunun 3-də və 4-də isə spiker
Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi
Azərbaycan parlament nümayən
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də heyətinin Pakistana rəsmi səfəri
baş tutub.
Haşiyə: Pakistan İslam Respub
likası: Ərazisi: 796,095 km2. Əhalisi:
207,774 milyon nəfər (2017). Rəsmi
dillər: urdu və ingilis. Dövlət quru
luşu Federativ Parlamentli Respub
likadır. Qanunverici orqan ikipala
talıdır: Milli Assambleya və Senat.
Milli Assambleya üzvləri 342, Senatın
üzvləri isə 104 nəfərdir. Parlamentli
Respublika olan Pakistanda Baş nazir
əsas hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik
şəxsdir. Prezident parlamentin hər iki
palatası və əyalət assambleyaları tərə
findən 5 il müddətinə seçilir.
Rəsmi səfər zamanı parlament
nümayəndə heyətimiz İslamabad
da Azərbaycan Səfirliyini ziyarət
edib, Ulu öndər Heydər Əliyevin
xatirəsini anaraq onun büstü önü
nə güllər düzüb.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan
parlament nümayəndə heyəti Pa
kistan İslam Respublikasının Pre
zidenti cənab Arif Alvi, Pakistan
Milli Assambleyasının Sədri cənab
Əsəd Qeysər, Pakistan Senatının
Sədri cənab Məhəmməd Sadiq
Sancrani və hər iki qurumun dost
luq qrupları ilə səmərəli görüşlər
keçirib.
Görüşlərdə bildirilib ki, dost
və qardaş ölkələr olan Pakistanla
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Azərbaycanın münasibətləri strate
ji müttəfiqlik səviyyəsindədir.
Azərbaycan dövlətinin başçısı
cənab İlham Əliyevin vurğuladı
ğı kimi, Azərbaycanla Pakistanın
bir-birinə qarşılıqlı dəstəyi bizim
əməkdaşlığımızın qardaşlıq xüsu
siyyətini əks etdirir.
Ölkələrimiz arasında mədənihumanitar münasibətlərin inkişa
fında Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyə
ti xüsusi vurğulanıb. Bildirilib ki,
bu sahədə görülmüş dəyərli işlər
sayəsində Mehriban xanım 2015-ci
ildə Pakistanın ali mükafatı olan
“Hilal-e Pakistan” ordeni ilə təltif
edilib.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azər
baycan-Pakistan qardaşlığının
tarixində son 30 ildə Ermənistanı
tanımamağı, bu ölkə ilə münasibət
qurmamağı xüsusi bir yer tutur.
2020-ci il isə bu dostluq tarixində
yeni parlaq səhifə təşkil etdi. Vətən
müharibəsinin ilk günlərindən
Pakistan qətiyyətli mövqe sərgi
ləyərək, Azərbaycanın haqq işini
müdafiə etmiş, ölkəmizə siyasi və
mənəvi dəstək göstərmişdir.
Spiker Sahibə Qafarova bu 30
il ərzində davamlı dəstəyə görə Pa
kistan dövlətinə və parlamentinə
Azərbaycan tərəfinin dərin min
nətdarlığını bildirib. Qeyd edib ki,
Xocalı faciəsi ilə əlaqədar Pakista
nın parlamenti və müxtəlif qu
rumları tərəfindən qəbul olunmuş
sənədlər böyük əhəmiyyət daşıyır.
Görüşlərdə həm Pakistan döv
lətinin başçısı, həm də parlamentin
hər iki palatasının rəhbərləri Azər
baycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsindən böyük sevinc və qü
rur duyduqlarını bildiriblər. Qeyd
ediblər ki, Pakistan hər zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
və suverenliyini dəstəkləmiş və
bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir.
Səfər çərçivəsində keçirilən gö
rüşlərdə parlamentlərarası əlaqə

lərin inkişaf perspektivləri ətraflı
müzakirə olunub, ikitərəfli siyasi,
iqtisadi, ticarət, mədəni əməkdaş
lığın genişləndirilməsinin vacibliyi
vurğulanıb.
Milli Məclisin Sədri hər bir gö
rüşdə xüsusi qeyd edib ki, torpaq
larımız işğaldan azad olunduqdan
sonra Ermənistan Qarabağda baş
lanmış bərpa və quruculuq işlərinə
mane olur, minalanmış ərazilə
rin xəritələrini vermir, sərhəddə
təxribatlar törədir, ərazilərimizə
terrorçuların keçməsinə şərait
yaradır, müharibə başa çatdıqdan
sonra Azərbaycan ərazisində həbs
olunmuş təxribatçıları hərbi əsirlər
kimi qələmə verməyə çalışır.
Rəsmi səfərin son günündə
keçirilən görüşlərdə parlamentin
Sədri iyunun 4-də Kəlbəcər rayonu
ərazisində mülki şəxslərin, o cüm
lədən 2 jurnalistin mina partlayışı
nəticəsində həlak olmasının Ermə
nistan dövlətinin terrorçu mahiy
yətini bir daha sübut etdiyini də
diqqətə çatdırıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Pa
kistan parlamentinin üzvü olan 7
deputat, o cümlədən Pakistan Milli
Assambleyasının Sədri cənab Əsəd
Qeysər və Pakistan Senatının Sədri
cənab Məhəmməd Sadiq Sancrani
iki ölkə arasında parlamentlərarası

və dövlətlərarası münasibətlərin
inkişafına verdikləri töhfələrə görə
Milli Məclisin Fəxri medalı ilə təltif
edilmişlər. Səfər zamanı spiker
Sahibə Qafarova həmin medalları
həmkarlarına təqdim edib, onlara
uğurlar arzulayıb.
Səfər çərçivəsində Pakistan İs
lam Respublikasının Senatında və
Milli Assambleyasında fəaliyyət
göstərən Azərbaycanla parlament
lərarası dostluq qrupunun üzvləri
ilə keçirilən görüş də çox səmərəli
olub. Görüşdə belə bir ümumi fikir
ifadə edilib ki, iki dost və qardaş
ölkə arasında münasibətlər, o cüm
lədən parlamentlərarası əlaqələr
daha da inkişaf etdirilməlidir.
Parlament nümayəndə heyəti
mizin Pakistana rəsmi səfəri çərçi
vəsində bir sıra digər görüşlər və
tədbirlər də keçirilib. Azərbaycan
parlament nümayəndə heyətinin
Pakistana işgüzar və rəsmi səfə
rinin yekunlarına nəzər saldıq
da, əminliklə deyə bilərik ki, bu
səfərlər çox uğurlu olub və iki ölkə
arasında münasibətlərin, xüsusilə
də parlamentlərarası əlaqələrin in
kişafına öz dəyərli töhfəsini verib.
Mehman Qaibov
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri
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Sahibə Qafarova:

“İtaliya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha
da inkişafı üçün böyük imkanlar mövcuddur”
Azərbaycanla İtaliya arasında olan münasibətlər etibarlı tərəfdaşlıq müstəvisində yüksələn xətlə inkişaf
edir. Bu gün xalqlarımızı tək iqtisadi, siyasi deyil, həm də mədəni əlaqələr birləşdirir. İtaliyada Heydər Əli
yev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bir sıra mühüm layihələr mədəni əlaqələrimizin inkişafının mü
hüm bir hissəsidir. Parlamentlərarası münasibətlərin təzahürü kimi dostluq qruplarının çoxsaylı qarşılıqlı
səfərləri, beynəlxalq platformalarda birgə əməkdaşlığı göz önündədir.

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rovanın rəhbərlik etdiyi nümayən
də heyətinin İtaliya tərəfinin dəvəti
ilə mayın 17-19-da bu ölkəyə rəsmi
səfəri və keçirilən yüksək səviyyəli
görüşlər dövlətlərimiz arasında əla
qələrin möhkəm təməllər üzərində
qurulduğunun göstəricisidir.
Qeyd edək ki, nümayəndə heyə
tinin tərkibinə Milli Məclisin komitə
sədri Tahir Mirkişili, komissiya sədri
Eldar Quliyev, İtaliya ilə parlament
lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun

rəhbəri Azər Kərimli, deputatlardan
Qüdrət Həsənquliyev, Elnur Allah
verdiyev, Aqiyə Naxçıvanlı, Afət
Həsənova, parlament Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi
şəxslər daxil idilər.
Milli Məclis Sədrinin İtaliya
səfərinin proqramı çox zəngin ol
du. Rəsmi səfər çərçivəsində Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
İtaliya Senatının Sədri xanım Maria
Elisabetta Alberti Kasellati, İtaliya
Respublikasının Xarici İşlər və Bey
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nəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin
dövlət katibi, Azərbaycan Respubli
kası və İtaliya Respublikası arasın
da İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə
Hökumətlərarası Komissiyanın
həmsədri Manlio Di Stefano, İtaliya
xarici işlər və beynəlxalq əməkdaş
lıq naziri Luici Di Maio, Deputat
lar Palatasının Sədri Roberto Fiko,
İtaliya-Azərbaycan dostluq qrupu
nun və İtaliya-Azərbaycan Dostluq
Assosiasiyasının üzvləri ilə bir sıra
görüşlər keçirdi.

SƏFƏR
Səfərin ilk günündə - mayın
18-də “Gustiniani” sarayında Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarova İta
liya Senatının Sədri Maria Elisabetta
Alberti Kasellati ilə görüşdü.
Qonaqları salamlayan xanım
Kasellati İtaliyanın Azərbaycanla
əlaqələrin inkişafında maraqlı oldu
ğunu diqqətə çatdırdı. 2018-ci ildə
Bakıya səfərini xatırlayaraq iki ölkə
arasında həm hökumətlərarası, həm
də parlamentlərarası münasibətlərin
yüksək səviyyədə olmasından məm
nunluğunu bildirdi. Xanım Kasellati
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi
denti Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu
nun gördüyü işləri xüsusilə alqışla
dığını qeyd etdi. O, mədəni sahədə
əməkdaşlığın xalqlar arasında körpü
rolunu oynadığını vurğuladı.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova italiyalı həmkarına rəsmi də
vətə və göstərilən qonaqpərvərliyə
görə təşəkkürünü bildirdi.
Azərbaycan parlamentinin Sədri
qeyd etdi ki, 2018 və 2020-ci illərdə
ölkə başçılarının qarşılıqlı səfərləri
münasibətlərin dinamik inkişafında
mühüm rol oynayır. Sahibə Qafaro
va ölkələrimiz arasında əlaqələrin
inkişafında Azərbaycan Respub
likasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi
rolunu diqqətə çatdırdı. 2020-ci ilin
İtaliyada “Azərbaycan mədəniyyəti
ili” elan edilməsinin, film festivalları
keçirilməsinin əhəmiyyətli olduğu
nu bildirdi.
İtaliyalı həmkarına 44 günlük
Vətən müharibəsindən söz açan
Milli Məclisin Sədri Azərbaycanın 30
illik işğala son qoyaraq BMT Təh
lükəsizlik Şurasının qətnamələrini
özü icra etdiyini diqqətə çatdırdı.
Görüşdə vurğulandı ki, Ermənistan
30 ilə yaxın işğal altında saxladı
ğı torpaqlarımızda şəhərləri yerlə
yeksan edib, mədəni, tarixi abidələri
dağıdıb. Hazırda Azərbaycan dövləti
işğaldan azad edilmiş bu ərazilərdə
bərpa və yenidənqurma işlərini hə
yata keçirir.

Sahibə Qafarova Ermənistanın
növbəti təxribatını - minalanmış
ərazilərin xəritəsini vermək istəmədi
yini də diqqətə çatdıraraq bildirdi ki,
bunun nəticəsində həm mülki şəxs
lər, həm də hərbçilər həlak olurlar.
Beynəlxalq ictimaiyyət bununla bağlı
Ermənistana təzyiq göstərməlidir.
Çünki minalanmış ərazilərin xəritə
lərinin verilməməsi, bundan imtina
edilməsi beynəlxalq hüququn bütün
normalarına görə hərbi cinayətdir.
Ermənistan tərəfindən terror
çuların hərbi əsirlər kimi təqdim
olunması cəhdlərinə də toxunan

Milli Məclisin Sədri qeyd etdi ki,
Azərbaycanda hərbi əsirlər yoxdur,
onlar təhvil verilib. Ölkəmizdə sax
lanılan şəxslər terrorçulardır, onlar
Ermənistan xüsusi orqanları tərə
findən 10 noyabr üçtərəfli bəyanatı
nın imzalanmasından sonra Azər
baycan ərazisinə təxribat məqsədi
ilə göndəriliblər.
Söhbət zamanı Sahibə Qafarova
ölkəmizdə mövcud olan tolerantlıq
və multikulturalizm mühitindən də
söz açdı, Azərbaycanın bu sahədə
bir sıra ölkələrə nümunə olduğunu
vurğuladı.
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Milli Məclisin Sədri Vətən müha
ribəsi dövründə Azərbaycanın haqlı
mövqeyini dəstəkləyən İtaliyanın
parlament nümayəndələrinə təşək
kürünü bildirdi.
Spikerin İtaliya rəsmiləri ilə
keçirdiyi bütün görüşlərdə Azər
baycan və İtaliya arasında mədəni
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq
ruhuna uyğun inkişaf etdiyi xüsusi
qeyd olundu. Azərbaycanın Birin
ci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun rəhbəri Mehriban xanım
Əliyevanın 2018-ci ildə İtaliyaya
rəsmi səfərinə, fondun İtaliyada
mədəni abidələrin qorunması və
bərpasında yaxından iştirakına to
xunuldu.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafa
rovanın başçılıq etdiyi Azərbaycan
parlament nümayəndə heyəti mayın
18-də Romadakı məşhur “Villa Borg
hese” parkında dahi Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi
nin abidəsini ziyarət edərək, önünə
gül dəstəsi qoydular.
Qeyd: Bu abidə “Dahi Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqın

da” Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin 2011-ci il 23 dekabr tarixli Sərən
camına əsasən ucaldılıb. Bu sərəncama
görə Nizami Gəncəvinin yubileyinə həsr
edilmiş silsilə tədbirlər çərçivəsində Hey
dər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2012-ci
ilin aprel ayında abidənin açılışı olub.
Daha sonra Sahibə Qafarova
İtaliya Respublikasının Xarici İşlər
və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazir
liyinin dövlət katibi, Azərbaycan
Respublikası və İtaliya Respublikası
arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə
Birgə Hökumətlərarası Komissiya
nın həmsədri Manlio Di Stefano,
mayın 19-da isə İtaliya xarici işlər və
beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Luici
Di Maio ilə görüş keçirdi. Sədr bu
görüşlərdə İtaliya və Azərbaycan
prezidentlərinin qarşılıqlı səfərlərini
xatırladaraq, belə səfərlərin dövlət
lərarası əlaqələrin inkişafına böyük
töhfə verdiyini vurğuladı. Azərbay
can və İtaliya arasında əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsinin hər iki ölkənin
maraqlarına cavab verdiyini diqqətə
çatdırdı.
Sahibə Qafarova qeyd etdi ki, öl
kələrimiz arasında əlaqələrin inki
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şaf etdirilməsi üçün böyük imkan
lar mövcuddur. Milli Məclisin Sədri
iki ölkənin qanunverici orqanları
arasında münasibətlərin yüksək sə
viyyədə olmasından məmnunluğu
nu ifadə edərək, qarşılıqlı səfərlərin
bu əlaqələrin daha da genişləndi
rilməsinə yaxşı imkan yaratdığını
bildirdi.
İtaliyalı nazir cənab Luici Di Maio
da bu əlaqələrin inkişafında parla
mentlərarası dostluq qruplarının
fəaliyyətini təqdir etdi. Nazir diqqətə
çatdırdı ki, Azərbaycan parlament
nümayəndə heyətinin Romada
keçirdiyi görüşlərin sayı İtaliyada
Azərbaycanın dostlarının çoxluğun
dan xəbər verir.
Söhbət zamanı Milli Məclisin
Sədri 44 günlük Vətən müharibəsi,
Azərbaycanın zəfəri, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən
quruculuq işləri haqqında ətraflı mə
lumat verdi, Ermənistanın münaqişə
başa çatdıqdan sonra da tutduğu
qeyri-konstruktiv mövqedən bəhs
etdi.
Mayın 19-da rəsmi səfər çərçi
vəsində Milli Məclisin Sədri Sahibə

SƏFƏR
Qafarova “Monteçitorio” sarayın
da İtaliya Respublikası Deputatlar
Palatasının Sədri Roberto Fiko ilə
görüşdü.
İki ölkə arasında əlaqələrin
yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini
bildirən Roberto Fiko tərəflər arasın
da müzakirə edilməli mövzuların
spektrinin geniş olduğunu vurğula
dı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
başa çatmasından söz açan palata
Sədri sülhün davamlı olacağına ina
mını ifadə etdi.
Milli Məclisin Sədri səmimi gö
rüşə görə təşəkkürünü bildirərək
söylədi ki, bütün dünyanı bürüyən
pandemiya dövründə bu səfərin
baş tutması Azərbaycan və İtaliya
arasındakı münasibətlərin yüksək
səviyyədə olmasından xəbər verir.
Sahibə Qafarova 2020-ci ildə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin İtaliyaya dövlət səfərinin iki
ölkə arasındakı münasibətləri key
fiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəltdiyi
ni, ölkələrimiz arasında imzalanmış
sənədlərin Azərbaycan və İtaliya
arasındakı siyasi, iqtisadi, mədəni,
humanitar əlaqələrin inkişafının
möhkəm hüquqi bazasını təşkil et
diyini söylədi.
Spiker onu da diqqətə çatdırdı
ki, 2020-ci il Azərbaycan tarixinə
qızıl hərflərlə yazılmış bir il kimi
daxil oldu. Ötən il ölkəmiz öz tor
paqlarını Ermənistanın 30 ilə yaxın
davam edən işğalından azad etdi.
Spiker xüsusi vurğuladı ki, artıq
Qarabağ münaqişəsi başa çatıb və
Azərbaycanın işğaldan azad edil
miş ərazilərində bərpa və yeni
dənqurma dövrü başlayıb. Sahibə
Qafarova həmkarının diqqətini
azad edilmiş ərazilərin minalardan
təmizlənməsinə və Ermənistanın
minalanmış ərazilərin xəritələrini
verməkdən imtina etməsinə yö
nəltdi. Sədr söylədi ki, bu hal hərbi
cinayət sayılır və beynəlxalq icti
maiyyət buna biganə qalmamalıdır.
İtaliya-Azərbaycan dostluq
qrupunun və İtaliya-Azərbaycan
Dostluq Assosiasiyasının üzvləri ilə

görüşdə də dövlətlərarası əlaqələrin
inkişafı və Azərbaycanın öz ərazi
lərini işğaldan azad edərək parlaq
qələbə qazanması geniş müzakirə
olundu. Görüşdə çıxış edən De
putatlar Palatasının Sədr müavini
Ettore Rosato ölkəsinin Azərbaycan
la münasibətlərin inkişafına böyük
əhəmiyyət verdiyini bildirdi. O,
Vətən müharibəsindən dərhal sonra
ölkəmizə etdiyi səfəri xatırlayaraq
təəssüratlarını bölüşdü. İki ölkənin
qanunvericilik orqanları arasında
əlaqələrin müsbət dinamika üzrə
inkişaf etməsindən məmnunluğunu
dilə gətirdi.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qa
farova İtaliya rəsmiləri ilə keçirilən
bütün görüşlərdə olduğu kimi,
dostluq qrupunda təmsil olunan de
putatlara və assosiasiya üzvlərinə də
Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən
işğal olunmuş torpaqlarını azad edə
rək ərazi bütövlüyünü təmin etməsi
barədə geniş məlumat verdi. Qeyd
olundu ki, münaqişə başa çatsa da,
Ermənistan tərəfi öz qeyri-konst
ruktiv mövqeyindən əl çəkməyərək,
minalanmış ərazilərin xəritəsini
təqdim etməkdən boyun qaçırır.
Spiker bildirdi ki, Ermənistanın 30
ilədək davam edən işğalı dövründə
Azərbaycan ərazilərində şəhər və
kəndlər, maddi, mədəni, tarixi və

təbiət abidələri məhv edilib, bütün
infrastruktur dağıdılıb. Bu gün öz
doğma torpaqlarından didərgin düş
müş məcburi köçkünlər öz ata-baba
yurdlarına geri dönəcəkləri günü
səbirsizliklə gözləyirlər. Bunun üçün
də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
böyük quruculuq və bərpa işlərinə
start verilib.
Görüşdə İtaliya Deputatlar Pa
latasının üzvü, İtaliya-Azərbaycan
Dostluq Assosiasiyasının rəhbəri
Rossana Boldi, İtaliya-Azərbaycan
dostluq qrupunun rəhbəri Stefano
Luçidi, Azərbaycan-İtaliya parla
mentlərarası işçi qrupunun rəhbəri
Azər Kərimli, Milli Məclisin deputa
tı Eldar Quliyev çıxış etdilər. Qeyd
olundu ki, ötən ilin dekabr ayında
münaqişə başa çatdıqdan sonra
İtaliya Senatı və Deputatlar Palatası
nın üzvlərindən ibarət nümayəndə
heyətinin Azərbaycana səfəri dövlət
lərarası münasibətlərə verilən dəyəri
aydın şəkildə nümayiş etdirir.
Görüşdə hər iki tərəfdən dostluq
qruplarının üzvləri ölkələrimiz ara
sındakı strateji əməkdaşlığın daha
da inkişaf etdirilməsi üçün böyük
potensial və möhkəm hüquqi baza
olduğunu vurğuladılar.
Milli Məclis Sədrinin mehriban
dostluq və anlaşma şəraitində keçən
İtaliya səfəri uğurla başa çatdı.
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İyunun 12-də Milli Məclisin Səd
ri Sahibə Qafarova Azərbaycanda
səfərdə olan Böyük Britaniya parla
mentinin sabiq üzvü və keçmiş na
zir müavini Şahid Malikin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib.
Qonaqları səmimi salamlayan
parlamentin spikeri bildirib ki,
Azərbaycanilə İngiltərə arasında
münasibətlər tarixi və strateji əhə
miyyətə malikdir. Sədr deyib ki,
İngiltərə hökuməti ərazi bütövlüyü
məsələsi də daxil olmaqla həm iki
tərəfli, həm də çoxtərəfli formatda
prinsipial məsələlərdə Azərbaycan
Respublikasının mövqeyini dəs
təkləyir. Spiker Sahibə Qafarova
iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin
uğurlu inkişafını vurğulayaraq,
xüsusilə enerji sektorunda yüksək
səviyyəli əməkdaşlığı qeyd edib.
Görüşdə Sahibə Qafarova bil
dirib ki, Azərbaycan və Böyük
Britaniyanın qanunverici orqanla
rı arasında da yaxşı münasibətlər
mövcuddur.
Sədr daha sonra qonaqlara
Azərbaycanın Vətən müharibə
sində qazandığı möhtəşəm zəfər
haqqında məlumat verərək bildirib
ki, Vətən müharibəsi zamanı Azər
baycan öz ərazilərini Ermənista
nın işğalından azad edərək ərazi
bütövlüyünü bərpa edib, BMT

Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə
ilə bağlı 4 qətnaməsini özü yerinə
yetirib. Azərbaycan torpaqlarını
azad etməklə Qafqaz bölgəsində
təhlükəsiz və etibarlı inkişaf üçün
əsas maneəni aradan qaldırıb. İndi
isə yeni bir mərhələyə - bərpa və
yenidənqurma dövrünə qədəm
qoymuşuq.
Üçtərəfli bəyanatın imzalanma
sından sonra Ermənistan tərəfin
dən törədilən təxribatlarla bağlı
məlumat verən Milli Məclisin Sədri
bildirib ki, müharibə başa çatdıq
dan sonra azad olunmuş ərazilərdə
çoxlu sayda hərbçi və mülki vətən
daşımız Ermənistan tərəfindən qu
raşdırılmış minalara düşüb. Spiker
iyunun 4-də 3 nəfər azərbaycanlı
nın öz xidməti fəaliyyətini yerinə
yetirərkən minaya düşərək həlak
olmaları faktını xatırladaraq, əlavə
edib ki, onlardan ikisi jurnalistdir.
Sahibə Qafarova həmçinin bildirib
ki, Ermənistan sərhədlərin delimi
tasiyası məsələsində də təxribatlara
əl atır, 10 noyabr 2020-ci il tarixli
üçtərəfli bəyanatın müddəalarını
kobud şəkildə pozaraq azad olun
muş ərazilərimizə terrorçu qruplar
göndərməkdə davam edir və bu
bəyanatın imzalanmasından sonra
Azərbaycan ərazilərində həbs olun
muş terrorçuları hərbi əsirlər kimi
qələmə verməyə çalışır.
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Səmimi qəbula görə minnət
darlığını bildirən nümayəndə
heyətinin üzvləri - Böyük Britani
ya parlamentinin sabiq üzvü və
keçmiş nazir müavini Şahid Malik,
siyasi təhlilçi Qureyşi Şahid, T-vi
ne nəşrinin təsisçisi və redaktoru
Özerim İpek, videojurnalist Krav
ford Edvard, jurnalist Rov Edvard,
tədqiqatçı Reynolds Nikolas Azər
baycana səfərlərindən, ölkəmizdə
gördükləri inkişafdan məmnunluq
larını bildiriblər.
Görüşdə Milli Məclisin Sədri
nümayəndə heyətinin üzvlərinin
Azərbaycanın işğaldan azad olun
muş ərazilərinə səfər edəcəklərini,
onların həmin ərazilərdə Ermənis
tan tərəfindən törədilən dağıntıları
öz gözləri ilə görəcəklərini qeyd
edərək, ümidvar olduğunu bildirib
ki, media nümayəndələri müşahi
də etdikləri erməni vandalizmini
obyektiv şəkildə beynəlxalq audito
riyaya çatdıracaqlar.
Spiker Sahibə Qafarova daha
sonra jurnalistlərin suallarını cavab
landırıb.
Qeyd edək ki, görüşdə həmçinin
Milli Məclisin Azərbaycan-Böyük
Britaniya parlamentlərarası əla
qələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri
Cavanşir Feyziyev, Milli Məclis
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev
və Azərbaycan Respublikasının
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Tahir Tağızadə də
iştirak ediblər.

İyunun 9-da Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova Azərbaycanda
rəsmi səfərdə olan Bosniya və Her
seqovina Parlament Assambleyası
nın Xalqlar Palatasının Sədri Bakir
İzetbeqoviçlə görüşüb.
Qonaq Milli Məclisin inzibati
binasında yaradılan şəraitlə tanış
olub. Sonra tərəflər arasında görüş
keçirilib. Milli Məclisin Sədri Sahi
bə Qafarova ölkələrimiz arasında
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əməkdaşlığın dostluq və qarşılıqlı
hörmət prinsiplərinə əsaslandı
ğını bildirib və bu səfərin iki ölkə
arasında münasibətlərin inkişafına
töhfə verəcəyini qeyd edib. Spiker
Azərbaycanla Bosniya və Herse
qovina arasında humanitar sahədə
həyata keçirilən layihələrin xalqları
mız arasındakı dostluq əlaqələrinin
inkişafına xidmət etdiyini bildirib
və bu sahədə Heydər Əliyev Fon
dunun fəaliyyətini xüsusi vurğula
yıb.
Milli Məclisin Sədri bir neçə il
bundan əvvəl Bosniya və Herseqo
vina Parlament Assambleyasının
Xalqlar Palatasında Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü və Xocalı
soyqırımına dair sənəd - Azərbay
can Respublikasının suverenliyinin
və ərazi bütövlüyünün tanınması
və hörmət olunmasına dair qətna
mə qəbul olunduğunu xatırlada
raq bildirib ki, bu ədalətli sənədin
qəbulu ölkəmizdə yüksək qiymət
ləndirilir.
Görüşdə Sahibə Qafarova Azər
baycanın 2020-ci ildə 44 günlük Və
tən müharibəsində qazandığı zəfər
haqqında qonağa məlumat verərək
deyib ki, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər
ordumuzun şücaəti sayəsində
Ermənistanın 30 illik işğalına son
qoyulub. Sahibə Qafarova qonağın
diqqətinə çatdırıb ki, Ermənistan
bu gün də təxribatçı əməllərin
dən əl çəkmir. Ermənistan hələ də
böyük bir qəhrəmanlıqla öz tor
paqlarında suverenliyi bərpa edən
Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsini
həzm edə bilmir, acı məğlubiyyəti
ilə barışmır. Ölkəmizin mina quraş
dırılmış ərazilərin xəritəsini tələb
etməsinə baxmayaraq, Ermənistan
bundan yayınır.
Spiker müharıbə başa çatsa
da, 100-dən artıq hərbçi və mülki
vətəndaşlarımızın minaya düşə
rək həlak olması ilə bağlı faktları
səsləndirib.
Milli Məclisin Sədri həmçinin
bildirib ki, Ermənistan sərhədlə

rin delimitasiyası məsələsində də
təxribatlara əl ataraq azad olunmuş
ərazilərimizə terrorçu qruplar gön
dərməkdə davam edir. Daha sonra
Azərbaycan ərazilərində həbs olun
muş terrorçuları hərbi əsirlər kimi
qələmə verməyə çalışır.
Bosniya və Herseqovina Par
lament Assambleyasının Xalqlar
Palatasının Sədri Bakir İzetbeqo
viç Bosniya və Herseqovinanın
Azərbaycanla əlaqələrin daha da
dərinləşməsində maraqlı olduğu
nu vurğulayıb. Bildirilib ki, yüksək
səviyyəli siyasi əlaqələrimiz iqtisa
di, mədəni, humanitar sahələrə də
öz müsbət təsirini göstərir.
Qonaq ölkəmizə rəsmi səfə
ri çərçivəsində Ağdam şəhərində
olduğunu, Ermənistan tərəfindən
törədilən dağıntıları öz gözləri ilə
gördüyünü vurğulayıb. O, ümid et
diyini bildirib ki, ölkəmizə növbəti
gəlişində Ağdamın tamamilə yeni
dən qurulduğunun şahidi olacaq.

İyunun 8-də Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə
olan Latviya Respublikası Seyminin
Azərbaycan parlamenti ilə əmək
daşlığı təşviq edən qrupun rəhbəri
Roman Naudinşin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Spiker Azərbaycanın Baltikyanı
ölkələr, o cümlədən Latviya ilə əla
qələrin inkişafına böyük önəm ver
diyini söyləyib. Dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərləri zamanı aparılan
danışıqlar və imzalanmış sənədlər
əməkdaşlığımızın daha da inkişafı
üçün yaxşı zəmin yaradıb.
Milli Məclisin Sədri tərəflər
arasında yüksək siyasi dialoqdan,
iqtisadi sahədə qazanılan nailiyyət
lərdən, Azərbaycan və Latviyanın
qanunverici orqanları arasında
əlaqələrdən danışıb. Hər iki ölkənin
parlamentində dostuq qruplarının
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.
Latviya Respublikası Seyminin
Azərbaycan parlamenti ilə əmək

daşlığı təşviq edən qrupun rəhbəri
Roman Naudinşin ölkəsinin Azər
baycanla bütün sahələrdə əmək
daşlığın dərinləşməsində maraqlı
olduğunu söyləyib.
Görüşdə parlamentlərarası
əməkdaşlıq, beynəlxalq qurum
lar çərçivəsində əlaqələrin gələ
cək inkişaf istiqamətləri və digər
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Mayın 24-də Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova Türkiyə Respubli
kasının ölkəmizdə yeni təyin olun
muş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Cahit Bağçı ilə görüşüb. Spiker
Azərbaycanda diplomatik fəaliy
yətə başlaması münasibəti ilə səfiri
təbrik edib.
Milli Məclisin Sədri Azərbay
can və Türkiyə arasındakı dostluq,
qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin Ulu öndər Hey
dər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “bir
millət, iki dövlət” fəlsəfəsinə əsas
landığını söyləyib. Spiker Azərbay
can və Türkiyənin dünya miqyasın
da bir-birinə ən yaxın olan ölkələr
olduğunu vurğulayıb, 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı Türkiyə
nin Azərbaycana yüksək səviyyədə
mənəvi və siyasi dəstək verərək əsl
qardaşlıq örnəyi göstərdiyini xüsu
si qeyd edib.
İki dövlətin qanunverici or
qanları arasında münasibətlərdən
danışan Sədr parlamentlərimizdə
geniş tərkibli dostluq qruplarının
fəaliyyət göstərdiyini söyləyib.
Deputatlarımızın müxtəlif platfor
malarda mütəmadi görüşlərinin
əhəmiyyətindən söz açıb.
Türkiyənin ölkəmizdə yeni
təyin olunmuş səfiri Cahit Bağçı
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri Mustafa Şentopun səmimi
salamlarını Milli Məclisin Sədrinə
çatdırıb, Azərbaycanda fəaliyyət
göstərməyin onun üçün şərəfli və
böyük məsuliyyət olduğunu deyib.
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O, fəaliyyəti dövründə əlaqələri
mizin daha da dərinləşməsi üçün
səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib.

Mayın 14-də Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin Sədri Mustafa
Şentop Milli Məclisin Sədri Sahi
bə Qafarovaya telefonla zəng edib.
Qardaş ölkənin spikeri müqəddəs
Ramazan bayramı münasibəti ilə
Milli Məclisin Sədrini və deputatla
rı təbrik edib, Azərbaycan xalqına
firavanlıq arzulayıb. Parlamentin
Sədri də öz növbəsində türkiyəli
həmkarına, TBMM üzvlərinə və
Türkiyə xalqına bayram təbriklərini
çatdırıb.
Telefon söhbəti zamanı iki qar
daş ölkənin spikerləri qarşılıqlı
maraq doğuran digər məsələləri də
müzakirə ediblər.

Mayın 5-də Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə
olan Gürcüstanın Baş naziri İrakli
Qaribaşvilinin başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyəti ilə görüşüb.
Spiker Azərbaycan və Gürcüs
tanın çoxəsrlik tarixə malik qonşu
luq və dostluq münasibətlərindən
söhbət açıb. Azərbaycanda çoxlu
sayda gürcülərin, Gürcüstanda isə
azərbaycanlıların yaşadığını, bu
insanların cəmiyyətimizin ayrılmaz
hissəsi və ölkələrimizin arasında
körpü rolu oynadığını vurğulayıb.
Sədr ölkələrimiz arasındakı
strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik
münasibətlərinin bugünkü vəziyyə
tindən söhbət açıb, imzalanmış sə
nədlərin müxtəlif sahələrdə əmək
daşlıq üçün möhkəm hüquqi baza
yaratdığını bildirib. Qeyd olunub
ki, Gürcüstan Azərbaycanın həya
ta keçirdiyi beynəlxalq layihələrin
fəal iştirakçısıdır. Bakı-Tbilisi-Cey
han və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi
neft və qaz kəmərləri buna parlaq
misaldır.

Söhbətdə Sahibə Qafarova parla
mentlərimizdə əməkdaşlığın yük
sək səviyyəsindən, hər iki ölkənin
qanunvericilik orqanlarında fəaliy
yət göstərən dostluq qruplarının
işindən, nümayəndə heyətlərimizin
beynəlxalq parlament qurumların
da uğurlu əməkdaşlığından danı
şıb.
Milli Məclisin Sədri Azərbay
canın apardığı 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı ölkəmizə
göstərdiyi dəstəyə görə öz adın
dan və Milli Məclisin deputatları
adından Gürcüstan hökumətinə
minnətdarlığını ifadə edib. Bildiri
lib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
artıq tarixə qovuşub. Azərbaycan
ordusu Ali Baş Komandan cənab İl
ham Əliyevin rəhbərliyi altında bu
münaqişəni özü həll edib. Bununla
həm də BMT Təhlükəsizlik Şura
sının 4 qətnaməsini həyata keçirib.
Artıq ölkəmiz azad edilmiş əraziləri
bərpa edir, yenidən qurur. Lakin
Ermənistan hələ də öz təcavüzkar
siyasətindən əl çəkmir. Minalanmış
ərazilərin xəritələrini təqdim etmir.
Bu isə çoxlu sayda hərbçilərin və
mülki şəxslərin həlak olmasına sə
bəb olur. Ermənistanın bu davra
nışı bölgənin inkişafı üçün böyük
təhlükədir.
Gürcüstanın Baş naziri İrak
li Qaribaşvili Azərbaycanı özü
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nə doğma məkan hesab etdiyini,
ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələri
daha da dərinləşdirmək niyyətində
olduğunu dilə gətirib.

Aprelin 28-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova Türkmənis
tan parlamentinin təşəbbüsü ilə
təşkil olunan bir sıra ölkələrin par
lament rəhbərlərinin “Beynəlxalq
sülh və etimadın möhkəmləndiril
məsində parlamentarilərin rolu”
mövzusunda onlayn görüşündə
iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edən Sahibə Qa
farova bu gün qloballaşan dünya
da sülh və inamın möhkəmləndi
rilməsində beynəlxalq və regional
parlament təşkilatları ilə yanaşı,
milli parlamentlərin də xüsusi rol
oynadığını qeyd edib.
Görüşdə artıq tarixə qovuşmuş
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haq
qında da danışan Milli Məclisin
Sədri qeyd edib ki, Ermənistan 30
ilə yaxın müddətdə Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizini işğal altında
saxlayıb. Həmin dövrdə sözüge
dən işğal nəticəsində ölkəmizin
üzləşdiyi çətinliklərə münasibət
də beynəlxalq birliyin susqunlu
ğu və heç bir tədbir görməməsi
müasir dünyada mövcud olan ikili
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standartlardan xəbər verir. Lakin
2020-ci ilin payızında Ermənista
nın təxribatları nəticəsində yenidən
alovlanan münaqişəyə 44 günlük
Vətən müharibəsində son qoyul
du və Azərbaycan öz torpaqlarını
işğaldan azad etdi. Azərbaycan və
Rusiya prezidentlərinin və Ermə
nistan Baş nazirinin 2020-ci il 10
noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatı
bölgədə sülhün bərqərar olması,
əməkdaşlığın yeni mərhələsi üçün
mühüm bir mərhələdir.
Sahibə Qafarova çıxışında
Ermənistan spikerinin görüşdə
səsləndirdiyi və ictimai rəyi çaş
dırmağa yönələn həqiqətdən uzaq
fikirlərinə kəskin cavablar verib.
Azərbaycanın üçtərəfli bəyanat
da əksini tapan bütün öhdəliklə
ri yerinə yetirdiyini, Ermənistan
tərəfindən işğaldan azad edilən
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
ərazilərimizə gizli şəkildə təxribatçı
diversantlar, terrorçular göndəril
diyini təəssüflə vurğulayıb. Milli
Məclisin Sədri onu da qeyd edib ki,
Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik
Xidməti və Müdafiə Nazirliyi tərə
findən antiterror əməliyyatı zamanı
tutulan təxribatçı, diversant qruplar
hərbi əsirlər hesab edilə bilməzlər.
Spiker Sahibə Qafarova xa
tırladıb ki, 44 günlük müharibə
dövründə Ermənistan tərəfindən
müxtəlif ölkələrdən terrorçular
gətiriliblər. Azərbaycan öz ərazi
lərini təxribatçı qruplardan, silahlı
dəstələrdən, terrorçulardan tə
mizləməyə nail oldu və bununla
da BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsini faktiki olaraq özü yeri
nə yetirdi, ərazi bütövlüyünü və
ədaləti bərpa etdi.
Milli Məclisin Sədri 1992-ci ildə
Ermənistan silahlı qüvvələri tərə
findən törədilən Xocalı soyqırımı
barədə danışaraq erməni faşistləri
nin vəhşiliklərini konfrans iştirak
şılarının diqqətinə çatdırıb.
Sahibə Qafarova bildirib ki,
Azərbaycan 30 illik işğalın nəticələ
rinin aradan qaldırılmasına yönəl

miş əməli addımlara başlayıb və
artıq işğaldan azad olunmuş ərazi
lərdə bu istiqamətdə geniş proq
ramlar həyata keçirilməkdədir.
Görüşdə Türkiyə, Rusiya Fe
derasiyası, Çin Xalq Respublika
sı, Pakistan İslam Respublikası,
Türkmənistan, Belarus, Moldova,
Tacikistan, Özbəkistan, Ermənis
tan, Qazaxıstan, Qırğızıstan res
publikalarının parlament sədrləri
çıxış ediblər. Yaponiya parlamenti
Nümayəndələr Palatası Sədrinin,
Koreya Respublikası Milli Assamb
leyası Sədrinin, Əfqanıstan İslam
Respublikası parlamentinin Yuxarı
Palatası Sədrinin videomüraciətləri
dinlənilib.
Çıxışlarda gələcək əməkdaşlıqla
bağlı fikirlər səsləndirilib.

Aprelin 24-də Milli Məclisinin
Sədri Sahibə Qafarova ilə Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin (TBMM)
Sədri Mustafa Şentop arasında
telefon danışığı olub. Sahibə Qa
farovanın təşəbbüsü ilə baş tutan
telefon danışığı zamanı iki ölkə
parlamentlərinin spikerləri Ame
rika Birləşmiş Ştatları Prezidenti
Cozef Baydenin qondarma “erməni
soyqırımı” ilə əlaqədar verdiyi bə
yanatı qınadıqlarını ifadə ediblər.
Milli Məclisin Sədri sözügedən
bəyanatın tarixi xəta olduğunu və
qəbuledilməz xarakter daşıdığını
ifadə edib, bu xətadan tezliklə dö
nüləcəyinə ümidvar olduğunu dilə
gətirib. Spiker son dövrlər region
dövlətləri arasında sülh və hərtə
rəfli əməkdaşlıq üçün ümidlərin
yarandığı və bu tip bəyanatların bu
ümidlərin üstündən xətt çəkmək
potensialı daşıdığını, tarixin siya
siləşdirilməsinin çox təhlükəli bir
meyil olduğunu dilə gətirib.
Milli Məclisin Sədri Azərbay
canın hər zaman qardaş Türkiyəni
dəstəklədiyini vurğulayıb.
Mustafa Şentop tutduğu möv
qe və göstərdiyi dəstəyə görə Milli

Məclisin Sədri Sahibə Qafarovaya
təşəkkür edib. TBMM Sədri ABŞ
Administrasiyasının atdığı bu ad
dımın böyük bir səhv olduğunu və
bu səhvin ən qısa müddətdə ara
dan qaldırılacağına ümid etdiyini
bildirib.

Aprelin 21-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova İndoneziya
Respublikasının ölkəmizdəki föv
qəladə və səlahiyyətli səfiri Hildi
Hamidlə görüşüb. Spiker qonağa
Azərbaycanda diplomatik fəaliyyə
tində uğurlar arzulayıb.
Milli Məclisin Sədri ölkələrimiz
arasında dostluq münasibətlərin
dən danışıb, siyasi sahədə möhkəm
əlaqələrin olduğunu deyib. Ölkələ
rimizin BMT, Qoşulmama Hərəkatı
və digər beynəlxalq təşkilatlarda
uğurla əməkdaşlıq etdiyini, huma
nitar sahədə səmərəli münasibətlə
rin mövcudluğunu vurğulayıb.
Spiker hər iki ölkənin ali qanun
verici orqanlarında parlament dost
luq qruplarının fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirib, pandemiya başa
çatandan sonra tərəflər arasında
təmasların artacağına inamını ifadə
edib.
İndoneziya Respublikası
nın ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Hildi Hamid
Azərbaycanda diplomatik fəaliy
yəti dövründə iki dövlət arasında
münasibətlərin daha da inkişafı
istiqamətində çalışacağını bildirib.
O, Azərbaycanın zəngin təbii sər
vətlərə malik, böyük mədəni zən
ginliyi olan gözəl ölkə olduğunu
qeyd edib, hazırda dövlətlərimiz
arasında əməkdaşlığın inkişafın
dan razılığını bildirib.
İşğaldan azad olunan ərazi
lərimizə səfər etdiyini söyləyən
diplomat orada şahidi olduqların
dan söz açıb, ölkəsinin hər zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
və suverenliyinə böyük hörmətlə
yanaşdığını diqqətə çatdırıb.
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Parlamentin yaz sessiyası başa çatdı,
növbədənkənar 6-cı sessiya öz işinə başladı
Mayın 31-də spiker Sahibə Qa
farovanın sədrliyi ilə Milli Məclisin
yaz sessiyasının sonuncu plenar
iclası keçirilib. İclasda 6 məsələdən
ibarət gündəlik təsdiqlənib.
Plenar iclasda öncə “Azərbayca
nın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri
haqqında” qanun layihəsi (üçüncü
oxunuş) müzakirəyə çıxarılıb. Mədə
niyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşa
yevanın məlumatı dinlənilib. Müzaki
rələrdən sonra məsələ səsə qoyulub
və üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Sonra iclasda “Elektrik enerji
si istehsalında bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə haqqında” və
“Dövlət qulluğu haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi
hələriüçüncü oxunuşda təsdiqlənib.
Həmin gün “Azərbaycan Respub
likasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin
icrası haqqında” qanun layihəsi ikinci
oxunuşda qəbul edilib.
İclasda “Kredit ittifaqları haqqın
da”, İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında qanun
layihələri də ikinci oxunuş üçün təs
diq edilib.
İclasa yekun vuran Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, bu
gün yaz sessiyasının sonuncu iclası
dır. Konstitusiyanın 88-ci maddəsinin
II hissəsinə uyğun olaraq, 81 deputat
növbədənkənar sessiyanın çağırılması
üçün mənə müraciət edib. Mən bu ba
rədə sərəncam imzalamışam və iyun
ayında bizim növbədənkənar sessiya
mız olacaq.
Sonra deputatlara yaz sessiya
sının yekunları barədə məlumat
verən spiker qeyd edib ki, 2021-ci
ilin yaz sessiyasında Milli Məclisin
14 iclası keçirilib, 88 qanun və qərar,
o cümlədən 1 Konstitusiya qanunu
qəbul edilib. Milli Məclis Konstitusi
ya ilə nəzərdə tutulan qanunvericilik
səlahiyyətlərini tam həcmdə yerinə

yetirib. Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin
uzaqgörən daxili və xarici siyasətini
parlament səviyyəsində dəstəklə
mək üçün bütün tədbirlər həyata
keçirilib.
Yaz sessiyasının iclaslarında Milli
Məclisdə Nazirlər Kabinetinin və He
sablama Palatasının illik fəaliyyətləri
barədə hesabatların, İnsan alverinə
qarşı mübarizə üzrə Milli Koordina
torun məlumatının, İnsan hüquqları
üzrə müvəkkilin və bələdiyyələrin
fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata
keçirən orqanın illik məruzələrinin
dinlənildiyini qeyd edən Azərbaycan
parlamentinin Sədri vurğulayıb ki,
bütün dünyanın COVID-19-a qarşı
mübarizə şəraitində yaşadığı hazırkı
dövrdə pandemiyanın törətdiyi prob
lemlərə baxmayaraq, Milli Məclisin
normal iş ahəngi qorunub saxlanı
lıb, komitə və komissiyaların əksər
iclasları videokonfrans formatında
keçirilib, beynəlxalq əlaqələrin inki
şafı sahəsində də işlər uğurla davam
etdirilib.
Çıxışını yekunlaşdıran spiker Milli
Məclisin 2021-ci il yaz sessiyasını bağ
lı elan edib.
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Azərbaycanın Dövlət himninin
səsləndirilməsi ilə parlamentin yaz
sessiyası başa çatıb.
***
İyunun 8-də spiker Sahibə Qafa
rovanın sədrliyi ilə VI çağırış Milli
Məclisin 6-cı sessiyası öz işinə başla
yıb. Milli Məclisin Sədri növbədən
kənar sessiyanı açıq elan etdikdən
sonra Azərbaycanın Dövlət himni
səsləndirilib.
Növbədənkənar sessiyanın açı
lışında Milli Məclisin Sədri mayın
31-dən iyunun 4-dək Azərbaycan
parlament nümayəndə heyətinin Pa
kistan İslam Respublikasına işgüzar
və rəsmi səfəri barədə ətraflı məlu
mat verib.
Plenar iclasda Milli Məclisin Sədri
iyunun 4-də Kəlbəcər rayonu ərazi
sində mülki şəxslərin, o cümlədən 2
jurnalistin mina partlayışı nəticəsin
də həlak olmaları barədə məlumat
verib, onlara Allahdan rəhmət diləyib,
yaralananların tezliklə sağalmasını ar
zulayıb. Spiker qeyd edib ki, rəhmətə
gedənlərin ailələrinə Milli Məclisin
adından rəsmi başsağlığı verilib.
Sonra gündəlikdəki məsələlər
müzakirə olunub.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisdə İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə Milli Koordinatorun illik hesabatı dinlənildi
Aprelin 23-də Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçiri
lən parlamentin növbəti plenar icla
sında İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə Milli Koordinatorun “Azərbay
can Respublikasında insan alverinə
qarşı mübarizəyə dair” məlumatı
dinlənildi. Spiker bildirdi ki, məsə
lə Milli Məclisin İnsan hüquqları,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitələrinin birgə iclasında müzaki
rə edilib.
Daha sonra Azərbaycanın İnsan
alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli
Koordinatoru, daxili işlər nazirinin
birinci müavini, polis general-mayo
ru Seyfulla Əzimov deputatlar qarşı
sında illik hesabatla çıxış etdi.
İnsan alverinə qarşı mübarizə
sahəsində maarifləndirmə işlərindən
danışan Seyfulla Əzimov diqqətə
çatdırdı ki, pandemiya ilə əlaqədar
ölkəmizdə sosial izolyasiya tədbirlə
rinin tətbiqinə başlanıldığı 2020-ci il
14 mart tarixinədək olan müddətdə
daxili işlər orqanları tərəfindən insan
alveri ilə bağlı orta-ixtisas və ali təhsil
müəssisələrində 350-dən çox görüş,
yığıncaq və konfrans keçirilib. Pande
miya dövründə isə maarifləndirmə işi
onlayn formatda həyata keçirilib. Bü
tün bunlar ölkəmizdə insan alverinə
qarşı mübarizədə sistemli iş aparıldı
ğının göstəricisidir.
Qeyd olundu ki, 2020-ci ildə
həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış
tədbirləri nəticəsində 16 cinayət işi
üzrə 155 insan alveri faktı, 2 cinayət
işi üzrə 5 məcburi əmək və 40 insan
alveri məqsədi ilə sənədlərlə qanun
suz hərəkətlərə dair cinayət faktları
müəyyən edilib. Ümumilikdə insan
alveri üzrə cinayətlərin açılması 98
faiz, məcburi əmək cinayətlərinin
açılması isə 100 faiz təşkil edib. İn
san alveri cinayətləri törətdiklərinə
görə 20 şəxs məhkəmə məsuliyyəti

nə verilib. Məhkəmələr tərəfindən
ittiham hökmü çıxarılmış 15 nəfər
dən 12-si azadlıqdan məhrumetmə
cəzasına məhkum olunub, 2 nəfər
şərti məhkum edilib, 1 nəfərin cəzası
isə usağı 14 yaşına çatanadək təxirə
salınıb.
Ümumilikdə 2020-ci ildə müəy
yən olunmuş 94 insan alveri qurba
nından 93-ü Azərbaycan vətəndaşı,
1-i isə əcnəbi olub. Zərərçəkənlərə
müvafiq köməklik göstərilib, hər bi
rinə 700 manat birdəfəlik vəsait ödə
nilib. Qurbanların uşaqları da diqqət
mərkəzində saxlanılıb, onların cəmiy
yətə inteqrasiyası təmin olunub.
Nazir müavini qeyd etdi ki, BMTnin sonuncu hesabatına görə, dünya
üzrə əhalinin hər 100 min nəfərinə 13
qurban düşdüyü halda, respublika
mızda bu göstərici 1 nəfər təşkil edir.
Təbii ki, bu və digər uğurlar dövlə
timizin əhalinin sosial rifah halının
davamlı olaraq yüksəldilməsi üçün
həyata keçirdiyi uğurlu tədbirlərin
nəticəsidir.
Seyfulla Əzimov çıxışının sonun
da qanunvericilik sahəsində səmərəli
əməkdaşlığa görə Milli Məclisin üzv
lərinə təşəkkürünü bildirdi.

Sonra Milli Məclisin İnsan hüquq
ları komitəsinin sədri Zahid Oruc
İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə
Milli Koordinatorun “Azərbaycan
Respublikasında insan alverinə qarşı
mübarizəyə dair” məlumatına mü
nasibət bildirdi. Komitə sədri builki
məlumatda tətbiq edilmiş yenilikləri
diqqətə çatdırdı, bu sahədə dünya
təcrübəsi barədə fikirlərini bölüşdü.
Müzakirələr zamanı Milli Məclisin
komitə sədrləri Musa Quliyev, Hicran
Hüseynova, Siyavuş Novruzov, Tahir
Rzayev, deputatlardan Aqiyə Naxçı
vanlı, Fazil Mustafa, Elman Nəsirov,
Etibar Əliyev, Azər Badamov, Qüd
rət Həsənquliyev, Sahib Alıyev, Sabir
Rüstəmxanlı, Arzu Nağıyev və Niza
mi Səfərov ölkəmizdə İnsan alverinə
qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinato
run məlumatına münasibət bildirdilər,
qeyd və təkliflərini səsləndirdilər.
Daxili işlər nazirinin birinci
müavini Seyfulla Əzimov iclasda
qeyd edilən fikirlərə münasibət bil
dirdikdən sonra İnsan alverinə qarşı
mübarizə üzrə Milli Koordinatorun
”Azərbaycan Respublikasında insan
alverinə qarşı mübarizəyə dair” mə
lumatı səsə qoyularaq nəzərə alındı.
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Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycanı
xoşbəxt və firavan gələcəyə aparır
Millət o zaman xoşbəxt olur ki, onun
azad, firavan həyatı, müstəqil dövləti
var. Millət o zaman inamlı olur ki, onun
dövləti dövlətlər arasında bərabərhü
quqlu imzaya malikdir, səsini, sözünü
eşidirlər, ona inanırlar. Dövlətlər və mil
lətlər arasında azad, müstəqil yaşamaq
hüququndan gözəl nə ola bilər ki?!
Bu gün müstəqil və qalib dövlə
timin vətəndaşını sağlam düşüncə
li, mərd və zəhmətsevər, alicənab,
dözümlü və qürurlu görmək mənim
üçün böyük xoşbəxtlikdir. Belə bir
xoşbəxtliyin təməli şanlı tariximizə
qızıl hərflərlə yazılmış 15 İyun Milli
Qurtuluş Günü ilə qoyulub. Bu tarixi
günü isə bizə heç şübhəsiz, azadlıq və
müstəqilliyimizin qorunub saxlanma
sında və möhkəmlənməsində misilsiz
xidməti olan, xalqımızın ləyaqətli oğlu,
dünya şöhrətli siyasətçi, Ulu öndər
Heydər Əliyev bəxş etmişdir.

Fikrimcə, xalq hər zaman onun ru
hunu anlayan, başa düşmədiyi məsələlə
ri ona aydın şəkildə çatdıra bilən, milləti
layiq olduğu yerə aparmağı bacaran,
arzu və istəklərini gerçəkləşdirən rəhbə
rə möhtacdır. Bizim Heydər Əliyev kimi
tarixi şəxsiyyətimiz, uzaqgörən və müd
rik liderimiz olmasa idi, XX əsrin sonla
rında yenidən qovuşduğumuz müstəqil
liyimizi qoruyub saxlaya bilməzdik.
1993-cü ilin təlatümlü iyun günlərin
də müstəqilliyimizin itirilməsi təhlükə
si ilə üzləşmişdik, ölkədə hakimiyyət
böhranı yaranmışdı, anarxiya və xaosun
kuliminasiya nöqtəsinə çatmışdıq. Bir
tərəfdən vətəndaş müharibəsi təhlükəsi,
digər tərəfdən isə torpaqlarımızın xeyli
hissəsinin erməni işğalçıları tərəfindən
zəbt edilməsi Azərbaycanı çətin, çıxıl
maz duruma salmışdı. Məhz belə bir
vaxtda - 1993-cü il iyunun 9-da Ulu ön
dər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs

verərək Naxçıvandan Bakıya gəldi. Bu,
elə bir zaman idi ki, ölkəmizi Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin taleyindən
daha dəhşətli hadisələr gözləyirdi. Ulu
öndərin müstəsna iradəsi, tükənməz
enerjisi, yüksək siyasi bilik və bacarığı,
peşəkar idarəetmə qabiliyyəti, sözün
həqiqi mənasında, xalqı bəlalardan,
gözlənən müsibətlərdən xilas etdi, ağır
fəlakətlərin pəncəsindən qopardı. Əgər
xalqın ürəkdən arzuladığı lider - Hey
dər Əliyev hakimiyyət sükanı arxasına
keçməsə idi, yəqin ki, bugünkü müasir,
çiçəklənən, gündən-günə inkişaf edən
zəfər müjdəli Azərbaycan da olmaya
caqdı.
15 iyun tarixindən sonra ölkə tale
yində dönüş yarandı, böyük qurtuluşa
doğru addım atıldı. Azərbaycanın həqi
qi nicat yolu məhz o gündən başlandı,
milli qurtuluşumuzun təməli qoyuldu,
ölkənin həyatında yeni və parlaq bir sə
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hifə açıldı, əbədi dövlətçiliyimizin əsası
yarandı. Təsadüfi deyildir ki, Milli Məc
lisin 27 iyun 1997-ci il tarixli qərarına
əsasən bu əlamətdar gün hər il Azərbay
canda rəsmi ümumxalq bayramı kimi
qeyd edilir.
Düşünürəm ki, xalqımızın tarixi yad
daşına qızıl hərflərlə həkk olunmuş 15
İyun Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı hələ
bundan sonra çoxsaylı kitablar, elmi
məqalələr, tədqiqat əsərləri yazılacaq, bu
möhtəşəm günlə əlaqədar tarixi həqiqət
lərin daha dərindən dərk edilməsi üçün
elmi araşdırmalar aparılacaq, bizi əbədi
və dönməz müstəqilliyə qovuşdurmuş
o tarixi yolun mərhələləri təkrar-təkrar
öyrəniləcək. Heydər Əliyevin millətin,
xalqın və dövlətçiliyimizin xoşbəxt gələ
cəyi naminə gördüyü işləri və xidmətləri
saymaqla bitirmək mümkün olmayacaq.
Azərbaycan xalqı ölkəmizin bu
günkü uğurlarının bünövrəsini qoy
muş, Azərbaycanın dinamik inkişaf
konsepsiyasının ideoloji təməli olan
Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmış
Heydər Əliyevi 1993-cü ilin iyunun
da hakimiyyətə dəvət etməklə böyük
müdriklik nümayiş etdirdi. İndi bu
zəfərli, toy-büsatlı - şuşalı, laçınlı, kəl

bəcərli, ağdamlı, zəngilanlı, qubadlılı,
füzulili, cəbrayıllı - Qarabağlı günlərdə
bir daha əmin olursan ki, Azərbayca
nın müstəqilliyi əbədi və dönməzdir!
Heydər Əliyev siyasi kursunun la
yiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev
Ulu öndərin 95 illik yubileyinə həsr
Xalq gördü ki, müstəqilliyini yenicə
bərpa etmiş ölkəni düşdüyü ağır və
dözülməz vəziyyətdən çıxarmağa
qadir olan yeganə şəxsiyyət məhz
Heydər Əliyevdir. Xalqımız onun
ətrafında sıx birləşməklə gələcək ta
leyini özü həll etmək niyyətində idi.
İyunun 15-də Heydər Əliyev Azər
baycan Ali Sovetinin Sədri seçildi.
O, böyük risklərə baxmayaraq, hə
yatını belə təhlükəyə ataraq, xalqın
qurtuluşu missiyasını cəsarətlə öz
üzərinə götürdü.

olunmuş təntənəli mərasimdə onun
Azərbaycanın müstəqilliyi və inkişafı
naminə göstərdiyi titanik fəaliyyətindən
bəhs edərkən demişdir: ”1993-cü ildən
başlayaraq Azərbaycan bu günə qədər
uğurlu inkişaf yolu ilə gedir... Ondan
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sonra Azərbaycanda sabitlik dövrü baş
lamışdır və bu dövr bu gün də davam
edir. Ölkəmiz üçün çox önəmli qərarlar
qəbul edilmişdir, siyasi islahatlara start
verilmişdir. Məhz o illərdə bizim inkişa
fımızla bağlı strateji seçimlər edilmişdir
ki, Azərbaycan müasir, demokratik ölkə
kimi inkişaf etsin”.
Azərbaycanın bugünkü müasir,
gözəl, firavan və uğurlu günlərini ya
şayarkən istər-istəməz yenə Ulu öndəri
xatırlayırsan, onun Naxçıvandakı ağır,
keşməkeşli, məşəqqətli və sarsıntılı
həyatı göz önünə gəlir. Düşünürəm
ki, bugünkü gənclər əsl həqiqəti daha
dərindən bilməlidirlər. Qısaca da olsa,
o dövrə bir daha nəzər salaq: hadisələri
düzgün qiymətləndirməyi bacarmayan
o vaxtkı iqtidar əhali arasında gündəngünə nüfuzunu itirir, baş vermiş pro
seslərdən düzgün nəticə çıxara bilmir
di. Sovet imperiyası dağılmışdı, keçmiş
respublikalar yenicə müstəqillik əldə et
mişdilər. Azərbaycanda isə çox təhlükə
li durum yaranmışdı: biz Ermənistanla
müharibəni uduzmuşduq, Qarabağı
itirmişdik, iqtisadiyyatımız dağılmışdı,
mənəvi çaşqınlıq cəmiyyətin həyatında
qorxulu bir durum yaratmışdı, daxil

XİLASKAR
də xaos, nadanlıq, özbaşınalıq tüğyan
edirdi, hakimiyyətdəkilərin səriştəsiz
liyi, iradəsizliyi, məsuliyyətsizliyi xalqı
uçuruma yuvarlayırdı.
Müharibəni uduzmuş ölkədə isə sərt
qanunauyğunluqlara əsaslanan islahat
lar aparılmalı idi. Çünki iqtisadiyyatı və
dövləti savadsız və təcrübəsiz insanların
bəsit fantaziyası ilə idarə etmək olmaz
dı. Xarici dövlətlərlə münasibətlər çox
həssas qurulmalı, çoxşaxəli əməkdaş
lıq imkanları axtarılıb tapılmalı idi. Elə
uzaqgörən və ağıllı xarici siyasət yeridil
məli idi ki, torpaqlarımızı işğal edənlər bizi dünya xalqlarının gözündən salmaq
istəyənlər, güclü lobbisi, himayədarları
və təbliğat imkanları olan düşmənlə
rimiz beynəlxalq aləmdə ictimai fikri
bizə qarşı döndərə bilməsinlər. Elə çevik
siyasət həyata keçirilməli idi ki, bədxah
lar beynəlxalq təşkilat və qurumlarda
Azərbaycana qarşı neqativ münasibət
və mənfi rəy formalaşdıra bilməsinlər,
xalqlar və dövlətlər bizim işimizin haqlı
və ədalətli olduğuna inansınlar.
Dövlətin gücü xalqın birliyindədirdeyirlər. Bu birlik mənfur düşmən
lə üz-üzə qalan, ağır problemlərlə
qarşılaşan gənc, müstəqil Azərbaycan
dövləti üçün həlledici, taleyüklü məsələ
idi. Belə bir gücü və birliyi isə o zaman
kı iqtidar səfərbər edə bilmədi. Əksinə,
onların yarıtmaz siyasəti Azərbaycanda
parçalanmaya, qarşıdurmaya, cəbhə
ləşməyə səbəb oldu. Milli barışığa nail
ola bilməyənlər ölkəni fəlakətə sürük
ləyirdilər. Milli birliyi yaratmaq üçün
isə hakimiyyətə müdrik insan, səriştəli
rəhbər gəlməli idi. Bu, həm də bir sosial
sifariş idi. Həmin o dövrü daha dəqiq
xarakterizə edən Ulu öndər Heydər
Əliyev demişdir: “Azərbaycan böyük
təhlükə qarşısında idi. Çünki həm
Azərbaycanın müstəqil yaşamasının
əleyhinə olan daxildəki qüvvələr güclü
idi, həm də Azərbaycan kimi böyük
coğrafi-strateji əhəmiyyətə, zəngin
təbii sərvətlərə malik olan ölkənin tam
müstəqil olması başqa ölkələrdə bəzi
dairələri qane etmirdi. Ermənistanın
Azərbaycana etdiyi təcavüz və bunun
nəticəsində Azərbaycanın zəifləməsi,
məğlubiyyətə uğraması, ikinci tərəfdən

yir ki, elə bir var-dövlət yoxdur ki, nə
də daxildə hakimiyyət çəkişməsi 1992vaxtsa dağılmasın; siyasətçilər deyir ki,
ci ilin iyun ayında hakimiyyətə gəlmiş
elə bir hakimiyyət yoxdur ki, ayağının
qüvvələri bir ildən sonra hakimiyyət
altını qazmasınlar. Bütün bunlar ötəri
dən saldı, xalq özü saldı”.
külək kimidir, əsib gedir. Lakin əsas
Belə bir zamanda xalq gördü ki,
məsələ budur ki, sənin xoşbəxtliyin,
müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş ölkəni
təhlükəsizliyin rahat və etibarlı əllərdə
düşdüyü ağır və dözülməz vəziyyətdən
olsun. Sən öz gələcəyini, öz səadətini
çıxarmağa qadir olan yeganə şəxsiyyət
elə əbədi və daimi fəzilətlər üstündə
məhz Heydər Əliyevdir. Xalqımız onun
qurmalısan ki, sabah o, adi bir küləyin
ətrafında sıx birləşməklə gələcək taleyini
qurbanı olmasın, uçub getməsin. Yoxsa
özü həll etmək niyyətində idi. İyunun
ömrün boyu narahat olarsan, iztirab
15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Ali
içində yaşayarsan, kədərin sevincin
Sovetinin Sədri seçildi. O, böyük risklərə
dən çox olar, dincliyin təhlükədən az
baxmayaraq, həyatını belə təhlükəyə
olar, özünü, ailəni, torpağını, vətənini,
ataraq, xalqın qurtuluşu missiyasını cə
millətini, dinini, əqidəni, şərəfini qoru
sarətlə öz üzərinə götürdü. Bu gün hər
ya bilməzsən!
birimiz Ümummilli liderin bu kəlamla
Bu gün qürur və şərəf hissi ilə de
rını yaxşı xatırlayırıq: “Mənim həya
yə bilərəm ki, müstəqil Azərbaycan
tım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız
ötən illər ərzində böyük inkişaf yolu
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub
keçib, saysız-hesabsız uğurlara imza
saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziy
atıb. Müstəqil dövlətimiz - Ulu öndərin
yətdən qalxmasına həsr olunacaqdır”.
bu möhtəşəm əsəri etibarlı əllərdədir,
Lakin hər hansı bir ölkəni idarə
Azərbaycanın idarəçilik sükanı Heydər
etmək üçün dinclik, təhlükəsizlik olmalı
Əliyev ideologiyasının ən layiqli davam
dır. Bunu Ulu öndər çox yaxşı bilirdi və
çısı, dünya şöhrətli, islahatçı, müasir
bu məqsədə çatmaq üçün sabitliyi son
liderimiz Prezident İlham Əliyevin əlin
dərəcə vacib hesab edirdi. Dahi şəxsiy
dədir. Bizim fəxarətlə öyündüyümüz
yət hər zaman deyirdi ki, “əgər res
güclü dövlətimiz, milli hakimiyyətimiz
publikada ictimai-siyasi sabitlik olmasa,
və liderimiz var. Tam əminliklə deyə
sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa, heç
bilərəm ki, milli qurtuluşumuzun Ulu
bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud
öndərdən yadigar qalan ideologiyasının
problemlərin həll edilməsindən söhbət
təntənəsi müstəqil Azərbaycanı davamlı
gedə bilməz”.
və dinamik inkişaf yolu ilə xoşbəxt və
Beləliklə, dahi şəxsiyyətin müdrik
firavan gələcəyə aparır.
siyasəti sayəsində ölkəmizin müs
təqilliyi qorundu,
respublikada tüğyan
edən ictimai-siyasi
böhran aradan qaldı
rıldı, sürətli ordu qu
ruculuğunun təməli
qoyuldu. Mən daxili
və xarici düşmənlə
rimizə, bizə qarşı
daim qısqanclıq və
ikrah hissləri ilə ya
naşanlara da bir vacib
həqiqəti xatırlatmaq
məcburiyyətindəyəm.
Həkimlər deyir ki, elə
Rəşad Mahmudov
bir sağlam bədən yox
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini,
dur ki, haçansa xəstə
tibb elmləri doktoru, Əməkdar həkim
lənməsin; filosoflar de
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Fəzail İbrahimli:

“Ali Baş Komandan
bizi himnimizin
qarşısında
utanmaqdan
qurtardı...”
Rubrikamızın budəfəki 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.
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- Fəzail müəllim, bu yaxınlarda
qeyd etdiyiniz 70 illik yubileyiniz
münasibəti ilə sizi “Milli Məclis”
jurnalı adından təbrik edirik. Siz
uzaq dağətəyi rayonun ucqar
kəndində doğulmuş sadə bir
ailənin övladısınız. O zamanlar
gələcəyiniz üçün hədəflədiyiniz
xəyallar və məqsədlər arasında
elmlər doktoru, professor, millət
vəkili, parlamentin komitə sədri,
Milli Məclis Sədrinin müavi
ni, partiya yetkilisi olmaq kimi
yüksəlişlərə çatacağınızı düşü
nürdünüzmü?
- Təbrikə görə təşəkkür edirəm.
Bu sadaladıqlarınız arasından sadəcə
professor olmaqla bağlı xəyallar qur
muşdum. Mənim ən ümdə arzum ali
məktəb müəllimi olmaq, elm yolun
da irəliləmək idi. Qazandıqlarımın
hamısını zəhmət və əziyyət hesabına
əldə etmişəm.
Məktəbə 6 yaşımda getmişəm, 16
yaşımda orta məktəbi bitirmişəm.
Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin
Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirib, doğulub boya-başa çat
dığım kəndə qayıtdım. 1 il müəllim,
2 il tədris işləri üzrə məktəb direk
torunun müavini kimi fəaliyyət
göstərdim. Hərbi xidmətimi başa
vurduqdan sonra yenidən Bakıya
qayıdıb Bakı Dövlət Universitetinin
aspiranturasına daxil oldum və elmi
fəaliyyətə başladım.
O ki qaldı deputatlığa - bu,
mənim alın yazım olub. Elə təyinat
la getdiyim Çanaqbulaq kəndində
müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyim
zaman da kənd sovetinin deputatı
seçilmişdim.
- Sizi tarix elminə gətirən səbəb
nə idi?
- Orta məktəbdə riyaziyyatı çox
sevirdim və o sahəni seçməyi planlaş
dırmışdım. Bu fənni bizə çox savadlı
və tələbkar bir insan olan Əkrəm
müəllim tədris edirdi. Bir qayda idi
ki, hər dəfə Məmmədzadə adlı sinif
yoldaşım, ya da mən növbə ilə çıxıb
lövhədə tapşırığı həll edirdik. So

nuncu sinifdə oxuyurdum, fevral ayı
idi. Müəllimimiz növbəti dəfə mənə
həndəsədən tapşırıq verərək “Müəl
limlər otağı”na getmişdi və sinfə çox
əsəbi qayıtdı.
Məsələni həll etmişdim, nəticəni
doğru tapsam da, həlli yolları düz
deyildi. Bunu görən müəllim heç
gözləmədiyim halda qəfildən gic
gahımdan çox ağır bir zərbə vurdu.
Haqsızlıqdan sarsılaraq daha bu
məktəbdə oxumayacağıma qərar
verdim. 15 nəfər şagird də mənə qo
şuldu və biz bir növ üsyan bayrağı
qaldırdıq. Başqa məktəbə keçmək
istəyi ilə bağlı müraciət etdik. Bu
söhbət rayon rəhbərliyinə qədər ge
dib çıxdı. Komissiya gəldi. Mənim
haqlı olduğum təsdiqləndi. Əkrəm
müəllim peşmançılığını bildirsə də,
gicgahıma vurulan o qəfil zərbə mə
ni riyaziyyatdan tamamilə soyutdu
və yolumu tarixə yönəltdi. Bəlkə də

bir seçim yox idi. Bütün fənləri eyni
səviyyədə oxuyurduq. Ona görə də
Tarix fakültəsini seçmək, ora qəbul
olunmaq mənim üçün elə də çətin
lik yaratmadı.
Mənim ustadım, hər zaman özü
mə örnək bildiyim şəxs tarixçi alim,
akademik Yaqub Mahmudov olub.
Müəllimimiz idi və hər zaman ona
bir halallıq mücəssəməsi kimi, əsl
nümunə kimi baxmışam. Sonralar
qismət elə gətirdi ki, onunla həmkar
olduq. O, dekan idi, mən müəllim.
Tale elə gətirdi ki, parlamentdə də
onunla 15 ilə yaxın deputat həmkar
kimi yanaşı oturduq.

- Fəzail müəllim, əldə etdiyiniz
uğurlarda nəyi əsas amil hesab
edirsiniz?
- İnsanın tərbiyəsində 3 əsas
amil var: genetik kod, ailə tərbiyəsi
və cəmiyyətin təsirləri. Bunların hər
üçü ayrı-ayrılıqda əsas
faktorlardır. Xoşbəxtəm
Azərbaycanın son 200 illik tarixində iki dəfə
ki, çox sadə və zəhmət
itirilmiş torpaqların qaytarılması məsələsi
keş bir ailədə böyümü
baş verib. Bir Səfəvilər zamanı Şah Abba
şəm. Atam bənna, anam
sın rəhbərliyi ilə, bir də müstəqil Azərbay
evdar qadın idi. Hər ikisi
can dövlətinin Prezidenti İlham Əliyevin
sərt xarakterli insan idi.
komandanlığı ilə. İlham Əliyev bu millətin
Amma ailə təməlləri
bir-birinə sevgi, hər kəsə
ruhunu, başı önünə əyilmiş Azərbaycan
hörmət, qayğı üzərin
kişisinin şəxsiyyətini özünə qaytardı.
də qurulmuşdu. Kasıb
da olsaq, uşaqların elm
o hadisə baş verməsə idi, bu gün ri
dalınca getməsi, təhsil alması üçün
yaziyyat üzrə professor olacaqdım.
əllərindən gələni edirdilər. Atam
Həmişə deyirəm, mən riyaziyyatı
mən də daxil olmaqla qardaşlarımın
dərk edirdim, ədəbiyyatı sevirdim,
hamısını oxutdu. Bu gün ailəmiz
tarixi öyrənirdim... Ədəbiyyatı seç
də mən və iki qardaşım olmaqla
məməyimin səbəbi isə ədəbiyyat
3 professor var. Bircə şeyə təəssüf
fakültəsinə qəbulda xarici dil im
edirəm ki, o zaman cənub zonasında
tahanının olması idi. Bizim rayonda
olan ictimai mühitlə əlaqədar çox
xarici dil o zaman ya tədris olun
yaxşı oxusalar da, bacılarımın heç
murdu, ya da az keçilirdi. Mənim
biri ali təhsil ala bilmədi.
attestatımda xarici dil qrafasının
Atam bir dəfə də bizimlə hün
önü boşdur. Tarix elmini məhz bu
dürdən, qışqırıqla, emosiya ilə da
səbəbdən seçdim.
nışmadı. Onun bizim üçün ən böyük
cəzası salamımızı almaması idi. Mən
Bu gün uşaqlar əvvəlcədən gə
öz övladlarımı da eynilə valideyn
ləcəkdə dəqiq elmləri və ya huma
lərimdən gördüyüm üsulla tərbiyə
nitar sahəni seçəcəklərini planlaş
etmişəm. Heç vaxt da peşmançılıq
dırırlar, o sahəyə daha çox diqqət
yaşamamışam.
ayırırlar. Amma o vaxtlar bizdə belə
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- Övladlarınızdan yolunuzu da
vam etdirəni, siyasi fəaliyyətlə
məşğul olanı varmı?
- Yox, siyasi fəaliyyətlə məşğul ol
mayıblar. Hər iki qızım xarici dil üzrə
təhsil alıb, oğlum hüquqşünasdır.
Heç vaxt məni nəyə görəsə kiminsə
üstünə minnətçi göndərməyiblər,
məni utandırmayıblar. Heç bir seçim
lərinə qarışmamışam. Övladlarımdan
çox razıyam.
- 70 yaş ömrün tam müdriklik
dönəmidir. İnsan həyatı daim
xoşbəxt və kədərli məqamlarla
müşayiət olunur. Fəzail İbra
himli ömrün bu pilləsində hə
yatındakı ən unudulmaz anları
necə xatırlayır?
- Həyatımın ən yaddaqalan döv
rünü təyinatla kəndimizdə işlədiyim
o 3 ili sayıram. Ata-anam yaşlanmış
dı. Mən 22 yaşımda bütün ailə qayğı
larını çiyinlərimə aldım. Valideynlə
rim elə xoşbəxt idilər ki... Çünki mən
kəndimizdə məktəbin 8 illik olması

səbəbindən yuxarı sinifləri qonşu
Arus kəndində oxumuşam. Evimizə
həftədə bir dəfə gəlirdim. Sonra da
Bakıda ali məktəbdə oxudum. Yəni
evimizdən 14 yaşımda çıxmışdım.
Bir də qonşu Arus kəndində
oxuyan vaxt mən, 3 yaş məndən
böyük qardaşım və digər 3 nəfər
yaşlı və tənha Ağanaz adında bir
qadının evində qalırdıq. Ev mək
təbə yaxın yerləşirdi. Bizim kəndlə
30 kilometr arası vardı o kəndin.
Bazar günləri evimizə gedib özü
müzlə birhəftəlik azuqə gətirirdik.
Gəldiyimiz ilk günlərdə vəziyyət
yaxşı olurdu. İki gün sonra isə qida
lar dadını dəyişir, çörək kiflənirdi.
Həftənin sonlarına yaxın vəziyyət
daha acınacaqlı hal alırdı. Təbii ki,
yaşlı və tənha qadın gündəlik 5 oğ
lanı yedirdə bilmək imkanında de
yildi. Bəzən dərsdən gələndə mən
uşaqların ən kiçiyi olduğum üçün o
qadın məni bir bəhanə ilə evinə ça
ğırır, isti şorba və təzə çörəyə qonaq
edirdi. Onun yeməklərinin dadı, o

Kiçik qardaşım Şakirlə Xarkovda
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çörəyin ətri bu gün də yaddaşımdan
silinməyib. Onun yaxşılıqlarını heç
unutmadım. Rəhmətə gedənə qədər
hər yay rayona gedəndə ona baş
çəkirdim.
Atamın vəfatından sonra anamı
Bakıya yanıma gətirdim. Səhhə
tində problemlər yaranmışdı. Bir
dəfə axşam dərsdən evə gəlirdim,
gördüm həyətimizdə təcili yardım
maşını var. Bildim ki, anamın üstü
nə gəlib. İçəri girəndə gördüm ki,
rəngi saralıb, vəziyyəti pisdir. Atamı
da təzə itirmişdim. Düşündüm ki,
mən dalbadal onların ikisinin də
itkisinə dözə bilmərəm. Həkimləri
yola salandan sonra həyətdə üzümü
Tanrıya tutub dedim ki, “Ay Allah,
anamın 9 övladı var. Hərəsinin öm
ründən bir, mənim ömrümdən iki il
kəs, ona on il ömür ver”. Vallah, elə
də oldu - anam düz 10 ildən son
ra dünyasını dəyişdi. Bu da unuda
bilmədiyim bir hadisədir. Valideyn
itirmək çox dəhşətli hissdir, bu ya
şımda da məni kövrəldir...
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- İnsanlarda ən yüksək qiymət
ləndirdiyiniz keyfiyyətlər hansı
lardır?
- Özünəhörmət hissi. Bu, bir
nöqtədə dayanıb ətrafına 360 voltluq
energetik çəpər çəkməyə bənzə
yir ki, ora kimsə yaxınlaşa bilməsin.
Özünə hörmət etməyi bacarmayan
insan kimsəyə hörmət edə bilməz.
Bilmədiyin şeyi danışmaq, nəfsinə
qalib gələ bilməmək, ədalət hissini
itirmək, qibtə və paxıllıq hissi ilə
yaşamaq özünəhörmətdən bixəbər
olmağın göstəriciləridir. Mən ancaq
özünə hörmət edən insanları qiymət
ləndirirəm və bu, ən çox dəyər verdi
yim keyfiyyətdir.
- Bəs uzunillik pedaqoji fəaliy
yətinizdə hansı prinsipləri əsas
tutmusunuz?
- Bir dəfə universitetdə kafed
raya təzə bir müəllimə xanım gəldi.
Mənə yaxınlaşıb soruşdu ki, Fəzail
müəllim, necə etmisiniz ki, tələbə
lər sizi bu qədər sevirlər? Dedim, ilk
növbədə bu hörməti qazanmaq üçün
nəfsinə sahib olmalısan. İkincisi, nə
qədər problemin olsa da, auditori
yaya girəndə üzündə məmnunluq
və xoşbəxtlik hissi olmalıdır. Tələbə
lər sizdən nümunə götürərək inan
malıdırlar ki, müəllim olmaq məhz
xoşbəxtlikdir. Üçüncüsü, ədalət his
sidir. Əgər sən tanışlıqla ortabab bi
lənə “5”, yaxşı bilənə “4” yazırsansa,
bu hörməti heç vaxt qazanmayacaq
san. Hər zaman bu amalla pedaqoji
fəaliyyət göstərmişəm.
Bir dəfə bir professorla imtahan
götürürdük. Ağcabədidən olan bir
tələbə qız həm biletinə düşən, həm
əlavə suallara olduqca düzgün və
dolğun cavablar verdi. Professor
mənə dedi ki, bu qıza bir “4” yaz.
Qız doluxsunmuş halda soruşdu
ki, professor, nəyə görə “4”? Axı
mən “əla”ya uyğun cavab verdim.
Professor sərt şəkildə - göz yaşını
axıtma, Hacı Qaranın yerlisi! - de
yə onu auditoriyadan çıxarmağa
çalışdı. Qız dönüb professora dedi
ki, mən Hacı Qaranın yox, Üzeyir

BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrası

“N” saylı hərbi hissənin əsgər mətbəxində

bəyin yerlisiyəm... Önümdəki qiy
mət cədvəlində qızın ad-familiyası
qeyd olunsa da, ona qiymət yaz
madım. Bir neçə tələbəni yola sa
landan sonra professordan xəbərsiz
o qızın adının önünə “əla” yazdım.
İmtahandan sonra qıza yaxınlaşıb
göstərdim, çox təəccübləndi. Bir tə
ləbənin gözündə o ədalət prinsipini
itirməməyimin sevincini görəndə
elə bil dünyanın ən böyük mükafatı
nı almış oldum. Bax, budur müəlli
min haqqı! O təbəssüm! Hörmət də
elə bu cür misqal-misqal qazanılır.
Yaxşı oxuyan tələbələrimlə hər
zaman əl ilə görüşmüşəm. Şuşa
dan bir tələbəm vardı - Muğan. Bir
dəfə ondan imtahan götürürdüm,
əla cavab verdi. Mən də qiymət

kitabçasını alıb, ona “əla” yazdım.
Təəccüblənərək dedi ki, müəllim,
inanmırdım ki, mənə “əla” yazar
sınız. Elə bildim belə qiymət ancaq
xahiş-minnətlə yazıla bilər... Mə
nə Şuşadan gələndə bir Xarıbül
bül gətirdi. Bu gülü ilk dəfə idi
görürdüm. Dedim, bu Xarıbülbül
də sənin mənə verdiyin “əla”dır.
Onunla bu günə qədər dostluğu
muz davam edir. Hüquq-mühafizə
orqanlarında işləyirdi. Sonradan
Şuşa işğal olundu. Hər zaman
deyirdi ki, müəllim, inşallah Şuşa
azad olunsun, sizi Şuşaya - evimizə
aparacağam. Bu yaxınlarda danış
dıq. Mən Şuşada olmamışam. İn
şallah, imkan yaranan kimi getməyi
düşünürəm.
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- Fəzail müəllim, bəs elmi-pe
daqoji fəaliyyətlə yanaşı, siyasi
proseslərə qatılmağınıza hansı
amillər səbəb oldu?
- Xalq hərəkatı zamanı idi. Azad
lıq meydanı gurlayırdı. Mitinqlər
keçirilirdi. Hər gün dərsdən sonra
mən də ora gedirdim. 1992-ci ildə
Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldi. O
dövrün ictimai-siyasi burulğanı ha
mıya məlumdur. Çox çətin dövrlər
idi. Ölkə vətəndaş müharibəsinin
astanasında idi, müxtəlif siyasi
qüvvələr sanki Azərbaycanı parçala
maq, quberniyalara bölmək uğrunda
savaşa çıxmışdılar.
Onda Sabir Rüstəmxanlı ilə məslə
hətləşdik ki, bu vətəndaş narahatlığı
nı müəyyən qədər aradan qaldırmağa
necə kömək edək. Xeyli sayda ziyalı
toplaşaraq Vətəndaş Həmrəyliyi
Partiyasını yaratdıq, partiyanın təsis
qurultayını keçirdik. Elə o vaxtdan da
özümü siyasi proseslərin içində gör
düm. Sonra 2000-ci ilin parlament
seçkilərində proporsional sistem üz
rə Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının
təqdim etdiyi siyahı əsasında Milli
Məclisin deputatı seçildim.
- 2020-ci il parlament seçkilə
rində təkrar deputat mandatı
qazandınız. Bu seçkilər ölkə
mizdə çox fərqli məqamlarla

yadda qaldı. Müxalifət par
tiyasının nümayəndəsi olaraq
Milli Məclis rəhbərliyində yer
aldınız. Bu barədə fikirləriniz
bizim üçün maraqlıdır.
- Mənim sıravi deputat olan za
man da istənilən məsələyə istənilən
şəkildə münasibət bildirmək imka
nım var idi. Parlament rəhbərliyin
də olmaq isə mənim məsuliyyətimi
ikiqat artırıb. Bu gün milli qürur
hissi özünə qaytarılan hər bir vətən
daş Prezidentin, Ali Baş Komanda
nın əsgəri olmalıdır. Çünki 2020-ci il
xalqımızın yaddaşına qızıl hərflərlə
həkk olundu.
Fikir verin, Azərbaycan tarixində
12 aylıq təqvimin 11 ayında erməni
faşizminin cinayətləri yer almışdı. 20
Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, Şu
şanın, Laçının, digər rayonların işğal
tarixləri, Qarakənddəki vertolyot fa
ciəsi... Tanrıya şükür olsun ki, Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə Qarabağ
30 illik düşmən tapdağından azad
edildi.
Azərbaycanın son 200 illik tari
xində iki dəfə itirilmiş torpaqların
qaytarılması məsələsi baş verib. Bir
Səfəvilər zamanı Şah Abbasın rəhbər
liyi ilə, bir də müstəqil Azərbaycan
dövlətinin Prezidenti İlham Əliyevin
komandanlığı ilə. İlham Əliyev bu
millətin ruhunu, başı önünə əyil
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miş Azərbaycan kişisinin şəxsiyyə
tini özünə qaytardı. O zaman Şah
Abbasla bağlı nağıllar yaranmışdı.
Əminəm ki, gələcək nəsillər də İl
ham Əliyev haqqında belə müasir
qorxmazlıq, cəngavərlik dastanları
yaradacaqlar.
Ali Baş Komandanın Zəfər para
dındakı çıxışını heç unuda bilmirəm:
“Biz bu qələbəni həm peşəkarlıq,
həm qəhrəmanlıq hesabına, eyni za
manda, milli ruh hesabına qazanmı
şıq. Biz haqlı idik, haqq-ədalət bizim
tərəfimizdə idi. Bizim əsgər və zabit
lərimiz hücuma keçəndə bir amalla
yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını
işğalçılardan azad etsinlər. Noyab
rın 10-da Ermənistan məcbur olub
kapitulyasiya aktına imza atıb. Bu
kapitulyasiya aktına görə, bir güllə
atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam
rayonları Azərbaycana qaytarıldı,
Azərbaycan bayrağı orada qaldırıldı.
Bu, onu göstərir ki, biz müharibəni
həm döyüş meydanında, həm siyasi
müstəvidə qazanmışıq”.
Artıq Azərbaycan dövlətinin
dünya xalqlarının boy sırasında
özünəməxsus yeri var. Bu qələbənin
qazanılmasında qoşa qanad olan
Türkiyə ilə Azərbaycanın sarsılmaz
dostluq və qardaşlığının da xüsusi
rolu oldu. Türkiyə hər zaman bizim
güvənc və inam yerimizdir. Bu dəfə
də bizə qardaşlığını göstərdi.
İlham Əliyev qətiyyətli, cəsarətli
və diplomatiyası çox güclü olan bir
şəxsiyyətdir. 30 ildir biz Azərbaycan
himninin:
“Səndən ötrü can verməyə
cümlə hazırız,
Səndən ötrü qan tökməyə
cümlə qadiriz!” hissəsini oxuyanda utanc hissi ke
çirirdik. Ali Baş Komandan bizi
bu utancdan qurtardı. Hələ 15 il
bundan əvvəl dostlarla görüşərkən
demişdim ki, Şuşa nə vaxt işğaldan
azad edilsə, ad günümü həmin ta
rixdə keçirəcəyəm. Şuşa alınan gün
dostlar zəng edib dedilər ki, ad
günün mübarək! Şuşa mənim üçün
müqəddəs bir ocaqdır, alınmaz qala
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dır. Düşməndən mühafizə qalasıdır,
qeyrət qalasıdır.
Prezident İlham Əliyev Məkkə
ziyarətində Qarabağın işğaldan azad
edilməsini arzulamışdı. Özünün
rəhbərliyi ilə də bu arzuya çatdı. İl
ham Əliyev Azərbaycanın xilaskarı
dır. İnanıram ki, gün gələcək Şuşanın
ən möhtəşəm yerində onun əlində
məşəl tutan heykəli ucalacaq.
- Parlamentin İctimai birliklər
və dini qurumlar komitəsi
nin sədri kimi ölkədə gedən
multikulturalizm ənənələrinin,
mənəvi saflığın qorunması sizi
qane edirmi?
- Azərbaycan dini əqidənin toxu
nulmazlığı, tolerantlıq baxımından
bütün dünyaya nümunədir. Kiçik
bir müsəlman ölkəsi kimi biz iki cə
hətdən - siyasi sabitlik və dini etiqad
azadlığı baxımından bütün dünyada
seçilirik. Bununla bağlı qanunverici
lik bazası da kifayət qədər təkmildir.
- Siz həm də sizə etimad gös
tərən seçicilərinizin sevgisini
qazanmış millət vəkilisiniz. On
larla işi necə qurursunuz?
- Bir dəfə uşaq olarkən atam məni
özü ilə rayon mərkəzinə aparmışdı.
Həm mənə məktəb üçün lazım olan
bəzi ləvazimatlar alacaqdı, həm də
raykom katibi ilə görüşmək istəyir
di. Lazım olan şeyləri alandan sonra
raykomun qəbuluna getdik. “Çöldə
gözləyin” - dedilər. Biz ac-susuz
səhər saat 10-dan axşam 6-ya qədər
İcraiyyə Komitəsinin qarşısındakı
daş səkinin üstündə oturub gözlə
dik. Həmin gün atamın üzündəki o
çarəsiz ifadə bu günə qədər yadım
dadır. Deputatlıq fəaliyyətimdə hər
zaman hər hansı bir seçicimin və ya
tanıdığım adamın üzündə o çarəsiz
ifadənin yaranmamasına çalışmı
şam. 20 ildən artıqdır ki, deputatam.
İndiyə qədər bir nəfər seçicim
deyə bilməz ki, Fəzail İbrahimli məni
20 dəqiqə gözlədib. Əlimdən gələn
qədər də hamının problemlərinə yar
dım etməyə çalışmışam.

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

2007-ci ildə cənab Prezidentin Cə
lilabada səfəri zamanı ona müraciət
etdim ki, Cəlilabaddan Yardımlıya
qədər 40 min əhalisi olan 80 kənd var,
amma onları əhatə edən asfalt yol
yoxdur. İlham Əliyev bu məsələyə
çox diqqətlə yanaşdı və o yolun çə
kilməsinə göstəriş verdi. İndi həmin
yol bizim kəndimizdən və yuxarı
sinifləri oxuduğumuz Arus kəndinin
içindən keçərək Yardımlıya qovuşur.
Cəlilabadda Vətən müharibəsi
günlərində iki şəhidimiz oldu. Mən
onların hüzr mərasimində iştirak
etdim. O kəndin yolları çox bərbad
vəziyyətdə idi. Qayıtdıqdan sonra
aidiyyəti qurumlara müraciət etdim.
10 kilometrlik Komanlı-Həziabad
yolu çəkildi.

Biləsuvar rayonunun Xırmanda
lı kəndində 20 ildən artıqdır ki, su
problemi var idi. Artıq mənim tə
şəbbüsümlə bu problem də aradan
qaldırılıb.
Demək olar ki, hər həftə seçici
lərimlə onlayn görüşlər keçirirəm.
Kifayət qədər təcrübəli deputat
köməkçim var. Onu millət vəkili
seçildiyim ərazidəki hər evdə tanı
yırlar, hər kəsdə telefon nömrəmiz
var.
Əsas odur ki, mən heç bir seçi
cimə yalan danışmıram. Gücüm
çatmayan problem olanda da heç
olmasa ona bu məsələnin həlli üçün
ən doğru yolları göstərirəm.
Qərənfil Mansurova
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Sosial islahatların əsas məqsədi vətəndaş rifahı,
ədalətli və ünvanlı yanaşmanın təmin edilməsidir
Müsahibimiz əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevdir

- Sahil müəllim, hazırda ölkədə
əhalinin sosial rifahının yüksəl
dilməsi, vətəndaşların yaşayış
səviyyəsinin artırılması, sosial
müdafiəsinin təmin olunması
istiqamətində köklü islahatlar
həyata keçirilməkdədir. Görülən
işlərin nəticəsi kimi qazanılan
nailiyyətlər barədə fikirlərinizi
bilmək istərdik.
- Prezident İlham Əliyevin siyasəti
nin mərkəzində vətəndaş rifahının təmi
natı prinsipinin dayanması ölkəmizdə
sosial inkişafın davamlı xarakter alması
na, sosial sahənin geniş miqyaslı köklü
islahatlar məkanına çevrilməsinə şərait
yaradıb. Son illərin mənzərəsində inqi
labi səciyyə daşıyan bu islahatlar xüsu
silə sosial ödənişlərdə ciddi artımlara
imkan verir. Dövlət başçısının 2019-cu
ildə təqdim etdiyi sosial paketlər nəti
cəsində minimum aylıq əmək haqqı elə
həmin il ərzində 2 dəfəyə yaxın artırıla
raq 130 manatdan 250 manata çatdırılıb,

dövlət sektorunda əmək haqqı 20-100%
yüksəlib. Minimum pensiya 72,4% artı
rılaraq 116 manatdan 200 manata çatdı
rılıb, əmək haqqı artımı xüsusi şərtlərlə
təyin olunmuş pensiyalarda 31% təşkil
edib. Sosial müavinət və təqaüdlər orta
hesabla 100% artırılıb, bir sıra yeni tə
qaüd növləri təsis edilib. 2019-cu ildə
baş verən və 4,2 mln. insanın rifahına
dəstək olan bu artımlar üçün əlavə ma
liyyə yükü 2019-cu ildə 2,3 mlrd. manat,
2020-ci ildə 3 mlrd. manat təşkil edib.
Son illərdə pensiyaların indeksasi
ya əsaslı artım faizi dəfələrlə yüksəlib.
Pensiyalar 2020-ci ilin əvvəlindən 16,6%,
2021-ci ilin əvvəlindən 11,4% indeksləş
dirilərək artırılıb. Təkcə bu iki indeksa
siya artımı üzrə ayrılan əlavə maliyyə
vəsaiti yarım milyard manata çatır. Eyni
zamanda, cənab Prezidentin 2020-ci ilin
dekabrın 30-da imzaladığı fərmanlarla
şəhid ailələri, müharibə əlilləri və digər
kateqoriyalardan olan şəxslər üçün so
sial ödənişlər ciddi şəkildə artırılıb.
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Ümumilikdə son 3 ildə sosial ödə
nişlərdə əhəmiyyətli artımlar baş verib:
pensiyaların orta aylıq məbləği 60% yük
sələrək 332 manata, o cümlədən yaşa görə
pensiyalar 362 manata çatıb. Müavinət
lərin orta aylıq məbləği 95%, maksimum
məbləği 65% artıb, təqaüdün maksimum
məbləği 1300 manatdan 2000 manata,
ünvanlı sosial yardımın hər ailəyə düşən
orta aylıq məbləği 250 manata yüksəlib
ki, bunlar da öz növbəsində 54% və 65%
artım deməkdir. Ehtiyac meyarı həddi
2018-2020-ci illərdə 46,6% artırılmaqla 116
manatdan 170 manata, yaşayış minimu
munun məbləği 26,4% artırılmaqla 155
manatdan 196 manata çatdırılıb. Əmək
haqqı fondunda isə 81% artım qeydə
alınıb.
2018-2020-ci illərdə pensiya istiqaməti
üzrə ayrılan illik vəsait 36% və ya 1 mil
yard 188 milyon manat artaraq 4 milyard
477 milyon, müavinətlərə ayrılan illik və
sait 120% artaraq 613 milyon, təqaüdlərə
ayrılan illik vəsait isə 3,5 dəfə artaraq 326
milyon manata çatıb. Büdcədən müavi
nət, təqaüd, ünvanlı sosial yardım üzrə
illik xərclər 97% artaraq 588 milyon ma
natdan 1 milyard 156 milyon manat təşkil
edib. (Poster 1)
Son 3 ildə atılan ciddi addımlar nə
ticəsində ölkəmizdə minimum əmək
haqqının xalis orta aylıq əmək haqqına
olan nisbəti 26,5%-dən 38%-ə yüksəlib ki,
bu da həmin göstəricinin Avropa Sosial
Xartiyasından irəli gələn normalara uy
ğunlaşması istiqamətində ciddi irəliləyiş
dir. (Poster 2)
Sosial təminat sisteminin əhatə dairəsi
də genişlənir. Məsələn, Əmək və Əhali
nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
Prezidentin aylıq təqaüdü ilə təmin olu
nanların sayı son iki ildə 5 dəfə artaraq 60

AKTUAL

mindən 300 minə, il ərzində aylıq sosial
müavinət alanların sayı 2017-ci ildəki
368,7 min nəfərdən 2020-ci ilin sonuna
401,3 min nəfərə çatıb. Ümumilikdə 2,4
milyonadək vətəndaş sosial təminat növ
ləri üzrə ödənişlərlə təmin edilir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”
sosial ödənişlərin artırılması, sosial mü
dafiə və aktiv məşğulluq proqramlarının
genişləndirilməsi sahəsində ötən dövrdə
əldə olunan əhəmiyyətli irəliləyişlərin da
vamını nəzərdə tutur.
Son illər sosial islahatların əsas uğur
larından biri Birinci vitse-prezident,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü
olan DOST (Dayanıqlı və Operativ Sosial
Təminat) konsepsiyasının reallaşdırılma
sıdır. Prezident İlham Əliyevin 9 avqust
2018-ci il tarixli Fərmanı ilə nazirliyin ta
beliyində 2019-cu ilin may ayında DOST
Agentliyi və bundan sonra 4 DOST
Mərkəzi (Bakının Səbail, Yasamal, Qara
dağ, Xəzər, Pirallahı, Sabunçu, Suraxanı,
Nizami, Nərimanov və Binəqədi rayonları
üzrə) açılıb. Bu mərkəzlər vasitəsilə əmək,
məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təmi

nat, tibbi-sosial ekspertiza və reabilitasiya,
sosial sığorta və digər sahələr üzrə 132
xidmət “bir pəncərə”dən, operativ, tam
şəffaf və müasir, innovativ əsasda təqdim
edilir.
DOST mərkəzlərinin müasir Azər
baycanın simasını əks etdirdiyini
söyləyən Prezident İlham Əliyev Nax
çıvan MR-ə səfəri çərçivəsində müsa
hibəsində: “Ölkəmizdə hazırda DOST
mərkəzləri yaradılır. Artıq göstəriş ver
mişəm ki, Naxçıvanda da DOST Mərkəzi
yaradılsın. Bu da sosial təminat və pen
siya təminatı sahələrində bizim növbəti
uğurlu addımımızdır, milli brendimiz
dir” - deyə bəyan edib. DOST xidmətləri
göstərilənlərin sayı 2021-ci il iyunun 1-ə
olan tarixə 435 minə çatıb. Bu xidmətlər
dən vətəndaş məmnunluğu səviyyəsi isə
97,3%-dir. Ölkə üzrə 16 DOST Mərkəzi
və 46 DOST filialının açılması planlaş
dırılır. “Virtual DOST mərkəzi” platfor
ması da hazırlanır. Bu platforma ölkənin
istənilən yerindən DOST xidmətləri üzrə
müraciət etmək imkanı yaradacaq.
- Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə
nəticələnən Qarabağ müharibə
si özü ilə yeni reallıqlar ortaya

çıxardı. Xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan şəhid ailələri və qazilərin so
sial müdafiəsi istiqamətində hansı
işlər görülür?
- Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu 44 gün
lük Vətən müharibəsində möhtəşəm zəfər
əldə etdi və 30 ilə yaxın Ermənistanın
işğalı altında qalmış doğma torpaqlarımız
azad edildi. Postmüharibə dövründə Və
tən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri,
müharibə iştirakçıları, yaralı hərbçilər,
əlillər, erməni terrorundan zərər çəkən
lər və onların yaxınlarının çevik və geniş
miqyaslı sosial dəstək paketi ilə əhatə
olunması ölkədə aparılan sosial siyasətin
mühüm prioritetlərindən biridir. Dəstək
istiqamətlərinə həmin insanlara sosial
ödənişlərin təyinatı, sosial-psixoloji dəs
tək, reabilitasiya xidmətləri və vasitələri
ilə təminat, maddi yardım, məşğulluq
məsələlərinin operativ həlli, mənzilməişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması və s.
daxildir. Ümumilikdə postmüharibə üzrə
bu dəstək paketi 2021-ci il iyunun 1-nə qə
dər 23 min şəxsi əhatə edib. (Poster 3)
Şəhid ailələrinin, müharibə əlilləri
nin sosial dəstəklə təminatında onlara
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mənzil və fərdi evlərin verilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tə
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rəfindən onlara 626, 2019-cu ildə bundan 50 faiz çox olmaqla
934, 2020-ci ildə isə 1572 mənzil və fərdi ev verilib.
Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 25 yanvar tarixli Sərənca
mı ilə 2021-2025-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi həm 2014-2019-cu illərdə qeydiyyata alınmış şəxslərə,
həm də 2020-ci ildə Vətən müharibəsi zamanı şəhid olanla
rın ailələrinə və əlil olan vətəndaşlara mərhələli şəkildə 11 min
mənzil və fərdi ev təqdim edib. O cümlədən 2021-ci ildə onlara 3
minədək mənzil və fərdi ev veriləcək, yəni şəhid ailələrinin, mü
haribə əlillərinin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı 2021-ci
ildə 2018-ci ilə nisbətən 5 dəfəyə yaxın genişlənəcək. 2021-ci ilin
planı üzrə bu il iyunun 1-nə qədər onlardan artıq 500-ü verilib.
Yaxın 5 ildə 11 min mənzil və fərdi ev verilməklə 2025-ci ilin so
nuna həmin göstərici 20 mini ötəcək.
Müharibə əlillərinin minik avtomobilləri ilə təminatı da
uğurla davam edir. Onlara 2018-ci ildə 265 avtomobil, 2019-cu
ildə 600, 2020-ci ildə 400 və ümumilikdə indiyədək 7200-dən çox
avtomobil verilib. (Poster 4)
Ölkə başçısının 2021-ci il dekabrın 30-da imzaladığı fərmanla
şəhid ailələri, müharibə, 20 Yanvar hadisələri, hərbi xidməti və
zifələrini yerinə yetirərkən, Çernobıl AES-də xidmət ilə əlaqədar
əlilliyi olan şəxslər, İkinci Dünya müharibəsi iştirakçıları üçün
Prezidentin aylıq təqaüdləri orta hesabla 50% artırılıb. Bu təqaüd
lər şəhid ailələri üçün 300 manatdan 500 manata, müharibə, 20
Yanvar hadisələri, hərbi xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən və
Çernobıl AES-də xidmət ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə I dərəcə
üzrə 250 manatdan 400 manata, II dərəcə üzrə 230 manatdan
350 manata, III dərəcə üzrə 210 manatdan 300 manata, Milli
Qəhrəmanlar üçün 1500 manatdan 1800 manata, İkinci Dünya
müharibəsi iştirakçıları üçün 150 manatdan 300 manata çatdırılıb,
“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslər üçün Prezi
dentin aylıq təqaüdü (2000 manat) təsis olunub.
Postmüharibə dövrünün ilk günlərindən bu sənədlər aidiy
yəti qurumlardan alınaraq elektron sistem üzərindən proaktiv
qaydada sosial ödənişlər təyin edilib. 2021-ci il iyunun 1-nə qədər
Vətən müharibəsi şəhidlərindən 2870 şəhidin 7342 ailə üzvünə
13843 sosial ödəniş (Prezidentin aylıq təqaüdü, pensiya, müavi
nət) təyin olunub. Müvafiq qaydalarda 2020-ci il noyabrın 20-də
dəyişiklik edilməklə şəhid statusu Gəncə və Naftalan şəhərlərin
də, Bərdə rayonunda erməni təxribatı nəticəsində həlak olmuş
mülki şəxslərə də aid edilib. 2021-ci il iyunun 1-nə mülki şəhidlə
rin (93 şəhid) də 206 ailə üzvünə 400 sosial ödəniş təyin olunub.
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış komissiya hərbi
qulluqçuları əyani müayinədən keçirməklə əlilliklərini qiymət
ləndirir. 2021-ci il iyunun 1-də artıq 572 qaziyə əlillik və sosial
ödənişlər təyin edilib. Onlara birdəfəlik sığorta ödənişi edilib.
Şəhidlərin ailə üzvlərinə, müharibə iştirakçılarına, döyüşlərdə
yaralanmış hərbçilərə, müharibə əlillərinə, erməni terrorundan
zərər çəkənlərə, həmin şəxslərin yaxınlarından ibarət 3000 ailəyə
(10 min nəfər) psixo-sosial dəstək göstərilib. 2019-2020-ci illərdə
və cari ilin ötən dövründə 12 reabilitasiya və sosial xidmət müəs
sisəsi əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib.
(Poster 5) Müasir tələblərə uyğun qurulmuş həmin reabilitasiya
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mərkəzləri qazilərimizin yüksək səviyyədə reabilitasiya xidmət
ləri ilə təminatında xüsusi önəm kəsb edir.
Bu müəssisələrdə 2021-ci il iyunun 1-nə qədər 1300 nəfə
rə reabilitasiya və sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib. Bu il
Şamaxı Psixonevroloji Sosial Xidmət Müəssisəsi, Qəbələ və
Şəmkirdə Uşaq Reabilitasiya mərkəzləri də istifadəyə verilə
cək. Beləliklə, reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin illik
sayının 3 il əvvələ nisbətən 3 dəfə artırılaraq 30 minə çatdırıl
ması təmin olunacaq.
Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun preziden
ti Mehriban xanım Əliyevanın yüksək humanist təşəbbüsü ilə
fondun “2016-cı ilin Aprel döyüşlərində yaralanmış əsgər və za
bitlərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi” layihəsi
çərçivəsində həmin əsgər və zabitlərimiz Almaniyanın, İslan
diyanın, İngiltərənin dünyada müasir protez istehsalçıları kimi
tanınan şirkətlərinin yüksək texnologiyalı məhsulları ilə təmin
olunublar.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə son illər na
zirliyin Protez-Ortopedik İstehsalat və Reabilitasiya Mərkəzində
də Almaniyanın “OTTO BOKK” şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində
yüksək texnologiyalı protezlərin hazırlanması sexi qurulub. Artıq
17 hərbçi yüksək texnologiyalı müasir protezlə təmin olunub, da
ha 12 hərbçinin də təmin edilməsi üçün ölçülər götürülüb, əlavə
olaraq 715 müharibə əlilinə 4720 reabilitasiya vasitəsi verilib.
Bu ilin ilk aylarından qazilərin mühərrikli təkərli oturacaq
larla təminatı işləri aparılır. Ümumilikdə 2021-ci ilin yanvar-may
aylarında 4919 nəfər əlilliyi olan şəxsə 17960 belə texnika vasitəsi
verilib, onlara 521 təkərli oturacaq, 203 mühərrikli təkərli otura
caq təqdim olunub.
Postmüharibə dövrü üzrə dəstək tədbirləri çərçivəsində
2021-ci il iyunun 1-nə qədər şəhid ailələri və qazilərdən, onların
yaxınlarından ibarət 6400-dən çox şəxsin işlə təmin olunmasına
dəstək göstərilib. Onlardan 4944 şəxs özünüməşğulluq proqramı
ilə əhatə olunub və kiçik biznes sahələri yaradılıb, 480 nəfər mü
nasib işlə, 978 nəfər isə haqqı ödənilən ictimai işlərlə təmin edilib.
- COVID-19 pandemiyası ölkəmizə fərqli qayğılar gətirdi.
Bu dönəmdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir
liyinin üzərinə də böyük məsuliyyət düşdü. Nazirlik bu
sınaqdan necə çıxdı?
- Koronavirus pandemiyasının iqtisadiyyata və sosial rifaha
mənfi təsirlərinin azaldılması sahəsində Azərbaycan uğurlu iş
təcrübəsi ilə seçildi. Dövlət başçısının sərəncamı ilə hazırlanaraq
Hökumətin təsdiq etdiyi Tədbirlər Planında məşğulluğa və sosial
rifaha dəstəyin təmin olunması üçün ölkə əhalisinin 48%-ni və
ya 4,8 mln. nəfəri əhatə edən 4 istiqamət üzrə 12 tədbir müəyyən
olundu. Həmin istiqamətlər üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Mü
dafiəsi Nazirliyi tərəfindən müvafiq işlər aparıldı.
Dövlət sektorunda 910 min işçidən karantin dövründə təx
minən 80%-i işə çıxmasa da, onların əmək haqqı ödənildi. Özəl
sektorda işsizlik riskinin qarşısı alındı. İqtisadiyyat Nazirliyinin
xətti ilə 300 min muzdlu işçinin əmək haqlarının bir hissəsi ma
liyyələşdirildi, təqribən 300 min fərdi sahibkara dəstək verildi.

Müsbət göstərici kimi, özəl sektor üzrə 2021-ci il yanvarın 1-nə
əmək müqavilələrinin sayı 2020-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə 24%
və ya 154 min artaraq 794 minə çatdı. Əmək haqqı fondu 8%, özəl
sektor üzrə 15% artdı.
İşsiz kimi qeydiyyatda olanlardan və xüsusi karantin rejimi
dövründə gəlirini itirmiş qeyri-formal məşğul şəxslərdən ibarət
aztəminatlı 600 min şəxsin yaşayış minimumu həcmində birdəfə
lik ödəmə ilə təminatı proqramı icra olundu. 2020-ci ilin aprelmay aylarında bütün ölkə üzrə 600 min şəxsə vəsait paylandı.
Sonralar sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunan bölgələr
üzrə 3 dəfə ödəmə olundu, dekabr ayında isə yenidən bütün ölkə
üzrə ödəmələrin verilməsi baş tutdu. Bu istiqamətdə ayrılan və
saitin ümumi həcmi 450 mln. manat təşkil etdi.
Sosial ödənişlərin hər ay vaxtından əvvəl ödənilməsi təmin
olundu, əlavə olaraq 14 min ailə üzrə 60 minə yaxın şəxs ünvanlı
sosial yardım proqramına cəlb olundu və proqram 350 min insa
nı (85 min ailə) əhatə etdi. Sosial yardımın hər ailəyə düşən orta
aylıq məbləği aybaay artaraq 250 manata çatıb. Ünvanlı sosial
yardım üzrə müvafiq ödənişlər əlillik müddəti başa çatanlara,
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peşə hazırlığında fasilə yarananlara xüsusi karantin rejimi bitənə
dək paylanıldı.
Ümumiyyətlə, 2020-ci ildə pensiya, müavinət, təqaüd, ün
vanlı sosial yardım üzrə ödənişlərə əvvəlki ilə nisbətən 20% və
ya 1 milyard manat çox olmaqla 5 milyard 743 milyon manat
artıq vəsait yönəldildi, o cümlədən pensiya üzrə 20%, Preziden
tin təqaüdü və müavinət üzrə 18%, ünvanlı sosial yardım üzrə
41% çox vəsait xərcləndi. Aparılan islahatlar nəticəsində sosial
müdafiə sahəsində xərclərin optimallaşdırılması, əsassız xərclə
rin qarşısının alınması, ümumən şəffaflığın təminatı nəticəsində
formalaşan ciddi maliyyə qənaətləri də (2019-cu ildə 320 mln.,
2020-ci ildə 238 mln. manat) əhalinin həssas qruplarının sosial
müdafiəsinə yönəldildi.
2020-ci ildə 150 mindən çox şəxs aktiv məşğulluq tədbirlərinə
cəlb edilib, o cümlədən 100 min işsiz şəxs münasib işlərlə təmin
olunub. Peşə hazırlığı kurslarına 1014 şəxs, peşəyönümü tədbir
lərə 37 660 şəxs cəlb edilib. Dövlət başçısının tapşırığı ilə ödənişli
ictimai iş yerləri 38 mindən 90 minə çatdırılıb. Özünüməşğulluq
proqramı da genişləndirilib, proqram çərçivəsində ötən il 12,6
min ailənin kiçik ailə təsərrüfatları yaradılıb. İşsizlikdən sığorta
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ödənişlərinin də əhatəsi genişləndirilib, təyinat şərtləri yumşaldı
lıb. İnfeksiyaya yoluxma riski yüksək olan, yaşı 65-i ötmüş 15 min
vətəndaşa evlərində gündəlik sosial məişət xidmətləri göstərilib,
sosial tərəfdaşların dəstəyi ilə tənha yaşlılara, aztəminatlı ailə
lərə, tərkibində əlilliyi və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları
olan 110 min ailəyə 3 dəfə ərzaq payı verilib.
- Ölkədə həyata keçirilən islahatlar müəssisələrdə əmək
münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələlərinə yeni ya
naşma zərurəti yaradır. Bu münasibətləri tənzimləyən
yeniliklər nədən ibarətdir?
- Əmək sahəsində islahatlar əmək bazarının inkişafına, işəgö
türənlərin və işçilərin qanuni mənafelərinin daha dolğun təmina
tına, qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınmasına hesablanıb.
Nazirliyin “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemi üzərindən
əmək münasibətlərinə elektron sistem üzərindən daimi çevik və
səmərəli nəzarət həyata keçirilməklə əmək bazarı ilə bağlı təh
lillər aparılır. Keçən ilin son aylarında İcbari Sığorta Bürosunun
elektron informasiya sisteminin “Əmək müqaviləsi bildirişləri”
altsisteminə inteqrasiyası bu sahədə e-sistem üzərindən operativ
və effektiv nəzarətin təmin olunmasına imkan verib.
Nəzarət zamanı 72 işəgötürənin icbari sığorta müqaviləsi
bağlamadığı və ya sığorta haqqını ödəmədiyi üçün müqavilə
lərinə birtərəfli qaydada xitam verildiyi aşkar edilib. Xidmətin
qanunvericiliyin tələbləri əsasında gördüyü tədbirlər nəticəsində
onların hər birinin işçilərlə icbari sığorta müqaviləsi bağlamaları
təmin olunub. Habelə 156 işəgötürənin bu sahədə inzibati xəta
hallarına yol verdikləri aşkarlanıb və onlarla bağlı qanunvericili
yə uyğun tədbirlər görülüb.
Prezident İlham Əliyevin 2017-ci il 17 mart tarixli Sərəncamı
ilə Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası
Komissiyası yaradılıb. 2017-ci il 9 oktyabr tarixli Sərəncamla isə
“Azərbaycan Respublikasında qeyri-formal məşğulluğun qarşısı
nın alınmasına dair Tədbirlər Planı” təsdiq edilib və görülən təd
birlər nəticəsində son üç ildə əmək müqavilələrinin sayı 400 minə
yaxın və ya 30% artaraq, 2021-ci ilin əvvəlinə 1,7 milyonu ötüb,
əmək haqqı fondunda isə 81% artım qeydə alınıb. (Poster 6)
Məsuliyyət tədbirləri ilə yanaşı, son illərdə qeyri-formal məş
ğulluqdan formal məşğulluğa keçidi stimullaşdıran ciddi mexa
nizmlər də formalaşdırılıb. Minimum əmək haqqının artırılması,
sadələşdirilmiş vergi dərəcəsinin azaldılması, vergi prosedurla
rının sadələşdirilməsi, vergi və sosial sığorta yükünün optimal
laşdırılması, həmçinin sosial sığorta haqqı ilə bağlı stimullaşdırıcı
tədbirlər, islahatlar qeyri-formal məşğulluqdan formal məşğullu
ğa keçidin stimullaşdırılmasında mühüm önəm kəsb edir.
- Aktual olan məsələlərdən biri də rəhbərlik etdiyiniz na
zirlikdə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin yara
dılması və mütəxəssislərin ixtisasının artırılması, əhaliyə
göstərilən xidmətlərin elektron sistemə keçididir. Bu
prosesdə üzləşdiyiniz problemlər nədən ibarətdir?
- 2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda
köklü islahatların yeni mərhələsində sosial sahədə islahatlar da

NAZİR
geniş vüsət alıb və dövlət sosial xidmətləri sahəsində e-texnolo
giyaların geniş tətbiqi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin müvafiq
tapşırıqları uğurla icra olunur. Sosial sahədə mühüm innovativ
uğurlardan olan, dövlət başçısının 5 sentyabr 2018-ci il tarixli Fər
manı ilə yaradılan “e-sosial.az” portalıdır. Bu portal vətəndaşlara
onlar barədə toplanmış sosial məlumatlara (əmək müqaviləsi,
fərdi uçot, pensiya kapitalı, sosial təminat növləri, torpaq-pay
mülkiyyəti, əlillik, reabilitasiya və s.) çıxış, 100-dən çox sosial xid
mət növündən çevik rejimdə yararlanmaq imkanı verir.
Qeyd edim ki, keçən il nazirliyin e-platformalarından istifadə
sayı 80 milyonu ötüb. Yalnız “e-sosial.az” portalından 42 milyon
dəfə istifadə qeydə alınıb, nazirliyin e-xidmətlərinə müraciətlərin
sayı 15 milyon olub. Ötən dövrdə “e-sosial.az” portalının aktiv
istifadəçi sayı 913,3 mini ötüb. 2021-ci ilin 5 ayında da portala 5
milyona yaxın müraciət edilib. 2019-cu ildən ölkədə ilk proak
tiv xidmətlər olaraq pensiya, müavinət və təqaüdlərin elektron
təyinat sistemləri işə salınıb. Bu zaman ərzində 205,7 mindən çox
insana, o cümlədən bu ilin 5 ayında 80,7 minə yaxın şəxsə tam
e-qaydada pensiya, müavinət və təqaüd təyin edilib, 50 minə
yaxın şəxsə isə fərdi hesab açılıb. Təkcə 2021-ci ilin yanvar-may
aylarında nazirliyin e-xidmətlərinə 6,2 milyona yaxın müraciət
qeydə alınıb. Nazirlik üzrə son iki ildə 30-dək e-arayış xidməti,
bununla da vətəndaşlara nazirlik üzrə arayışları e-qaydada əldə
edə bilmək imkanı yaradılıb. Cari ilin ilk 5 ayında bu qayda ilə
həmin sahələr üzrə 281,7 min arayış verilib.
Ümumən nazirliyin e-xidmətlərinin sayı artıq 103-ə çatıb. Bu
il ərzində daha 50 xidmətin elektronlaşdırılmasını planlaşdırı
rıq. Beləliklə, nazirlik üzrə xidmətlərin 90%-i tam elektronlaşmış
olacaq.
Son iki ildə dövlət məşğulluq xidmətlərinin çevikliyini və
əmək bazarı iştirakçıları üçün real vaxt rejimində əlçatanlığı
nı, effektivliyini artırmaq məqsədi ilə “Məşğulluq” altsistemi
qurulub. İşəgötürənlər də bu altsistemdən istifadə etməklə
lazım olan ixtisaslı işçi qüvvəsini çevik şəkildə işə cəlb edə
bilirlər. Habelə ölkə üzrə məşğulluğa dair məlumatları, ölkə
nin məşğulluq xəritəsini, məşğul şəxslərin reyestrini özündə
birləşdirəcək “Əmək münasibətləri və məşğulluq” altsistemi,
məşğulluq xəritəsi də hazırlanır.
- Vətəndaşların səmərəli məşğulluğunun təmin olunma
sı, əmək bazarının formalaşması, işsizlik problemlərinin
həlli dövlət siyasətinin vacib istiqamətlərindəndir. Məs
ğulluq siyasətinin daha da gücləndirilməsi və bu sahə
üzrə movcud olan problemlərin həll olunması üçün hansı
işlər görülür?
- Əhalinin məşğulluq imkanlarının artırılması Prezident
İlham Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının başlıca
istiqamətlərindən biridir və dövlət məşğulluq orqanları da bu
istiqamətdə səylərini daim artırırlar. Qeyd etdiyim kimi, ötən il
nazirliyin Dövlət Məşğulluq Agentliyi 150 mindən çox şəxsi aktiv
məşğulluq tədbirlərinə, o cümlədən 1014 şəxsi peşə hazırlığına,
37660 şəxsi peşəyönümü tədbirlərə, 12548 şəxsi özünüməşğulluq
proqramına cəlb edib, 100 min nəfər işlə təmin olunub.
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Bu ilin yanvar-may aylarında 46,4 min nəfər aktiv məşğulluq
tədbirlərinə cəlb edilib, 42 086 nəfərin münasib işlərlə təminatı
həyata keçirilib, 4232 nəfər özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə
olunub. Artıq 2021-ci il üzrə peşə hazırlığı kursları fəaliyyətdədir
və 118 nəfər bu kurslara başlayıb. (Poster 7) Bu ilin əvvəlindən
dövlət şirkətləri tərəfindən 17 min ictimai iş yeri DOST İş Mərkə
zinə ötürülüb, hazırda 56 min nəfər ödənişli ictimai işlərdə çalışır.
Özünüməşğulluq proqramının icrasına başlandığı 2017-ci
ildə proqrama 1172 nəfər cəlb edilibsə, 2018-ci ildə bu göstərici
7267 nəfər, 2019-cu ildə 10716 nəfər, 2020-ci ildə 12548 nəfər təşkil
edib. 2021-ci ildə isə hədəf 16 min şəxsin bu proqramla əhatə
olunmasıdır. Bu da 2017-ci illə muqayisədə müvafiq göstəricilə
rin 13,6 dəfə artması deməkdir. (Poster 8)
- Ölkənin sosial müdafiə modelinin daha da gücləndiril
məsi üçün mövcud qanunvericilik bazası haqqında fikir
lərinizi bilmək istərdik.
- Azərbaycan müasir və dayanıqlı, əhalinin rifahında təsirli,
önəmli rola malik olan, çevik dəstək istiqamətləri və mexanizm
lərini əhatə edən, ən çətin məqamlarda belə insanların dayağına
çevrilə bilən sosial müdafiə sisteminə malikdir. Ölkəmizin ümumi
inkişafı fonunda milli sosial müdafiə modelinin daha da gücləndi
rilməsi və bunun üçün mövcud qanunvericilik bazasının təkmil
ləşdirilməsi, ortaya çıxan yeni tələb və çağırışlara, sosial müdafiə
sahəsində qabaqcıl dünya təcrübələrinə uyğun yeni normativ
hüquqi aktların qəbulu prosesi Milli Məclis və parlamentin Əmək
və sosial siyasət komitəsi ilə fəal əməkdaşlıqda davam etdirilir.
Son üç ildə sosial islahatların reallaşdırılmasına, normativ hüquqi
bazanın təkmilləşdirilməsinə yönəlik 1000-dən çox qanunvercilik
aktı qəbul olunub. Nazirlik tərəfindən təkcə 2020-ci ildə 600-ə ya
xın normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb, onlardan 300-ə qədəri
qəbul edilib. Əgər müqayisə etsək, görərik ki, son üç ildə hazır
lanan normativ hüquqi akt layihələrinin sayı 5,6 dəfə artıb. Bu,
davamlı sosial inkişafı təmin etmək üçün qanunvericilik bazasının
da daim inkişaf etdirildiyini göstərir.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis“ jurnalının baş redaktoru
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AKTUAL

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.
dəstək neqativ şokları yumşaltma
ğa imkan vermişdir.

- Vüqar müəllim, dünyada
tüğyan edən COVID-19 pan
demiyası 2 ilə yaxındır ki, hə
yatın bütün sahələrində mənfi
izlər buraxır. Sizcə, virusun
Azərbaycana da ayaq açması
və yayılması iqtisadi inkişaf
dinamikasına nə dərəcədə
mənfi təsir etdi?
- Pandemiya və onunla müba
rizə tədbirləri qlobal miqyasda bir
çox fəaliyyət sahələrini iflic və
ziyyətinə saldı, əksər sahələr üzrə
mənfi meyillərin müşahidə olun
masına gətirib çıxardı. Təəssüf ki,
bu neqativ meyillər Azərbaycan
iqtisadiyyatından da yan keçmə

di, iqtisadi sahələrin davranışı
pandemiya şərtlərinin diktəsi ilə
dəyişdi. Mühüm iqtisadi göstəri
cilərin dinamikasında, həmçinin
xarici və daxili tələbin azalmasında
pandemiyanın həm birbaşa, həm
də dolayı təsirləri aşkar göründü.
Bu səbəbdəndir ki, bütün dün
ya üzrə fiskal stimullu paketlərin
həyata keçirildiyi 2020-ci ildə ölkə
daxilində də pandemiya səbəbi ilə
zəifləmiş iqtisadi aktivliyin təşviq
olunması və formalaşmış sosial
xarakterli çətinliklərin aradan
qaldırılması məqsədi ilə dövlət
dəstəyindən aktiv şəkildə istifadə
edilmişdir. Qeyd olunan bu fiskal
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- Hesablama Palatasının
2020-ci il üçün əvvəlcədən
müəyyən edilmiş əsaslar üzrə
nəzərdə tutulan məqsədlərinə
nə dərəcədə nail olundu? Ötən
ildə Palatanın fəaliyyəti hansı
cəhətləri ilə fərqləndi?
- Bütün fəaliyyət sferalarında
olduğu kimi, Hesablama Palatası
da öz işini mövcud şərtlər daxilin
də qurmağa çalışdı və bu məqsədlə
də tərəfimizdən əvvəlcədən təsdiq
edilmiş İş Planına dəyişiklik edildi.
Palata Nazirlər Kabinetinin müəy
yən etdiyi qaydalar çərçivəsində
əyani və distant rejimdə fəaliyyət
göstərdi, texnoloji yeniliklərin tət
biqini artırmaqla nəzarət mexaniz
mində fasilələrin yaranmamasına
nail ola bildik. Burada xüsusilə au
dit fəaliyyətinin elektron idarəedil
məsi sistemini xüsusi vurğulamaq
istərdim. Bu sistem bizə məsafədən
auditlərin bütün mərhələləri üzrə
işlərin idarə edilməsinə imkan
verdi. Eyni zamanda, biz beynəl
xalq təcrübədən də yararlanmağa
çalışdıq və ən yaxşı nümunələrin
istifadə edilməsinə səy göstərdik.
2020-ci ildə fəaliyyətimizin
həyata keçirilməsi zamanı aktual
olan mövzulara üstünlük verərək,
tərəfimizdən təklif və tövsiyələrin
hazırlanması prosesində pande

AKTUAL
miyanın dövlət maliyyəsinə təsiri
ətrafında müxtəlif səpkidən olan
məsələlərin əhatə edilməsi priori
tet oldu. Bildirmək istərdim ki,
hesabat ilində dövlət vəsaitlərinin
səmərəli, qənaətli və nəticəli isti
fadəsinin gücləndirilməsi məqsə
di ilə, həmçinin dövlət büdcəsinə
yenidən baxılması ilə bağlı tərəfi
mizdən icra hakimiyyəti orqanla
rına təkliflər təqdim olundu. Qeyd
etdiyim kimi, 2020-ci ildə pande
miya dövlət dəstəyini zərurətə çe
virməklə onu ön plana çıxardı, əsas
vəzifəmizi - nəzarət prosesini daha
da aktuallaşdırdı, ali audit orqanı
olaraq yeni məqsəd və tapşırıqlar
müəyyənləşdirməyimizə səbəb
oldu.
Bir məqamı da diqqətinizə çat
dırmaq istərdim ki, hesabat ilində
Hesablama Palatasının uzunmüd
dətli dövr üçün inkişafını müəyyən
edən və müxtəlif göstəricilərə nail
olunması məqsədi ilə fəaliyyət is
tiqamətlərini əks etdirən mühüm
sənəd olan və 2021-2025-ci illəri
əhatə edən yeni Strateji Plan (SP)
təsdiq edildi. Bu sənəd beynəlxalq
ekspertlərin qiymətləndirmələri
və tövsiyələri əsasında ən qabaqcıl
mütərəqqi təcrübəyə uyğun olaraq
hazırlandı. SP-nin hazırlanma
sı zamanı “fəaliyyətin ölçülməsi
çərçivəsi” üzrə gördüyümüz işlər
qiymətləndirildi, GZİT (“SWOT”)
təhlil aparıldı və bunun əsasında
qurumumuzun fəaliyyətində tək
milləşdirilməli olan sahələr müəy
yənləşdirildi.

olunmuş hədəfə nail olma dərəcə
sini qiymətləndirmək məqsədi ilə
qabaqcıl ölkələrdə tətbiq olunan
səmərəlilik auditi artıq ikinci ildir
ki, Hesablama Palatası tərəfindən
keçirilən auditlər arasında yer alır.
Son illərdə artmaqda olan büdcə
xərclərinin rasional və ünvan
lı istifadəsi səmərəlilik auditinə
olan tələbi daha da yüksəltmişdir.
Belə ki, ötən ilin büdcə xərclərinin
həcmi 26,4 mlrd. manat olmaqla
müstəqilliyimizin 30 illik tarixində
ən yüksək büdcə xərclənməsi kimi
yadda qalacaqdır. Bu isə həmin
vəsaitlərin səmərəliliyinin, qənaət
liliyinin və nəticəliliyinin qiymət
ləndirilməsi üçün əsasdır.
Qeyd etməliyəm ki, səmərəli
lik auditi dövlət sektorunda fiskal
məsuliyyətin artırılmasına xidmət
edəcək əsas institutlardan biridir.
Bu, cənab Prezident tərəfindən

imzalanmış “Milli iqtisadiyyat
perspektivi üzrə Strateji Yol Xə
ritəsi”ndə müəyyən edilən “Xərc
investisiya intizamının təminatı
üçün mexanizmin yaradılması” hə
dəfinə uyğun aparılan institusional
islahatlarla uzlaşır.
Diqqətinizə çatdırım ki, ötən il
Hesablama Palatasında eyni adlı
struktur bölməsi yaradılmış, bu
addımın əsas məqsədi digər audit
növləri ilə müqayisədə daha böyük
imkanlara malik olan sözügedən
audit növünün tətbiqinin bir qədər
də genişləndirilməsi olmuşdur.
Növbəti illərdə səmərəlilik auditi
ilə bağlı əsas gözləntilərimiz audit
prosesinin keyfiyyətinin daha da
yüksəldilməsinə paralel olaraq,
həm də bu audit növünün əhatə
dairəsinin genişləndirilməsindən
ibarətdir. Bildirmək istərdim ki,
yeni Strateji Planımızda da daya

- Hesablama Palatasının büdcə
xərclərinin səmərəlilik audi
tinin aparılması kimi hüqu
qu yaranmışdır. Səmərəlilik
auditinin ölkəmizdə tətbiqi ilə
bağlı şəraiti necə qiymətləndi
rirsiniz?
- Ali audit orqanı olaraq, fəaliy
yətimizdə sınanmış beynəlxalq təc
rübələrdən istifadə etməyə və ən
yaxşı nümunələrə uyğunlaşmağa
xüsusi diqqət yetiririk. Müəyyən
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nıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasını,
dövlət proqramlarının, xüsusilə
dövlət investisiya proqramının sə
mərəliliyini qiymətləndirmək üçün
performans auditlərin sayının və
əhatəsinin artırılması istiqamətində
fəaliyyətlər nəzərdə tutulur.
- Hesablama Palatasının
fəaliyyətini tənzimləyən qanu
nun təkmilləşdirilməsi istiqa
mətində işlər həyata keçiril
məkdədir. Bu zərurət nədən
yarandı?
- Hesablama Palatasının əsas

fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
dövlət maliyyə idarəetməsinin və
dövlət maliyyə nəzarətinin həyata
keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi,
həmçinin dövlət vəsaitindən və
digər dövlət əmlakından səmərəli
və məqsədyönlü istifadə ilə bağlı
tövsiyələr verməkdir. Bu sahədə
edilən tövsiyələrin bir istiqaməti
də qanunvericiliyin təkmilləşdiril
məsi, onun dəyişən münasibətlərə
uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır.
Dövlət maliyyə nəzarəti mexa
nizminin tənzimləyici aktlarından
biri də “Hesablama Palatası haq
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qında” Azərbaycan Respublikası
Qanunudur. Məhz buna görə də
qanun daim təhlil edilir, təkmil
ləşdirilməsi imkanları diqqətdə
saxlanılır. Qeyd edək ki, ötən dövr
ərzində həyata keçirilmiş kənar
dövlət maliyyə nəzarət tədbirlə
ri çərçivəsində aparılmış təhlillər,
öyrənilmiş beynəlxalq sənədlər
və təcrübə, o cümlədən ali audit
orqanları arasında aparılan həm
kar qiymətləndirilməsi və beynəl
xalq ekspertlərin qanunvericiliyin
təhlili ilə bağlı fikirləri “Hesablama
Palatası haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununda bir neçə
istiqamətdə dəyişikliklərin edilmə
si zərurəti yaradırdı. Təklif olunan
dəyişiklikləri şərti olaraq aşağıdakı
istiqamətlər üzrə bölmək olar:
 ölkə qanunvericiliyində döv
lət vəsaitinin və digər dövlət
əmlakının tərkibinin müəyyən
edilməsində fərqli yanaşmaların
olduğunu nəzərə alaraq, “He
sablama Palatası haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanu
nu ilə əhatəli və təkmil tənzimlə
mənin təmin edilməsi;
 fəaliyyətində dövlət vəsaitinin
əhəmiyyətli rolu olan qurum
ların dairəsinin qanunda kənar
dövlət maliyyə nəzarətinin ob
yekti olaraq daha əhatəli tənzim
lənməsi - bununla da bu vəsait
lərin istifadəçisi olan obyektlər
üzərində kənar dövlət maliyyə
nəzarətinin təşkilinə nail oluna
caqdır;
 yeni tendensiyalara uyğun ola
raq yaradılmış (Koronavirusla
Mübarizəyə Dəstək Fondu, YA
ŞAT Fondu və s.) və ya qanun
vericilikdə təsbiti tam aparılma
yan institutlara (məqsədli dövlət
fondları) nəzarət məsələsinin həll
edilməsi;
 Hesablama Palatasının funk
sional fəaliyyətinin təşkili ilə
bağlı bəzi tənzimləyici norma
ların sadələşdirilməsi, xüsusilə
cari vəziyyətdə qanunda təsbit
edilmiş funksional müstəqilli

AKTUAL

Hesablama Palatasında növbəti Kollegiya iclası
yin təmin edilməsi məqsədi ilə
addımların atılması - Hesablama
Palatasının daha operativ fəaliy
yət göstərməsinə nail olunacaq
dır;
 həmin fəaliyyətin effektivliyi
nin və beynəlxalq standartların
tələblərinin yerinə yetirilməsinin
təmin olunması məqsədi ilə bəzi
təminatların qanunda və s. təsbit
edilməsi.

- Fəaliyyətə dair hesabatınız
mətbuata verildikdən sonra
bəzi dövlət orqanları bir sıra
məsələlərə dair münasibət
bildirdilər. Sizin buna münasi
bətiniz?
- Bir məsələni qeyd edim ki,
dünyada ali audit qurumlarının
nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə
qurum tərəfindən münasibətin bil
dirilməsi qəbul edilən və alqışlanan
təcrübədir. Eyni zamanda, dövlət
maliyyə inzibatçılığını qiymətləndi
rən bir sıra hesabatlarda bu müna
sibətin bildirilməsinə yüksək dəyər
verilir və ümumiyyətlə, bu, tələb
olunur. Bu baxımdan belə yanaş
ma bizim tərəfimizdən də diqqətdə
saxlanılır. Amma burada bir məsə
ləyə nəzər yetirilməlidir: Hesablama
Palatası auditlərinin nəticəsi olaraq
tərtib edilən hesabatları audit olu
nan quruma münasibət bildirməsi
üçün göndərir və bu, qanunun tələ
bidir. Həmin hesabatda əks olun
muş məsələlərə dair qurumun təq
dim etdiyi münasibət əsaslı olduğu
təqdirdə mütləq mənada Kollegiya

qərarında nəzərə alınır. Bu baxım
dan müəyyən olunmuş nöqsanlarla
bağlı fikirlərin bildirilməsi həmin
proses zamanı daha məhsuldar nə
ticələrə gətirir. Nəticələr ictimailəş
dirildikdən sonra fərqli mövqenin
ortaya qoyulması son nəticədə
müxtəlif münasibətlərin də meyda
na çıxmasına səbəb olur. Diqqətdə
saxlamaq lazımdır ki, Hesablama
Palatası auditlərin keçirilməsi zama
nı yalnız normativ hüquqi bazanın
tələblərini əsas götürür.
Hesablama Palatası olaraq audit
olunmuş qurumların audit bit
dikdən və Kollegiya qərarı qəbul
edildikdən sonra müəyyən olun
muş nöqsanlar, həyata keçirilmiş
işlər barədə məlumatları öz inter
net səhifəsində yerləşdirməsini
daha mütərəqqi addım və dövlət
maliyyə inzibatçılığının gücləndi
rilməsinə böyük töhfə hesab edirik.
Həmçinin qeyd edək ki, bu yanaş
manın tətbiqi büdcə şəffaflığı ilə
bağlı hesabatlarda dövlətimizin
mövqeyinin də güclənməsinə xid
mət etmiş olar.
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“Sabiq deputat” rubrikasının
budəfəki qonağı tanınmış
ictimai-siyasi xadim, Azər
baycanın müstəqilliyinin ilk
illərində Milli Məclis Səd
rinin müavini, millət vəkili,
uzun müddət Azərbaycanın
Çin Xalq Respublikasında
və digər ölkələrdə fövqə
ladə və səlahiyyətli səfiri
olmuş, çoxsaylı elmi məqalə
və monoqrafiyaların müəl
lifi Yaşar Əliyevdir. Heyf
ki, Yaşar müəllimin səhhə
tində olan bəzi problemlər
onunla uzun illər çalışdığı
bu doğma divarlar arasında
görüşməyimizə imkan ver
mədi. Tanıyanların qəlbində
hər zaman sadə və səmimi,
təəssübkeş və vətənpərvər
insan kimi özünə taxt qur
muş Yaşar müəllimin evində
qonağı olduq.

Yaşar Əliyev:

“Heydər Əliyevin Ali Sovetin Sədri seçilməsi
üçün deputat mandatımdan imtina etdim”
-Yaşar müəllim, sizi görməyi
mizə çox şadıq.
- Elə mən də çox şad oldum və
bu fürsətə görə “Milli Məclis” jur
nalının Redaksiya Şurasına və sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
- Azərbaycan ikinci dəfə
müstəqilliyini qazandığı ilk
illərdə millət vəkili, parla
mentin vitse-spikeri olmusu
nuz. Təbii ki, o dövrlər ölkə
həyatı müxtəlif ictimai-siyasi

proseslərin burulğanında
çabalayırdı. Xatirinizdə nələr
qalıb?
- Bu il dövlət müstəqilliyimi
zin bərpa edilməsinin 30 ili tamam
olur. İllər öncə Ümummilli lider
Heydər Əliyevlə müstəqilliyin
xalqımız üçün çox əhəmiyyətli bir
nemət olması barədə maraqlı söh
bətlər etmişdik. Hər birimiz sahib
olduğumuz bu xoşbəxtliyə görə
ürəkdən sevinirdik. Dövlət müs
təqilliyimizin bərpası xalqımızın
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əhval-ruhiyyəsinə çox müsbət təsir
göstərmişdi və buna görə də hər
kəsin gözündə böyük sevinc hissi
var idi. Çünki biz artıq azad, müs
təqil bir dövlətin vətəndaşları idik.
Bu gün özümü çox xoşbəxt he
sab edirəm ki, 1991-ci il oktyabrın
18-də qəbul edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilli
yi haqqında” Konstitusiya Aktına
səs verənlərdən biri olmuşam.
Azərbaycan tarixdə ikinci dəfə
öz dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi

SABİQ DEPUTAT
o dövrdə xalqımız bir çox təhlükə
lərlə, ciddi sınaqlarla üzləşmişdi.
Bu gün əminliklə deyə bilərəm ki,
müstəqil Azərbaycanın son 30 ildə
əldə etmiş olduğu siyasi və iqtisa
di inkişaf, həyatın bütün sahələ
rindəki yüksək nailiyyətlər məhz
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri
Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsi
və Ali Sovetin Sədri seçilməsi ilə
bilavasitə bağlıdır. Ulu öndərin
xalqın təkidli tələbini nəzərə alaraq
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəl
diyi həmin gün - 1993-cü il iyunun
15-i şanlı tariximizə Milli Qurtuluş
Günü kimi daxil oldu.
Ümummilli liderin ən böyük
arzularından biri də Ermənistan
tərəfindən işğal edilmiş tarixi əra
zilərimizin azad olunaraq abad
yaşayış məskənlərinə çevrilməsi,
qaçqın və məcburi köçkün həyatı
yaşamağa vadar edilmiş bir mil
yondan çox soydaşlarımızın öz
ata-baba yurdlarına qayıtmasına
nail olmaq idi. Buna görə də ölkə
yə rəhbərlik etdiyi dövrdə tarixi
və əzəli torpaqlarımız olan Dağlıq
Qarabağ və ətraf ərazilərin Ermə
nistan tərəfindən işğal olunması ilə
bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiy
yətinə çatdırılması, nizami ordu
quruculuğunun ön plana çəkilməsi
kimi gələcəyə hesablanmış müdrik
siyasət və əməli fəaliyyət həyata
keçirirdi.
Bu gün Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin qurucusu olduğu
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərə
findən yüksək peşəkarlıqla aparıl
mış 44 günlük Vətən müharibəsi
nəticəsində ölkəmizin ərazi bütöv
lüyünün təmin edilməsi, böyük zə
fər sevinciyaşamağımız məni çox
qürurlandırır. Bu tarixi qələbə Ulu
öndərin də ən böyük arzusu idi. 30
il həsrətlə gözlədiyimiz o günün
sevincini xalqımıza yaşatdığına
görə möhtərəm Prezidentimiz,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev başda olmaqla rəşadətli
ordumuza dərin təşəkkürümü bil
dirirəm.

- Yaşar müəllim, siz hər zaman
Ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi kursuna sadiq olmuş
və bunu öz əməli fəaliy
yətinizlə təsdiq etmisiniz.
Azərbaycan öz müstəqilliyini
təkrar itirmək təhlükəsi ilə
üz-üzə qalanda da, Ümum
milli liderin Azərbaycana
təkrar hakimiyyət sükanı
arxasına keçməsi fikrini cə

sarətlə səsləndirən bir şəxs
olmusunuz. Yəqin ki, Ulu
öndərlə bağlı çoxlu xoş xati
rələriniz çoxdur.
- Doğrudur. Mən həyatım boyu
daim Ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi kursunu müdafiə etmişəm.
Bu gün də xalqımızın və müstəqil
dövlətimizin alternativsiz inkişaf
yolu olan və hazırda möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev

MAY-İYUN, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 51

SABİQ DEPUTAT

tərəfindən uğurla davam etdirilən
çox şərəfli bir ideyanın fəal təbli
ğatçısı olmaqdan qürur duyuram.
Milli Məclisdə deputat və Sədr
müavini olaraq təmsil olunduğum,
habelə xarici ölkələrdə diplomatik
fəaliyyət göstərdiyim dövrlərdə
də həmişə Ümummilli liderimizin
idarəçilik prinsiplərinə əsaslanmı
şam, vətənimə ləyaqətlə xidmət
etmişəm. Hər zaman Ulu öndərin
proqram xarakterli tövsiyələrini
uca tutmuşam.
1990-cı illərin əvvəlində hər
bir vətənini sevən ziyalı kimi mən
də Azərbaycanın qarşılaşdığı
problemlərə görə narahatlıq hissi
keçirmiş, ölkəmizin xaosdan, anar
xiyadan qurtulması üçün Heydər
Əliyevin Azərbaycanda yenidən si
yasi hakimiyyətə gəlməsi uğrunda
aparılan mübarizədə fəal iştirak et
mişəm. Həmin dövrdə haqlı olaraq
ölkəmizin üzləşdiyi çətinliklərdən
yeganə xilas yolunu Ulu öndərin
Azərbaycanda yenidən siyasi ha
kimiyyətə gəlməsində görürdüm.
Çünki o dövrdə hakimiyyətdə olan
rəhbərlərin səriştəsiz və antimil
li siyasəti nəticəsində respublika

xaos və anarxiya ilə üzləşmişdi,
tənəzzülün məngənəsində idi, eyni
zamanda, Ermənistan tərəfindən
torpaqlarımızın işğalı davam edir
di.
Ölkə uçurumun astanasında
idi, dövlət müstəqilliyimizin itiril
məsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış
dıq. Heydər Əliyevin Azərbay
canda yenidən siyasi hakimiyyətə
gəlməsi yeganə çıxış yolu kimi
sosial sifarişə çevrilmişdi. Bunu
xalq təkidlə tələb və xahiş edirdi.
Buna görə də Ümummilli li
der Naxçıvanda olarkən “Heydər
Əliyevin Hüquqlarının Müdafiəsi
Komitəsi”nin üzvü kimi dəfələr
lə ora getmiş, onunla görüşmüş,
xalqın bu böyük şəxsiyyəti Azər
baycanda təkrar hakimiyyətdə
görmək istəyini şəxsən özünə
çatdırmışdım. Dəfələrlə Yeni Azər
baycan Partiyasının yaradılması
məsələlərini Heydər Əliyevlə birgə
müzakirə etmiş, Bakıya gəlib onun
tərəfindən verilmiş tapşırıq və tə
limatları böyük ruh yüksəkliyi ilə
icra etmişdim. Böyük iftixar hissi
ilə deyirəm ki, tək Heydər Əliyevə
deyil, hətta onu dəstəkləyənlərə
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qarşı da güclü təzyiqlərin oldu
ğu, ona qarşı qərəzli kampaniya
aparıldığı bir dönəmdə Ali Sovetin
tribunasından Ulu öndərin fəal
müdafiəçisi kimi çıxış etmişəm.
Təbii ki, bu da mənim xalqıma,
dövlətimə, Heydər Əliyev ideya
larına olan tükənməz sevgimdən
irəli gəlirdi.
1992-ci il mayın 18-dəki çıxışım
da AXC - Müsavat cütlüyünün ha
kimiyyəti qəsb etməsi, parlamentə
təzyiq göstərilərək İsa Qəmbərin
Ali Sovetə Sədr seçilməsi ilə bağlı
etiraz edərək ölkədə yaranmış və
ziyyətin qiymətləndirilməsini və
parlamentə yeni Sədr seçilməsini
tələb etmişdim. Eyni zamanda,
cəsarətlə vurğulamışdım ki, Ali
Sovetin Sədri postuna ən layiq
li namizəd məhz təcrübəli dövlət
xadimi, dünya şöhrətli siyasətçi
Heydər Əliyevdir.
Həmin dövrdə parlamentdə
təmsil olunan 360 deputatdan çox
az bir qismi bu təşəbbüsü dəstək
lədi; baxmayaraq ki, zaldakıların
əksəriyyəti Ulu öndərin respubli
kaya rəhbərliyi dövründə yüksək
vəzifələrə irəli çəkilən insanlar idi.

SABİQ DEPUTAT

Parlamentdə 360 deputatın için
dən seçilərək 50 nəfərdən ibarət
deputat qrupunun - Milli Şuranın
yaradılması təklif olundu. Milli
Şura əslində qətiyyən milli iradəni
ifadə etməsə də, xalqın nəzərində
öz legitimliyini tamamilə itirmə
mək üçün onun sıralarında obyek
tivliyi və peşəkarlığı cəmiyyətdə
şübhə doğurmayan bəzi ziyalıla
rın da təmsil olunmasına imkan
verilmişdi. Həmin dövrdə AXCMüsavat hakimiyyəti, xüsusilə
parlamentin o dövrdəki rəhbərliyi
Ulu öndər Heydər Əliyevin Milli
Şuranın üzvü olmadığını əsas
gətirərək, onun Ali Sovetə Sədr
seçilməsini mümkünsüz sayır
dı. Mən də Heydər Əliyevin Milli
Şuraya seçilməsi üçün öz deputat
mandatımdan imtina etməyə hazır
olduğumu əsl vətəndaşlıq borcu
hesab etdim.
- İxtisasca həkim, ictimai-siya
si xadim, millət vəkili, sonra
diplomatik fəaliyyət... Siz
uzun müddət fövqəladə və
səlahiyyətli səfir kimi Azər
baycanı uzaq Şərq ölkələrin
də ləyaqətlə təmsil etdiniz.
Bu cür çoxşaxəli fəaliyyət
sferası sizə nələri qazandırdı?

- Mənim keçdiyim enişli, yoxuş
lu həyat yolu tərcümeyi-halımın
zənginləşməsində mühüm rol
oynamışdır. 1971-ci ildə N.Nəri
manov adına Azərbaycan Tibb
İnstitutunu bitirərək həkim ixtisa
sına yiyələnmişəm. Səhiyyə Na
zirliyi Baş İdarəsinin Kardiologiya
şöbəsinin 4 saylı bölməsində əmək
fəaliyyətinə başlamışam. Həmin
dövrdə ictimai-siyasi sahədə, parti
ya və komsomol işində olduqca
fəal iştirak edirdim, ictimai əhə
miyyətli tədbirlərdə təmsil olu
nurdum. 1975-ci ildən 1979-cu ilə
kimi Bakı şəhəri Əzizbəyov Rayon
Komsomol Komitəsinin II katibi

vəzifəsində çalışmışam.
Əmək fəaliyyətimin çox mühüm
mərhələlərindən biri 13 il ərzində
Semaşko adına Bakı şəhər 1 nöm
rəli xəstəxanaya (indiki 1 saylı Bakı
Şəhər Klinik Xəstəxanasına) rəh
bərlik etməyim ilə bağlıdır. Mən
bu tibb müəssisəsində həkim, baş
həkimin müavini və 1984-cü ildən
isə baş həkim kimi fəaliyyət göstər
mişəm. Bu xəstəxana həmin dövrdə
ölkəmizdə 2500 nəfərdən artıq tibbi
personalın təmsil olunduğu ən bö
yük müəssisə hesab edilirdi.
Yaxşı xatırlayıram, 1990-cı ildə
sovet imperiyası tərəfindən Azər
baycan xalqına qarşı törədilmiş 20

MAY-İYUN, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 53

SABİQ DEPUTAT

Yanvar faciəsi zamanı gülləbaran
edilmiş, xəsarət almış və dünyasını
dəyişmiş insanlar Semaşko adına
Bakı şəhər 1 nömrəli xəstəxanasına
gətirilir və bütün tibbi müdaxilə
lərdən sonra faktlar sənədləşdirilə
rək deputat-istintaq komissiyasına,
Respublika Prokurorluğuna təq
dim edilir, səfirliklərə ünvanlanır
dı... Demək istəyirəm ki, çox çətin
dönəmlərdən keçmişəm, ağrılı
dövrlər idi.
İstər həkim, istər millət vəkili,
istərsə də diplomatik fəaliyyətdə
olduğum zamanlar daim Azərbay
canın rifahı, işıqlı gələcəyi naminə
əlimdən gələnin ən yaxşısını etmə
yə çalışmışam.
Parlamentdə olduğum vaxt
lar MDB ölkələrinin Parlament
Assambleyası Şurasının üzvü
olmuşam, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatına iki də
fə vitse-prezident seçilmişəm. Bu
da mənə həm beynəlxalq aləmdə
ölkəmizi layiqincə təmsil etmək,
həm də Azərbaycan həqiqətləri
nin fəal təbliğatçısı olmaq imkanı
qazandırdı.
Beynəlxalq təşkilatlardakı
fəaliyyətim zamanı Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində torpaqlarımı
zın 20 faizinin işğal altında olması,
bir milyondan artıq soydaşımızın
qaçqın və məcburi köçkün həyatı
yaşaması faktlarını dəfələrlə səs
ləndirmək, milli məsələlərlə bağlı

qətiyyətli və fəal mövqedə da
yanmaq ən çox diqqət yetirdiyim
mühüm məqam olub.
Çin Xalq Respublikasında
Azərbaycanın fövqəladə və sə
lahiyyətli səfiri kimi fəaliyyət
göstərdiyim dövrdə münasibət
lərimizin inkişafı, iki ölkə arasın
da ticarət dövriyyəsinin artması,
diplomatik əlaqələrin intensiv
xarakter alması və müxtəlif sa
hələrdə əməkdaşlığın genişlən
dirilməsi baxımından uğurlu
layihələr həyata keçirildi. Həmin
dövr ÇXR-də yaşayan azərbay
canlıların hüquqlarının müdafiəsi,
iqtisadi fəaliyyətinin qurulması
və davam etdirilməsi, o cümlədən
partiyalararası münasibətlərin Çin Kommunist Partiyası ilə Yeni
Azərbaycan Partiyası arasında
əlaqələrin yaranması və inkişafı
sahəsində də çoxsaylı işlərin gö
rülməsi ilə yadda qaldı.
Eləcə də Vyetnam Sosialist Res
publikasında, Koreya Xalq Demok
ratik Respublikasında, Koreya Res
publikasında və Monqolustanda
da ölkəmizi uğurla təmsil etmək
şansı mənə nəsib olub.
Uzun illər ərzində çalışdığım
çoxşaxəli fəaliyyət sferası mənə
zəngin həyat təcrübəsi, xalqıma,
dövlətimə səmərəli xidmət etmək
imkanı qazandırdı və buna görə
taleyimdən çox razıyam. Bu yolda
mənə hər zaman işıqlı yol göstər
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miş, arxa, dayaq olmuş Ümummil
li lider Heydər Əliyevin əziz xa
tirəsini böyük ehtiramla yad edir,
ruhu qarşısında baş əyirəm.
Böyük minnətdarlıq hissi ilə
vurğulamaq istəyirəm ki, mənim
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatın
dakı uzunmüddətli fəaliyyətim
Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi
kursunun layiqli davamçısı Prezi
dent İlham Əliyev tərəfindən daim
yüksək qiymətləndirilmişdir. Ölkə
başçısının 2011-ci il 27 sentyabr
tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycanın
ictimai-siyasi həyatında fəal iştira
kıma görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilməyim, həmçinin 2013-cü il 2
iyul tarixli Sərəncamı ilə Azərbay
can Respublikası Prezidentinin
fərdi təqaüdünə layiq görülməyim
fəaliyyətimə verilən yüksək qiymə
tin bariz təzahürləridir. Fürsətdən
istifadə edərək əməyimə verilən bu
dəyərə, göstərilən diqqət və qay
ğıya görə özüm və ailəm adından
möhtərəm Prezidentimizə dərin
təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm.
- Hazırkı parlamentin fəaliy
yətini, qanun yaradıcılığı
prosesini yaxından izləyə
bilirsinizmi? Parlament üçün
darıxırsınızmı?
- Əlbəttə, ali qanunverici orqan
olan hazırkı parlamentin fəaliyyə
tini böyük maraqla izləyir və çox
yüksək qiymətləndirirəm.

SABİQ DEPUTAT

Milli Məclisin deputatı kimi 12
illik fəaliyyətim dövründə qanun
yaradıcılığı və hüquqi dövlət quru
culuğu prosesində, hüquqi bazanın
formalaşdırılmasında, qanunverici
liyin təkmilləşdirilməsində ya
xından iştirak etmişəm. Mənim par
lament fəaliyyətimin çox mühüm
səhifələrindən birini Ümummilli
lider Heydər Əliyevin rəhbərlik
etdiyi Azərbaycan Respublikasının
yeni Konstitusiya layihəsini hazır
layan komissiyanın üzvü olmağım,
müstəqil dövlətimizin yeni Konsti
tusiyasının hazırlanması və qəbu
lunda olan iştirakım təşkil edir.
Çox sevinirəm ki, bu gün Milli
Məclisin fəaliyyəti müasir dövrün

tələblərinə uyğun şəkildə təkmil
ləşdirilib. Ali qanunverici orqanda
baş verən hər bir yenilikdən xəbər
dar oluram və bu uğurlara görə
sevinirəm.
Təbii ki, mənə doğma olan
parlament üçün çox darıxıram.
Təəssüf ki, səhhətimdə olan prob
lemlərlə əlaqədar hələ bu doğma
məkana baş çəkə bilmirəm.
- Ailə üzvləriniz aktiv siyasət
dədir. Qızınız Səbinə Əliyeva
Azərbaycanın İnsan hüquq
ları üzrə müvəkkili (ombuds
man) seçilib. Bu, çox ağır və
məsuliyyətli bir vəzifədir.
Yəqin ki, iş fəaliyyətində

sizin tövsiyələrinizə tez-tez
ehtiyacı olur.
- Mən və həyat yoldaşım - tibb
üzrə elmlər doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi Rəna xa
nım Əliyeva övladlarımızı vətənə
məhəbbət, xalqa, dövlətə, mil
li-mənəvi və ümumbəşəri dəyər
lərə hörmət və sadiqlik ruhunda
böyütmüşük.
Ombudsman vəzifəsində ça
lışdığı son illər ərzində qızımın
fəaliyyətində hər hansı bir ciddi
çətinliyin olmasını və bununla əla
qədar tez-tez mənim tövsiyələrimə
ehtiyac duymasını hiss etməmi
şəm. Səbinə Əliyevanın malik ol
duğu mükəmməl ali təhsil səviy
yəsini və ötən illər ərzində məsul
vəzifələrdə çalışmaqla qazanmış
olduğu iş təcrübəsini nəzərə alaraq
inamla deyə bilərəm ki, o, müstə
qil dövlətimizin ali məqsədi olan
insan hüquqları və azadlıqlarını
hər zaman əsas meyar kimi rəhbər
tutmaqla xalqımıza sədaqətlə xid
mət göstərəcəkdir.
Bununla belə bir ata olaraq qızı
ma yüksək hüquqi qüvvəyə malik
olan Konstitusiya Qanunu ilə ölkə
ombudsmanının qarşısında qoyul
muş vəzifələrə dönmədən əməl
etməsini, öz fəaliyyətində aşkarlıq,
şəffaflıq, qanunçuluq, ədalət və
qərəzsizlik kimi əsas prinsiplə
rə diqqətli olmasını daim tövsiyə
edirəm.
Oğlum Rüfət Əliyev isə mənim
sənətimi uğurla davam etdirir.
Azərbaycan Tibb Universitetini
bitirib, gözəl həkim-cərrahdır. Ha
zırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xid
mətinin Hərbi-tibb baş idarəsinə
rəhbərlik edir, tibb xidməti gene
ral-mayorudur, Əməkdar həkim
fəxri adına layiq görülüb, tibb üzrə
fəlsəfə doktoru, dosentdir. Onun
insanların sağlamlığı keşiyində elə
sədaqətlə dayanması, uğurları mə
ni çox sevindirir.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının
baş redaktoru
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
aqrar inkişafla bağlı reallaşan layihələr

2020

-ci il Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazı
lıb və əsrlər ötsə də heç zaman unudulmayacaq. Ötən
il azğın düşmən üzərində qələbə ili, zəfər ili kimi yaddaşlara həkk olun
du. Azərbaycan xalqının indiki nəsillərinin taleyinə bu tarixi hadisənin
şahidi və iştirakçısı olmaq xoşbəxtliyi yazıldı. Xalqımız Qarabağda tarixi
zəfər qazandı. Biz bu böyük səadətə müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin liderliyi, rəşadətli Azərbaycan ordusunun qeyri-adi şücaəti sayə
sində nail olduq. Bu tarixi qələbə bizim üçün qürurverici olduğu qədər də
dəyərli və unudulmazdır. Artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və
yenidənqurma işlərinə start verilib. Görünən budur ki, Azərbaycan dövləti
Qarabağın iqtisadi və mədəni intibahı üçün səylərini əsirgəmir.
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Bu gün Azərbaycan dövləti
mənfur düşmənin viran qoyduğu
ərazilərin yenidən dirçəldilməsi
üçün ardıcıl və davamlı işlər görür.
Mən dünya mətbuatını yaxından
izləyirəm. Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə görülən işlərin miqyası
hər kəsi heyrətə salıb. Dostlarımız
uğurlarımıza sevinir, düşmənlə
rimiz isə xar olur. Dünya erməni
vandallarının Qarabağda törətdiyi
vəhşiliklərin fərqindədir. Hətta
sivil cəmiyyətlər şok içindədirlər.
Dünya görür ki, barbarlıq mücəs
səməsi olan mənfur qonşularımız
Qarabağda dəhşətli dağıntılar
törədiblər. Cənab İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, sanki Qarabağ
dan vəhşi qəbilələr keçib.
Azərbaycan Qarabağda təkcə
açıq döyüşdə qələbə qazanmayıb,
informasiya müharibəsində də

üstün mövqelərə çıxıb. Biz əda
lətli müharibə aparmışıq, üstəlik
qəddar erməni şovinizminin əsl
xislətini, iç üzünü açıb dünyaya faş
etmişik. Bu, belə də olmalı idi.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyeva, qızları
Leyla və Arzu Əliyevaların Şuşa
ya səfəri, bu müqəddəs məkanda
“Xarıbülbül” Musiqi Festivalının
keçirilməsi, şəhərdə müxtəlif ob
yektlərin açılışının, təməlqoyma
mərasimlərinin hər bir azərbaycan
lıya yaşatdığı qürur hissini tarix
boyu qəlbimizdə yaşadacağıq.
Şuşanın Azərbaycanın mədəniy
yət paytaxtına, həm də dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən birinə çevri
ləcəyinə heç bir şübhə ola bilməz.
Dövlətimiz düşmənin dağıdıb viran
qoyduğu torpaqları ən qısa zaman
da öz gücü ilə cənnətə çevirməyə
qadir olan bir ölkədir. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərdə görülən işlər,
həyata keçirilən layihələr nəinki
nəqliyyat, yol infrastrukturunun
yaxşılaşmasına, eləcə də orada yeni
müəssisələrin yaradılmasına, aqrar
sektorun sürətli inkişafına təkan
verəcəkdir. Ölkəmizin başçısı Qa
rabağı cənnətə çevirmək arzusun
dadır və biz bunun tez bir zamanda
reallaşacağına inanırıq.
Bu günlərdə başlanmasına
start verilən “ağıllı kənd” layihəsi
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoyduğunu göstərir. Bu model
özündə modern texnologiyaları
və yüksək innovativ yenilikləri
ehtiva edir. İlk baxışdan möcü
zə kimi görünsə də, dünyanın bir
neçə ölkəsində sınaqdan keçirilmiş
bu qəbildən olan müasir şəhər və
kənd modelləri Cənubi Qafqazda
ilk dəfə məhz Qarabağda tətbiq
edilir. Bu istiqamətdə ilk addım
Zəngilan rayonunun Ağalı kən
dində atıldı. Ölkə başçısı Zəngila
na səfəri zamanı 1-ci, 2-ci və 3-cü
Ağalı kəndlərini əhatə edən ilk
“ağıllı kənd” layihəsinin təməlini

Tahir Rzayev
Milli Məclisin Aqrar
siyasət komitəsinin sədri
qoydu. Bununla da, faktiki olaraq,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
müasir, beynəlxalq standartlara
əsaslanan inkişaf modelinin tətbi
qinə start verildi.
Qarabağda həyata keçiriləcək
layihənin icrası 5 istiqamət üzrə
aparılacaq. Onlar yaşayış, isteh
sal, sosial xidmətlər, “ağıllı kənd
təsərrüfatı” və alternativ enerji
sahələridir. Ərazidə ilk olaraq tam
izolyasiya edilmiş və innovativ
tikinti materiallarından istifadə
olunmaqla 200 fərdi evin tikintisi
nəzərdə tutulub. Maraqlıdır ki, ev
daxili mühəndis kommunikasiya,
isitmə sistemləri də “ağıllı texno
logiyalar” əsasında qurulacaq. Bu
kəndlərdə müasir məktəb, bağça,
poliklinika və elektron idarəetmə
mərkəzləri inşa olunacaq, turizm
infrastrukturu formalaşdırılacaq.
Həmçinin bütün yaşayış evləri,
sosial obyektlər, inzibati və icti
mai iaşə binaları, kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı və istehsalı
prosesi alternativ enerji mənbələri
ilə təmin ediləcək.
İşğalçı Ermənistan müharibəni
uduzsa da, nə bu məğlubiyyətlə,
nə də hazırkı reallıqlarla barışmaq
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Zəngilan rayonunda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ilk “ağıllı kənd” layihəsinin təməlqoyma mərasimi

istəmir. Bu, onların problemidir.
Ermənilər gec də olsa, ağıllarını
başlarına yığıb nəticə çıxarmalıdır
lar. Əks təqdirdə, “dəmir yumruq”
prinsipi öz yerində qalır. Azərbay
can xalqı azad etdikləri torpaqları
göz bəbəyi kimi qorumaq əzmində
dir. Buna heç kim zərrə qədər şübhə
etməsin. Biz doğma torpaqlarımızı
qəhrəman övladlarımızın qanı, canı
bahasına yenidən qazanmışıq. Bu
ərazilərin hər qarışı bizim üçün mü
qəddəsdir.
İşğaldan azad edilmiş bu bərə
kətli torpaqlarda kənd təsərrüfatı
nın inkişafı üçün böyük imkanlar
var və orada həyata keçiriləcək
aqrar layihələr uğurlu nəticələrin
qazanılmasına zəmin yaradacaq.
Keçən il müharibənin və pan
demiyanın doğurduğu çətinliklərə
baxmayaraq, kənd təsərrüfatı məh
sulları istehsalında yaxşı göstəri

cilər qazanılmışdır. İstehsalatda
2 faiz, heyvandarlıqda 3,1 faiz,
bitkiçilikdə 0,8 faiz artım olmuş
dur. Sevindirici haldır ki, keçən il
işğaldan azad edilmiş 7 min hektar
sahədə əkin işi aparılmışdır. Bu il
əkin sahəsinin 20-25 min hektara
çatdırılması nəzərdə tutulur. Aqrar
sahədə stimullaşdırıcı tədbirlə
rin görülməsi, güzəştli kreditlərin
verilməsi, yeni texnologiyaların
tətbiqi, kadrların hazırlığının ar
tırılması, işin düzgün təşkil olun
ması, maarifləndirmə tədbirlərinə
üstünlük verilməsi kənd təsərrü
fatı məhsullarının çeşid və isteh
salının yüksəldilməsi üçün əsas
şərtdir və bu istiqamətdə səmərəli
işlər görülür.
İşğaldan azad olunmuş bölgə
lərdə kommunikasiyaların açılma
sı, nəinki həmin ərazilərdə kənd
təsərrüfatının, eləcə də digər sa
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hələrin inkişafına, yeni layihələrin
işıq üzü görməsinə təkan verəcək
dir. Bu layihələr regiona və burada
təmsil olunan xalqlara ancaq sülh
və təhlükəsizlik bəxş edəcək. Bun
dan necə imtina etmək olar?!
Məlumdur ki, Zəngilan rayo
nundakı Mincivan qəsəbəsində
işğaldan əvvəl dəmir yolu stansi
yası var idi. Cənab İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, Birinci Qarabağ
müharibəsindən sonra ermənilər
bütün dəmir yolunu söküb apar
mışdılar. Relslərin bir hissəsini sat
mış, bir hissəsini isə tank əleyhinə
istehkamlar qurmaq üçün istifadə
etmişdilər. Azərbaycan dövləti hə
min dəmir yolunu yenidən bərpa
etməyi planlaşdırır. Artıq bu sahə
də işlərə başlanılıb. Bu dəmir yolu
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azər
baycanın əsas hissəsini Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə birləşdi

BƏRPA
kün olmuşdur. Düşməndən azad
rəcək. Əslində Zəngilan rayonu
edilmiş ərazilərin tez bir zamanda
coğrafi baxımdan Şərqi Zəngəzuru
abadlaşdırılacağı, sakinlərin öz
Qərbi Zəngəzura qovuşdurur.
ata-baba yurdlarına qayıdacağı,
Naxçıvanda dəmir yolu və av
ərazilərdə iqtisadiyyatın, kənd
tomobil yolu açılacaq. Belə olan
təsərrüfatının sürətlə inkişaf et
halda regionda kənd təsərrüfatının
sürətli inkişafının
təmin edilməsi sahə
sində heç bir əngəl
“Ağıllı kənd” layihəsi özündə modern texnologiya
qalmır.
ları və yüksək innovativ yenilikləri ehtiva edir. İlk
Bu gün qalib
baxışdan möcüzə kimi görünsə də, dünyanın bir ne
Azərbaycan iqtisa
çə ölkəsində sınaqdan keçirilmiş bu qəbildən olan
di cəhətdən inkişaf
müasir şəhər və kənd modelləri Cənubi Qafqazda
edən, beynəlxalq
ilk dəfə məhz Qarabağda tətbiq edilir. Bu istiqa
aləmdə nüfuz sa
hibi olan və dünya
mətdə ilk addım Zəngilan rayonunun Ağalı kəndin
dövlətləri tərəfindən
də atıldı. Ölkə başçısı Zəngilana səfəri zamanı 1-ci,
dəyərləndirilən bir
2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərini əhatə edən ilk “ağıllı
ölkədir. Əlbəttə, bu
kənd” layihəsinin təməlini qoydu. Bununla da, fak
Azərbaycan Prezi
tiki olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müasir,
denti cənab İlham
beynəlxalq standartlara əsaslanan inkişaf modeli
Əliyevin uzaqgörən
nin tətbiqinə start verildi.
siyasəti, xalqla olan
sarsılmaz birliyi,
reallıqların qiymət
diriləcəyi barədə ölkə rəhbərinin
ləndirilməsi və qətiyyətli addım
səsləndirdiyi fikirləri hər bir azər
ların atılması nəticəsində müm

baycanlı dəstəkləyir və bunların
həqiqətə çevriləcəyinə inanır.
Hamı kimi mən də həmin əra
zilərin laləzara çevriləcəyini çox
arzulayıram və bunun tezliklə baş
verəcəyinə tam əminəm. Bu gün
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
vüsətli və genişmiqyaslı işlər ona
görə icra olunur ki, bu bərəkətli
torpaqların əsl sahibləri öz doğma
yurdlarında - ata ocaqlarında keç
mişdəki xoşbəxt həyatlarını yeni
dən təmin edə bilsinlər. Sözsüz ki,
bu, belə də olacaq.
Biz Vətən müharibəsi zamanı
olduğu kimi, Qarabağın iqtisadi
və mədəni intibahı üçün də bütün
qüvvələrimizi yenidən birləşdir
məyə borcluyuq. Bu borcu hər bir
vətəndaş dərk edir, qiymətləndirir
və bunun naminə hər cür fədakar
lığa, mübarizəyə hazır olduğunu
nümayiş etdirir. Çünki reallıqlar
bizi bütün istiqamətlərdə qələbələ
rə kökləyir.
Qarabağ
Azərbaycandır!
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Səhiyyə işçilərimiz həm müharibə, həm
də pandemiya sınağından üzüağ çıxdılar
Müsahibimiz Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanovdur

- Əhliman müəllim, əhalinin
sağlamlığı, səhiyyənin düzgün
təşkili dövlətin sosial mahiyyə
tini təşkil edən mühüm amil
lərdəndir. Yaşadığımız Qarabağ
müharibəsi və pandemiya
şəraitində Azərbaycan səhiyyə
si özünü necə göstərdi?
- Bu gün Azərbaycan səhiyyəsi
özünün yeni inkişaf mərhələsini ya
şayır. Prezident İlham Əliyevin diq
qət və qayğısı ilə nəinki paytaxtda, o
cümlədən bölgələrdə də müasir tibb
mərkəzləri açılır, köhnə tibb ocaqları
yenidən bərpa olunaraq müasir ava
danlıqlarla təchiz edilir. Səhiyyə sis
teminin inkişafı, bu sahənin madditexniki bazasının, kadr potensialının
gücləndirilməsi və infrastrukturun
yenilənməsi daim diqqət mərkəzin
dədir.

Ümummilli lider Heydər Əli
yevin müəyyənləşdirdiyi strateji
siyasət kursunu layiqincə davam
etdirən Prezident İlham Əliye
vin həyata keçirdiyi sosial siyasət
nəticəsində dövlət büdcəsindən
səhiyyəyə ayrılan vəsait ildən-ilə
artırılır. Bu da tibb müəssisələrinin
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına,
ümumilikdə tibbi xidmətin müasir
tələblər səviyyəsinə qaldırılmasına
yeni imkanlar açır.
Azərbaycanda səhiyyənin səviy
yəsinin yüksəlməsi son elmi texno
loji yeniliklərin tətbiqi sahəsində
mümkün olub. Məhz pandemiya
dövründə ölkə səhiyyəsinin bu du
ruma adekvat olması reallığı tam əks
etdirir. Koronavirus pandemiyası
dövründə görülən işlər, o cümlədən
yeni tibb müəssisələrinin açılması
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ölkə səhiyyəsi ilə bağlı mənzərənin
aydın təzahürüdür.
Koronavirus pandemiyasının ilk
vaxtlarından vətəndaşların sağlamlı
ğının qorunması məqsədi ilə Prezi
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
virusun geniş yayılmasının qarşısının
alınması üçün ölkə ərazisində çevik
və sistemli preventiv tədbirlər həyata
keçirilməyə başlandı. Nazirlər Kabi
neti yanında Operativ Qərargahın və
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fondunun yaradılması, karantin reji
minin tətbiqi məhz bu virusla effektiv
mübarizəyə xidmət edir. Ölkəmizə
Avropa istehsalı olan laborator test
lər, tibb avadanlığı və ləvazimatlar,
qoruyucu tibbi vasitələr, vaksinlər
vaxtında gətirilərək tibb müəssisələri
nə təhvil verildi, yeni laboratoriyalar
formalaşdırıldı, qısa zamanda səhiy
yə sisteminin effektiv fəaliyyətini tə
min edən addımlar atıldı, modul tipli
xəstəxanalar quruldu. Bu tədbirlər
virusun daha böyük miqyasda ya
yılmasının qarşısını almağa, yolu
xanların müalicəsi üçün imkanların
genişləndirilməsinə şərait yaratdı.
Görülən tədbirlər nəticəsində Azər
baycanda COVID-19 ilə mübarizədə
əldə olunmuş nailiyyətlər Ümum
dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən
də yüksək qiymətləndirildi, ölkəmiz
bu mübarizədə nümunəvi ölkələr si
yahısına daxil edildi.
Hər kəsə yaxşı məlumdur ki,
koronavirusla mübarizədə həkim
lərin, tibb işçilərinin əməyi olduqca
böyükdür. Koronavirusla mübarizə
nin davam etdiyi bir zamanda isə 30

AKTUAL

ilə yaxın müddətdə mənfur erməni
daşnaklarının zəbt etdiyi tarixi tor
paqlarımızın azad olunması uğrunda
gedən İkinci Qarabağ müharibəsi
nin başlanması səhiyyə işçilərinin
məsuliyyətli və şərəfli işini bir qədər
də artırdı. Xəstə və yaralıların ümid
yerinə çevrilən həkimlərin və tibb iş
çilərinin həm döyüş cəbhəsində, həm
də koronavirus infeksiyası ilə mü
barizə tədbirlərində gördükləri işlər
danılmazdır. Hər iki cəbhədə səhiyyə
resurslarımız səfərbər olundu, tibb
işçilərimiz mürəkkəb şəraitdə gərgin
əmək sərf edərək, demək olar ki, bü
tün gün ərzində fasiləsiz çalışdılar və
hazırda da koronavirusla mübarizədə
əzmkarlıq göstərirlər. Xəstələrin və
yaralıların həyatını xilas etmək üçün
tibb müəssisələrində gecə-gündüz
əziyyət çəkən insanların bu fədakar
lığı heç bir ölçüyə sığmayacaq qədər
böyükdür. Düşünürəm ki, tibb işçilə
rinin bu fədakarlığı həm peşə borcu,
həm də böyük bir missiyadır. Səhiyyə
işçilərinin hər iki cəbhədə öz işlərinin

öhdəsindən layiqincə gəlməsi dövlə
timiz və xalqımız tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir.
- Ölkəmizdə səhiyyənin təşkili
və idarə edilməsi ilə bağlı ciddi
islahatlar aparılmaqdadır. Tibbi
sığorta sisteminə keçid isla
hatların vacib hissəsini təşkil

edir. Bu sistemi tənzimləyən və
xidmətin işlək mexanizmə çev
rilməsini təmin edən hüquqi
baza yetərlidirmi? Bu sahədə
yeni təklifləriniz varmı?
- Azərbaycanda əhalinin sağlam
lığının qorunması dövlətimizin daxili
siyasətinin prioritet istiqamətidir və
cənab Prezident İlham Əliyevin daim

1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin nəzdində fəaliyyət göstərən modul tipli xəstəxana
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diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə
bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyə
sahəsində də ardıcıl və uğurlu isla
hatlar aparılır. Bu islahatların ən mü
hüm tərkib hissəsi vətəndaşlarımıza
göstərilən səhiyyənin idarə olunması
və maliyyələşdirilməsinin optimallı
ğını təmin edəcək icbari tibbi sığorta
sisteminin qurulmasıdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin fərmanı ilə icbari tibbi
sığortanın bütün ölkə ərazisində tam
tətbiq olunması işlərisürətləndirildi.
Səhiyyənin mövcud maliyyələşmə
mexanizmlərinin yeni iqtisadi mü
nasibətlər əsasında təkmilləşdiril
məsi yolu ilə əhaliyə göstərilən tibbi
xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək,
əhalinin sağlamlığının etibarlı qo
runmasını təmin etmək məqsədi ilə
“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə
Birliyi” (TƏBİB) publik hüquqi şəxs
yaradıldı. İcbari tibbi sığortanı həyata
keçirməklə əhaliyə tibbi yardımın
səviyyəsini kifayət qədər yüksəldə
biləcəyik.
Səhiyyənin hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsində Milli Məclisin
Səhiyyə komitəsinin fəaliyyəti böyük
dür. Belə ki, sağlamlığın mühafizəsi,
əhalinin sanitar-epidemioloji sağlam
lığı, dərman vasitələri, əczaçılıq, icti
mai təhlükəli xəstəliklərlə mübarizə,
tibbi sığorta, tibb fəaliyyəti üzrə qa

nun layihələrini hazırlayan Səhiyyə
komitəsinin bu sahədə dövlət siyasə
tinin formalaşdırılmasında və həyata
keçirilməsində rolu əhəmiyyətlidir.
İcbari tibbi sığortanın tətbiq edilmə
si üçün mükəmməl hüquqi bazanın
yaradılması vacibdir. Azərbaycan
da “Tibbi sığorta haqqında” Qanun
1999-cu ildə qəbul olunmuşdur. Bu
qanun çox köhnə olduğuna görə,
icbari tibbi sığortanı həmin qanun
əsasında həyata keçirmək mümkün
deyildi. Səhiyyə komitəsi tərəfindən
bu qanun yenidən işlənildi, demək
olar ki, tamamilə yeniləndi. İcbari tib
bi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək
üçün həmin qanuna çoxsaylı dəyi
şikliklər etdik, bu sahənin hüquqi
bazasını yaratdıq. Əks təqdirdə icbari
tibbi sığortanı həyata keçirmək müm
kün olmazdı.
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi ilə sıx əməkdaşlığımız var.
Əminəm ki, yeni qanunvericilik baza
sının yaradılması icbari tibbi sığor
tanın effektli tətbiqini təmin edəcək.
Hazırda Səhiyyə komitəsində bir sıra
qanun layihələri, o cümlədən Əhali
nin sağlamlığının qorunması haqqın
da qanun layihəsi yenidən işlənilir.
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- Səhiyyə sistemində aparılan
islahatların uğurla həyata ke
çirilməsində yeni tələblərə ca

vab verən, savadlı və peşəkar,
bacarıqlı tibbi kadr bazasının
mövcudluğu mühüm amildir.
Azərbaycanda tibbi kadr po
tensialı nə səviyyədədir?
- Bu gün istər Azərbaycan səhiy
yəsinin maddi-texniki bazası, istərsə
də kadr potensialı imkan verir ki,
bütün patologiyaları yüksək səviy
yədə, klinik protokollara uyğun
müalicə edə bilək. Müasir avadan
lıqlarımız, savadlı həkimlərimiz var.
Təxminən 10 il bundan əvvəl Tibb
Universitetində diplomdan sonrakı
təhsil sistemini dəyişərək, reziden
tura təhsil sisteminə keçdik. Bu,
həkimlərin yüksək ixtisaslı mütə
xəssis kimi hazırlanmasında böyük
rol oynayır. Hazırda xaricdə əlavə
nəzəri və təcrübi kurs keçərək Azər
baycana qayıdan mütəxəssislərimiz
kifayət qədər çoxdur. Mən bu sahə
də qardaş Türkiyəni xüsusilə qeyd
etmək istəyirəm. Həm Türkiyədə,
həm də Avropanın digər ölkələrində
əlavə tədris və yüksək təcrübə keçən
mütəxəssislərimiz qayıtdıqdan sonra
effektiv fəaliyyətləri ilə seçilirlər. Bu
gün dünyada elə bir patologiya yox
dur ki, onu Azərbaycanda müalicə
etmək mümkün olmasın. Müasir
texnologiyalar hesabına bütün xəstə
likləri həm müayinə, həm də müali
cə edə bilirik.

MÜSAHİBƏ
Şübhəsiz ki, həkimlərimizin ha
mısının yüksək ixtisaslı, savadlı, vic
danlı olduğunu deyə bilmərik. Savad
səviyyəsi yüksək olmayan, vicdanla
çalışmayan həkimlər də var. Həkim
səhvi, laqeyidlik və digər bi kimi
problemlərə dünyanın hər yerində
rast gəlmək olur. Sadəcə, işində səh
və yol verən həkim mütləq öz bilik
səviyyəsini və savadını artırmalıdır.
- Adətən səhiyyə xidmətlərindən
danışanda ilk olaraq pasiyent
lərin hüquqları önə çəkilir. Bəs
həkimlərin hüquqlarını qoru
yan, üzləşdikləri problemlərin
həllinə yönəlik müvafiq qanun
verici baza formalaşıbmı?
- Bu da çox aktual bir məsələdir.
Səhiyyə komitəsi və Milli Məclisin
müvafiq şöbəsi həm pasiyentlə
rin, həm də həkimlərin hüquqları
nın qorunması ilə bağlı yeni qanun
layihəsinin hazırlanması üzərində
çalışır. Bu istiqamətdə bir çox təkliflər
mövcuddur. Düşünürəm ki, müva
fiq qurumlarla birgə müzakirələrdən
sonra belə qanunların qəbul ediləcəyi
gözləniləndir.
- Müasir dünyanı və fəaliyyət
növlərini, o cümlədən də tibb
sahəsini informasiya texno
logiyaları olmadan təsəvvür
etmək mümkünsüzdür. Bu gün

Vətən müharibəsi qazilərinin reabilitasiyası prosesi

səhiyyədə informasiya texno
logiyalarının tətbiqini, həkim
lər və digər tibbi personalın
informasiya texnologiyaları
ilə işləmək bacarığını artırmaq
üçün hansı tədbirlər görülür?
- Keyfiyyətli və sürətli səhiyyə
xidmətlərinin göstərilməsində müasir
informasiya texnologiyalarının əhə
miyyəti böyükdür. Belə ki, ölkə
mizdə icbari tibbi sığortanın tətbiqi
ilə əlaqədar tibb müəssisələrində
informasiya-kommunikasiya texnolo
giyaları infrastrukturunun qurulması
üzrə işlər həyata keçirilir. Bu fəaliyyət
tibb müəssisələrində informasiyakommunikasiya texnologiyalarının

imkanlarından istifadə etməklə icbari
tibbi sığortanın məlumat bazasının,
habelə müvafiq proqram təminatının
yaradılması və geniş tətbiqi məqsədi
daşıyır. İşlər ölkə başçısının “Azər
baycan Respublikasında icbari tibbi
sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi
ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında”
2018-ci il 20 dekabr tarixli 418 nömrə
li Fərmanına əsasən həyata keçirilir.
Qeyd edilən proqram təminatı
xəstəxanalara müraciət edən vətən
daşın onlayn qeydiyyatının aparıl
masına, onun sığorta olunan olub-ol
mamasının müəyyənləşdirilməsinə,
pasiyentin müraciət etdiyi şöbələr,
ona xidmət göstərən həkimlər, təyin
olunan müayinə və müalicə (ambula
tor və stasionar) haqqında məlumat
ların sistemə daxil edilməsinə imkan
yaradır, həmçinin vətəndaşların
zaman və məkandan asılı olmayaraq,
diaqnozları və laborator analizlərinin
nəticələri haqda məlumatları rahat
lıqla əldə etmələrinə xidmət edir.
Müvafiq əməkdaşların qeyd edilən
informasiya texnologiyalarından isti
fadə etmək bacarıqlarının artırılması
məqsədi ilə təlimlər keçirilir. Həmçi
nin informasiya texnologiyalarından
istifadə etməklə tibb işçiləri telekör
pülər vasitəsilə həm ölkə daxilində,
həm də ölkə xaricində olan yüksək
ixtisaslı mütəxəssislərlə müzakirələr
və fikir mübadilələri aparırlar.
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Azərbaycanda tolerantlıq ənənələrinin
möhkəmləndirilməsində İlham Əliyevin rolu
Əsrlər boyu Azərbaycanda məskunlaşmış bir çox xalqlar və etnik qruplar arasında möhkəm dözümlülük
əlaqələri mövcud olub. Onlar öz milli xüsusiyyətlərini, dinlərini, adət-ənənələrini qoruyub saxlayıb, tari
xin heç bir dönəmində burada milli, irqi və dini zəmində ayrı-seçkiliklə üzləşməyiblər.

Ceyhun Məmmədov
Milli Məclisin deputatı, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
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Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illər ölkə
mizdə görülən işlər və həyata keçirilən tədbirlər dini eti
qad seçiminə hörmətlə yanaşıldığını, bu sahədə azadlığın
və tolerantlığın qorunduğunu, yarana biləcək problemlə
rin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə həllinin
təmin edildiyini göstərir.
Azərbaycan tarixin bütün dövrlərində dini dözüm
süzlükdən əziyyət çəkən insanlar üçün sığınacaq olub,
ölkəmizə təkcə fərqli dinlərin nümayəndələri deyil, həm
də müxtəlif səbəblərdən təzyiqlərə məruz qalan ayrı-ay
rı xalqların, dini cərəyanların nümayəndələri də pənah
gətiriblər.
Bu gün respublikamızda fəaliyyət göstərən hər bir di
ni icmaya sərbəst şəkildə, maneəsiz fəaliyyət göstərmək
üçün şərait yaradılıb.

DƏYƏRLƏR
Tam əminliklə söyləyə bilərik ki,
ölkəmizdə yaşayan müxtəlif dinlərin
nümayəndələrinə olan diqqət və qayğı
Azərbaycan hökumətinin din siyasə
tinin prioritet istiqamətlərindən birini
təşkil edir. Məhz bu siyasət sayəsində
dövlət dini icmalara xüsusi ehtiram ilə
yanaşır, hər il dövlət büdcəsindən on
lara yardımlar ayrılır, dini bayram və
mərasimlər dövlət səviyyəsində qeyd
edilir.
Məhz bu uğurlu siyasətin nəticəsi
dir ki, Azərbaycanda dövlət müstəqil
liyindən əvvəl əgər 18 məscid mövcud
idisə, hazırda ölkəmizdə 2250 məscid,
16 kilsə və 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir.
Bugünədək Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsində 970 dini qurum
dövlət qeydiyyatından keçib. Onlar
dan 933-ü islam, 37-si isə qeyri-islam
(xristian - 26, yəhudi - 8, krişna - 1, bə
hai - 2) dini icmalarıdır. Eyni zamanda,
11 dini təhsil müəssisəsi (kollec) dövlət
qeydiyyatına alınıb.
Prezident İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı sayəsində son illər ölkəmizdə
bir sıra məscidlər, tarixi mədəniyyət
abidələri, o cümlədən Təzəpir, Əjdər
bəy və Şamaxı məscidləri, Bibiheybət,
Gəncə və Bərdə İmamzadə ziyarət
gahları yüksək memarlıq üslubunda
yenidən təmir və bərpa olunub. Eyni
zamanda, Bakıda öz möhtəşəmliyi və
əvəzsiz memarlıq üslubu ilə seçilən
Heydər Məscidi inşa edilib. Həmçinin
2014-cü ilin mayında Azərbaycanda
dini dözümlülük ənənələrinin daha
da möhkəmləndirilməsi, milli və dini
azlıqlara dövlət qayğısının artırılması
məqsədi ilə Bakı Beynəlxalq Multikul
turalizm Mərkəzi yaradılıb. Azərbay
can həqiqətlərinin və multikulturaliz
min dünyada təbliğində sözügedən
mərkəz müstəsna rola və əhəmiyyətə
malikdir.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə 2016cı il Azərbaycanda “Multikulturalizm
İli”, 2017-ci il “İslam Həmrəyliyi İli”
elan edildi, bununla əlaqədar ölkə
daxilində və xaricində bir sıra mühüm
tədbirlər həyata keçirildi.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyevin 9 fevral

2001-ci ilin may ayında bütün
Rusiyanın patriarxı II Aleksi Azər
baycana səfərə gəlmiş, ölkəmizdəki
tolerantlıq mühitinə heyranlığını
ifadə etmişdi: “Burada pravoslavlar
heç bir sıxışdırmaya məruz qalmadan
öz dinlərinə və əqidələrinə etiqad
edirlər. Hətta bu cür şərait, təəssüf
ki, bəzi pravoslav ölkələrində belə
yoxdur”.
1999-2001-ci ildə Bakıda digər
pravoslav məbədi - Müqəddəs Mər
yəm Ana katolik kilsəsi təmir və bər
pa olundu. 1998-ci ildə Azərbaycanda
Bakı və Xəzəryanı ölkələrin bölgə
yepiskopluğu yaradıldı və tərkibinə
Azərbaycan ərazisindəki Pravoslav
kilsələri ilə yanaşı, Dağıstan və Çeçe
nistandakı kilsələr də daxil edildi.
Onu da bildirək ki,
Azər
baycanda müxtəlif
Tolerantlığın hökm sürdüyü Azərbaycan cə
konfessiyaların ibadət evlə
miyyəti xalqımızın tarixi nailiyyətidir və bu
rinin tikintisinə və bərpa
amil ictimai-siyasi həyatımızın aparıcı nor
sına fərqli dini icmaların
masına çevrilib. Ölkəmizdə həmişə bütün
nümayəndələrinin maddi
dinlərə və onların mənsublarına hörmətlə
və mənəvi dəstək verməsi
yanaşılıb, dindarların ibadətlərini layiqincə
tarixi keçmişimizdən qalan
yerinə yetirmələri məqsədi ilə hər cür şərait
mütərəqqi ənənədir. XIX
yaradılıb. Azərbaycan bu gün müasir dünya
əsrin sonlarında Bakıda
üçün milli, dini tolerantlıq nümunəsidir.
“Qızıl kilsə” kimi tanınan
“Aleksandr-Nevski” kil
səsinin inşası üçün toplanmış ianə
xalqlar, dinlər və sivilizasiyalararası
nin böyük hissəsini müsəlmanların
dialoqun və əməkdaşlığın gücləndiril
verməsi dünya tolerantlıq tarixinin ən
məsinə çalışır.
parlaq səhifələrindən biridir. Dinlər
Müstəqillik illərində Azərbaycanda
arası münasibətlərin gərginləşdiyi, di
din sahəsində qəbul edilən qanunlar,
ni-etnik qarşıdurmaya rəvac verildiyi
həyata keçirilən tədbirlər, qazanılan
bir zamanda uzun tarixi dövr ərzində
uğurlar ölkəmizdə dövlət-din müna
formalaşmış bu ənənənin bərpası bü
sibətlərinin yüksək səviyyədə tən
tün dünya üçün nümunə, Azərbaycan
zimləndiyini, bu sahəyə xüsusi qayğı
xalqı üçün qürurverici hadisədir.
göstərildiyini söyləməyə əsas verir.
2003-cü ilin aprel ayında Rum
Azərbaycan hökumətinin diqqəti sayə
Patriarxı II Varfolomey ölkəmizdə
sində 1920-ci ildə bağlanmış Cen Miro
dini durumla tanış olmaq, dinlərarası
nosets kilsəsinin binası 1991-ci ildə Rus
dialoqu inkişaf etdirmək məqsədi ilə
pravoslav kilsəsinə verildi. Kilsə sovet
Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi, dövlət
hakimiyyəti dövründə anbar kimi isti
rəsmiləri, din xadimləri, müsəlman,
fadə olunduğundan dağıntılara məruz
xristian, yəhudi icmalarının rəhbərləri
qalmışdı. Kilsənin təmirini Moskvada
ilə görüşlər keçirdi, respublikamızda
yaşayan azərbaycanlı iş adamı Aydın
fəaliyyət göstərən ənənəvi və qey
Qurbanov öz üzərinə götürdü. Bu
ri-ənənəvi konfessiyalar arasındakı
dini məbəd təmir olunaraq 2003-cü
mövcud münasibətləri yüksək qiymət
ilin martında dindarların istifadəsinə
ləndirdi.
verildi.

2018-ci il tarixli sərəncamı ilə ölkəmiz
də dini fəaliyyət sahəsində peşəkar
kadrların hazırlanması məqsədi ilə
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu yara
dıldı. Bu gün institut milli kadrların
yetişdirilməsi istiqamətində fəaliyyəti
ni uğurla davam etdirir.
Məlum olduğu kimi, dini etiqad
azadlığının təmin olunmasında və dini
dözümlülük ənənələrinin möhkəm
ləndirilməsində mədəniyyətlərarası
dialoq və dinlərarası əməkdaşlıq xü
susi rol oynayır. Dinlərarası ədavət və
münaqişələrin qarşısının alınmasında
bütün cəmiyyət, dövlət və qeyri-dövlət
qurumlarının üzərinə böyük vəzifələr
düşür. Bu reallığı nəzərə alan Azərbay
can dövləti ayrı-ayrılıqda bütün dinlə
rin milli ənənələrinə hörmətlə yanaşır,
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DƏYƏRLƏR
yüksək səviyyədə olduğunu vurğula
Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə
dı. Səfər çərçivəsində Bakıda Müqəd
1999-cu ildə katolik icması da dövlət
dəs Məryəm Ana katolik kilsəsinin
qeydiyyatına alındı, əvvəllər dini ayin
rəsmi açılış mərasimi keçirildi. İlham
ləri evlərdə icra edən icma üzvlərinə
Əliyev mərasimdəki çıxışında Bakıda
ibadətlərini sərbəst yerinə yetirmələri
katolik kilsəsinin açılmasını Azərbay
üçün 2000-ci ildə xüsusi bina ayrıldı.
canın gələcək inkişafı, dünya birliyinə
Sonradan Azərbaycan hökuməti ilə
inteqrasiyası, Avropa ilə gözəl münasi
Vatikan dövləti arasındakı razılığa əsa
bətlərin davam etdirilməsi baxımından
sən Bakıda Nobel prospektində Roma
əhəmiyyətli hadisə kimi qeyd etdi.
katolik kilsəsi inşa olundu.
Azərbaycanda yaşayan yəhudi ic
1992-ci ilin mayında Azərbaycan
maları da dövlətin diqqət və qayğısı ilə
Respublikası ilə dünya katolik xristian
tam əhatə olunub. 2001-ci ildə Azər
larının mərkəzi sayılan Vatikan dövləti
baycan hökumətinin nümayəndələri
arasında diplomatik münasibətlər ya
nin və dünyanın bir çox ölkələrindən
radıldı. Bu münasibətlərin inkişafında
gələn qonaqların iştirakı ilə yəhudilə
Prezident Heydər Əliyevin 1997-ci il
rin yığcam yaşadığı Qubanın Qırmızı
sentyabrın 26-da Vatikana rəsmi səfə
Qəsəbə adlanan ərazisində bərpa olu
rinin böyük rolu oldu. Səfər zamanı
nan sinaqoqun açılış mərasimi keçi
Heydər Əliyev Roma papası II İohann
rildi. 2003-cü ilin mart ayında Bakıda
Pavellə görüşdü və katolik kilsəsinin
Avropada ən böyük Yəhudi sinaqoqu
Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı ge
istifadəyə verildi. Açılış mərasimində
niş fikir mübadiləsi aparıldı.
dövlət rəsmiləri, Azərbaycanda fəaliy
2002-ci il mayın 22-də Vatikan döv
yət göstərən dini icmaların rəhbərləri
lətinin başçısı, Roma papası II İohann
və xarici ölkələrdən qonaqlar iştirak
Pavel ilk dəfə olaraq Azərbaycana
rəsmi səfərə gəldi, dövlət
rəsmiləri və ictimaiyyətin
Hazırda ölkəmizdə 2250 məscid, 16 kilsə
nümayəndələri ilə görüşdü.
və 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir. Bugünə
O, Azərbaycandakı mövcud
dək Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komi
dini dözümlülüyü, dinlər
təsində 970 dini qurum dövlət qeydiyya
arası əməkdaşlığı yüksək
tından keçib. Onlardan 933-ü islam, 37-si
qiymətləndirərək demişdi:
isə qeyri-islam (xristian - 26, yəhudi - 8,
“Azərbaycanda dinlər arasın
krişna - 1, bəhai - 2) dini icmalarıdır. Eyni
da mövcud tolerantlıq və dö
zamanda, 11 dini təhsil müəssisəsi (kollec)
zümlülük münasibətləri dün
dövlət qeydiyyatına alınıb.
yanın bir çox ölkələri üçün
yaxşı nümunə ola bilər”.
etdilər. Sinaqoqun tikintisində xaricdə
Vatikan dövləti ilə qarşılıqlı əla
fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatları
qələr sonrakı illərdə daha da inkişaf
ilə yanaşı, Qafqaz Müsəlmanları İdarə
etdirildi. Azərbaycan Respublikasının
sinin, Rus pravoslav kilsəsinin Qafqaz
Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci ilin
və Xəzəryanı Yeparxiyasının da xüsusi
fevralında İtaliyaya rəsmi səfəri za
əməyi var. Müsəlmanlarla xristianların
manı Vatikan dövlətində oldu, dövlət
Yəhudi sinaqoqunun inşasında birgə
katibi kardinal Ancelo Sodano ilə gö
iştirakı dünyada analoqu olmayan ha
rüşdü, Azərbaycanla Vatikan arasın
disələrdəndir.
da qarşılıqlı əlaqələr ətraflı müzakirə
Əsrlər boyu Azərbaycanda yaşa
edildi.
yan udilərə də Azərbaycan hökuməti
2008-ci il martın 6-da Müqəd
hər zaman yüksək diqqət və qayğı ilə
dəs Taxt-tacın dövlət katibi kardinal
yanaşmışdır. 2003-cü ildə Azərbay
Tarçiziyo Bertone Azərbaycana səfərə
can hökumətinin dəstəyi ilə Albangəldi. O, Prezident İlham Əliyevlə
Udi dini icması dövlət qeydiyyatına
görüşündə ölkəmizdə müxtəlif din
alındı.
və icmalar arasında dözümlülüyün
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1836-cı ildə Rusiya çarının fərma
nı ilə Alban kilsəsi və katolikosluğu
ləğv edildi, Alban məbədləri erməni
Apostol kilsəsinə verildi. Azərbaycan
hökumətinin dini fəaliyyət sahəsində
yeritdiyi uğurlu siyasət nəticəsində udi
etnosu itirilmiş hüquqlarını bərpa etdi.
Onlara məxsus tarixi abidələrin bir
qismi yenidən təmir olundu. Bunlar
dan biri Qafqazda, eləcə də dünyada
ən qədim xristianlıq məbədlərindən
biri sayılan, vaxtilə Şəkinin Kiş kən
dində inşa edilən Alban kilsə-muzeyi
dir. IV-V əsrlərə aid kilsənin təmirinə
2000-ci ildə başlanıldı və 2003-cü ildə
başa çatdırıldı.
2019-cu ildə Qəbələnin Nic qəsəbə
sində Müqəddəs Məryəm Ana Alban
kilsəsində təmir və bərpa işlərinə başla
nıldı, 2020-ci ildə Vətən müharibəsinin
getdiyi dövrdə həmin kilsənin təmiri
yekunlaşaraq istifadəyə verildi. 2021-ci
ilin may ayının 15-də Prezident İlham
Əliyev ailəsi ilə birlikdə həmin kilsəni
ziyarət etdi, dini icmanın üzvləri ilə gö
rüşdü, dualar edildi. Bu, öz növbəsin
də ölkə başçısı və ailəsinin milli-mənə
vi dəyərlərimizə verdiyi yüksək dəyər
və qiymətin göstəricisidir.
Bütün bu sadalananlar onu demə
yə əsas verir ki, ölkəmizdə ayrı-ayrı
dinlərə göstərilən münasibət birməna
lı olaraq eynidir. Məhz bu səbəbdən
Azərbaycan bu gün dünyada əsrlər
boyu formalaşmış tolerantlıq ənənə
lərinin qorunub saxlanıldığı, birgəya
şayışın təmin olunduğu nümunəvi bir
ölkə kimi tanınır.
Tolerantlığın hökm sürdüyü Azər
baycan cəmiyyəti xalqımızın tarixi
nailiyyətidir və bu amil ictimai-siyasi
həyatımızın aparıcı normasına çevrilib.
Ölkəmizdə həmişə bütün dinlərə və
onların mənsublarına hörmətlə yana
şılıb, dindarların ibadətlərini layiqincə
yerinə yetirmələri məqsədi ilə hər cür
şərait yaradılıb. Azərbaycan bu gün
müasir dünya üçün milli, dini tolerant
lıq nümunəsidir.
Bu da reallıqdır ki, hazırda müasir
dünyamızda ciddi proseslər gedir. Bir
sıra ölkələrdə milli və dini müstəvi
də qarşıdurmalar müşahidə olunur.

AKTUAL

Prezident İlham Əliyev Qəbələnin Nic qəsəbəsindəki Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində

Müasir dövrdə qarşıda duran əsas
vəzifə tarixən ölkəmizdə formalaşmış
zəngin tolerantlıq və multikulturalizm
ənənələrini daha dərindən öyrənmək,
qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillə
rə ötürməkdir. Bu, hər bir Azərbaycan
vətəndaşının üzərinə düşən tarixi mə
suliyyətdir.
Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək
istəyirəm ki, Azərbaycanda dini dö
zümlülük ənənələrinin möhkəmləndi
rilməsi, dini abidələrin təmir və bərpası
istiqamətində Heydər Əliyev Fondu
da mühüm tədbirlər həyata keçirir.
Fondun “Tolerantlığın ünvanı - Azər
baycan” layihəsi çərçivəsində ölkəmiz
dəki bir çox məscid, kilsə və sinaqoqda
təmir-bərpa işləri aparılıb.
Təsadüfi deyildir ki, son illər tə
mir-bərpa işləri yalnız ölkəmizdəki
dini abidələri deyil, dünyanın ayrı-ay
rı bölgələrindəki tarixi abidələri də
əhatə etmişdir. Vatikanda Müqəddəs
Marçellinio və Pietro katakombalarının
bərpası, Həştərxanda Müqəddəs knyaz
Vladimirin məbədi önündə knyaz Vla

dimirin abidəsinin ucaldılması və bir
sıra digər ölkələrdə həyata keçirilən
layihələr bu fikri bir daha təsdiq edir.
Qeyd olunanlar bu gün Prezident
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə
Azərbaycanın bir müsəlman ölkəsi
olaraq İslam dəyərlərinə və mədəniy
yətinə sadiqliyini qorumaqla yanaşı,
qərbin müasir nailiyyətlərindən də
bəhrələndiyini söyləməyə əsas verir.
Bu gün Azərbaycan bir çox istiqa
mətlərdə olduğu kimi, bu sahədə də
nümunəvi müsəlman ölkəsi sayılır.
Həyata keçirilən müdrik və uzaqgö
rən siyasət sayəsində respublikamız
dünyanın ən tolerant ölkələrindən və
multikulturalizm mərkəzlərindən biri
nə çevrilib.
Bu gün Azərbaycan tarixinin ən
şərəfli və qürurlu günlərindən birini
yaşayır. Son 200 ildə ilk dəfə olaraq xal
qımız torpaq itkisi ilə üz-üzə qalmadı,
əksinə işğal olunmuş torpaqlarını geri
qaytardı. Bu zəfərin əsas qəhrəmanı
və memarı Prezident İlham Əliyevdir.
Təəssüf hissi ilə bildirim ki, düşmən

işğal etdiyi bütün ərazilərdə dini iba
dət ocaqlarımızı vəhşicəsinə dağıdıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, qısa müddətdə onlar
təmir və bərpa ediləcək, vətəndaşları
mız orada ibadətlərini sərbəst yerinə
yetirə biləcəklər.
2021-ci ilin mayın 13-də Şuşada
Yuxarı Gövhərağa məscidinin təmir
olunaraq istifadəyə verilməsi, eyni
zamanda, burada müasir üslubda yeni
məscidin təməlinin qoyulması bu fikri
bir daha təsdiq edir. Azərbaycan xalqı
milli-mənəvi dəyərlərinə sadiqdir və
bu dəyərləri hər zaman qoruyacaqdır.
Yuxarıda qeyd olunanlara isti
nad edərək deyə bilərik ki, tolerantlıq
Azərbaycanın əvəzsiz, dünya xalqları
na nümunə göstəriləcək milli-mənəvi
sərvətidir. Azərbaycan xalqı özünün
tolerantlıq ənənələrini, milli-mənəvi
dəyərlərini bundan sonra da qoruyub
saxlayaraq gələcək nəsillərə çatdıracaq
və bu ənənənin zəiflədilməsinə yönə
lən bütün cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə
alacaqdır.
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Qarabağın bərpası iqtisadiyyatımızı
daha da gücləndirəcək
Son bir ildə COVID-19 pandemiyasının səbəb olduğu ümumdünya maliyyə böhranı nəticəsində yüzlər
lə tanınmış şirkətlər müflis oldu, ağır itkilərlə rəqabət meydanını tərk etdi. Pandemiyanın fəsadları ilə
formalaşmış belə bir reallıqda  dövlətlər daha əzmlə və qətiyyətlə dövriyyəyə girib azad iqtisadiyyatın
əsas atributu olan özəl sektorun xilası məqsədi ilə tədbirlər görməlidir. Təbii ki, bu çabaların gerçəkləş
dirilməsi üçün dövlətin real iqtisadi gücü, möhkəm maliyyə bazası və resursları olmalıdır. Pandemiya
böhranı məhz bunları nümayiş etdirdi: birincisi, əksər ölkələrin bu ağır yükün altına girmək üçün qüv
vəsi yoxdur, ikincisi isə hətta ən qabaqcıl ölkələr belə düşdükləri böhrandan asanlıqla çıxa bilmirlər.

Elnur Allahverdiyev
Milli Məclisin deputatı

Xarici həmkarlarımızla, xüsusilə də av
ropalı parlamentarilər ilə görüşlərimizdə,
söhbətlərimizdə onların ən çox təəccübünə
səbəb olan məqam Azərbaycanda dövlətin
son bir il ərzində özəl sektoru öz himayə
si altına götürməsiolub. Məsələn, onlara
belə bir statistikanı misal çəkirik: 2020-ci
il ərzində iqtisadi artıma, məşğulluğa və
sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin
mexanizmləri çərçivəsində vergi ödəyicilə
rinə 4 mərhələdə maliyyə dəstəyi edilmiş
dir. Ümumilikdə 133 157 vergi ödəyicisinə
maliyyə yardımı göstərilmişdir ki, onlar da
bu yardım hesabına işçilərinin aylıq əmək
haqlarını ödəmişlər. Həmkarlarımız haqlı
olaraq təəccüblənirlər.
Azərbaycan Respublikası Milli Məc
lisinin nümayəndə heyətinin GUAM
Parlament Assambleyasındakı nümayən

də heyətinin rəhbəri kimi təşkilata yaxın
qurum olan Baltik Assambleyasının
tədbirlərinə qatılıram. Müxtəlif səpkili
onlayn-konfranslarda iştirak edən Baltik
yanı və Skandinaviya təmsilçiləri də bu
statistikanı və Azərbaycan hökumətinin
antiböhran tədbirlərini çox böyük diq
qətlə izləyirlər. Məlumdur ki, yuxarıda
qeyd olunan tədbirlər nəticəsində özəl
sektorda çalışan 600 min vətəndaş əmək
haqlarını işlədikləri müəssisələrdən
deyil, faktiki olaraq dövlətdən alıblar.
Üstəlik, dövlət sferasında çalışan 900
mindən çox vətəndaşımız işə çıxmasa
da, əmək haqlarını sabit şəkildə əldə edə
bilib. Bu, dayanıqlı və sabit bir iqtisadiy
yat modelidir; ötən illərdə hökumətin
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
sağlam, rəqabətə dözümlü bir iqtisadiy
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yatın qurulmasına nail olduğunun ən
parlaq nümunəsidir.
Azərbaycan hökumətinin xüsusi
lə 2018-ci ildən həyata keçirdiyi iqtisadi
islahatlar maliyyə-vergi şəffaflığı, azad
rəqabət və iqtisadiyyatın diversifikasiyası
kimi məqsədlərə nail olmağı əsas hədəf
kimi müəyyən etmişdir.
2020-ci ilin COVID-19 böhranı dövlətin
bu prosesi daha da sürətləndirməsinə sti
mul yaratmışdır. Fikrimcə, dövlətlə yanaşı,
özəl sektor da bu reallığı bütün aktuallığı
ilə qəbul edərək, fəaliyyət sferalarında elə
məqamlara nəzər yetirməlidir ki, dünya
bazarında baş verə bilən istənilən “seys
mik” prosesə adekvat reaksiya göstərə
bilsin. Söhbət ilk növbədə müasir iqtisa
diyyatın əsas trendləri olan yeni istehsal
sahələrindən gedir. Fikrimcə, süni intel
lekt, alternativ enerji, rəqəmsal və nanotex
nologiyalar diqqət yetirməli olduğumuz
əsas istiqamətlərdən olmalıdır. Cünki bu
sahələrin inkişafı üçün həm dövlətimiz,
həm də ölkə başçısı cənab İlham Əliyev ki
fayət qədər düşünülmüş addımlar atır.
Əlbəttə, kənd təsərrüfatının inkişafı
hökumətin qarşısında duran başlıca vəzifə
lərdən biridir. İnkişaf etmiş aqrar sektor və
heyvandarlıq daxili tələbatları ödəməklə
yanaşı, geniş ixrac imkanları da açır ki, öl
kəmizin bu istiqamətdə ciddi perspektivlə
ri var. Bu gözləntilər tarixi Qarabağımızın
münbit torpaqları hesabına ikiqat artıb.
Fikrimcə, kənd təsərrüfatı süni intellekt və
rəqəmsal texnologiyaların tətbiq ediləcəyi
sahələrdən biri olmalıdır. Dünyanın bir çox

AKTUAL

Prezident İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkının təməlqoyma mərasimində

yerlərində bu yenilik uğurla sınaqdan ke
çirilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyimiz də bu
istiqamətdə uğurlu layihələr reallaşdırır.
Biz hər gün bərpa olunan Qarabağımızda
aqrar sektor və heyvandarlıqda texnoloji
yeniliklərin tətbiqinə dair ən müxtəlif isti
qamətli layihələr barədə məlumatlar alırıq.
Ötən il bütün dünyada böhran və iqti
sadi sıxıntılar ili olsa da, Azərbaycan iqtisa
diyyatı inanılmaz müsbət nəticələr göstər
mişdir. Parlamentdə 2020-ci ilin büdcəsinin
icrası müzakirə edilərkən biz bunun əyani
şahidi olduq. Bu uğurumuz dünyanın ən
müxtəlif nüfuzlu reytinqlərində öz əksini
tapır. Azərbaycan Dünya Bankının “Doing
Business 2020” hesabatında 10 ən islahatçı
ölkənin sırasında yer alıb. Hesabatda ölkə
nin qlobal reytinq sıralamasında mövqeyi
191 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşıb.
“Fitch Ratings”, “Moody’s”, “Standard &
Poor’s” kimi nüfuzlu beynəlxalq reytinq
agentlikləri Azərbaycan iqtisadiyyatının
perspektivi ilə bağlı nikbin kredit reytinqi
müəyyənləşdirmişlər və bu, investorların
iqtisadiyyatımıza inamını daha da artırır.
Bu il Azərbaycanda “S&P Global Ratings”
reytinq agentliyi ÜDM-in 2,1 faiz, Dün
ya Bankı 1,9 faiz, Asiya İnkişaf Bankı 1,9
faiz artacağını proqnozlaşdırır. “Moody’s

Investors Service” şirkəti isə 2021-ci ildə
Azərbaycan iqtisadiyyatının təxminən 4
faiz yüksələcəyini güman edir ki, bu da
əsas beynəlxalq təşkilatların (BMT, Dünya
Bankı) və kredit agentliklərinin (“Standard
and Poor’s” və “Fitch Ratings”) gözləntilə
rindən daha yüksəkdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması ilə dövlətin ümu
milikdə böyüməsi iqtisadi artım templə
rinə olduqca pozitiv təsir göstərəcək. Yeni
istehsal sahələrinin açılması, kənd təsərrü
fatının inkişafı, bərpa edilən ərazilərimizə
işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi nəticəsində
məşğulluq probleminin ümumi mənzərə
sində izlənəcək müsbət dinamika, turizm
sektorunda sözün əsl mənasında əldə
olunacaq yüksəliş, Qarabağın sənaye po
tensialının bərpası və s. başlıca gözlənti və
hədəflərdir.
Qarabağın şəhər və kəndlərinin bərpa
sı planlarına diqqət yetirdikdə çox asanlıq
la görmək olar ki, dövlət yaşayış məntə
qələrinin salınmasında yalnız yaşayış və
məskunlaşdırma problemlərini deyil, həm
də məşğulluq və istehsal prosesini də çox
incəliklə, düşünülmüş şəkildə həll edir. Bu,
bir tərəfdən o yerlərə qayıdacaq əhalinin
iş və dolanışığı deməkdir, digər tərəfdən

isə dövlətin yatırdığı iri maliyyə vəsaitinin
dövlət büdcəsinə qayıtması tədbirləridir.
Şuşa şəhəri tarixən mədəniyyət mər
kəzimiz olub və turizm üçün cəlbedicidir.
Ona görə də onun bərpasında turizm
dəst-xətti aşkar sezilir. Yeni qurulacaq Şuşa
dövlətimizin turizm sektoruna bir növ
hədiyyəsidir. Ağdam isə əzəldən yeyinti
və yüngül sənaye müəssisələri ilə məşhur
olub ki, burada yaradılacaq Sənaye Parkın
da təmsil olunacaq müəssisələr müvafiq
təmayülüdür.
Prezident İlham Əliyevin iqtisadi
inkişaf modeli ötən 17 ildə əvvəl özünü
vətəndaşların rifah halında göstərdi, sonra
isə Vətən müharibəsində sınaqdan uğurla
çıxarıldı, möhkəm iqtisadiyyatımız, mətin
ordumuz üçün güclü bünövrə rolunu
oynadı. Polad əzmli gənclərimiz isə döyüş
meydanında düşmənə yerini göstərdi.
Qarabağımızın azad olunması ilə öl
kəmiz üçün yeni mərhələyə start verilib.
Əgər bu möhtəşəm qələbənin ilk yarım ili
bizim üçün mənəvi təskinlik və özünəina
mın təcəssümü idisə, bu gündən etibarən
qarşımızda daha vacib bir missiya durur:
bərpa və inkişaf. İqtisadiyyatımız daha
da böyüyəcək, dövlətimiz daha da güclü
olacaq!

MAY-İYUN, 2021 MİLLİ MƏCLİS | 69

YUBİLEY

SABİR RÜSTƏMXANLI – 75
Hörmətli Sabir müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, Azərbaycanın Xalq şairini, tanınmış ictimai-siyasi xadi
mi, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədrini anadan olmağınızın 75 illiyi münasibəti ilə
səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Azərbaycan xalqının həm ədəbiyyat və mətbuat tarixində, həm də milli-azadlıq hərəkatı
tarixində iz qoyan şəxsiyyətlərdən birisiniz. Ədəbi mühitə qədəm qoyduğunuz ilk gündən etiba
rən mübariz ruhlu orijinal poeziyanız, milli təəssübkeşliyin bariz nümunəsi olan publisistikanız,
sanballı elmi və ədəbi-tənqidi məqalələriniz Azərbaycan yazarları sırasına öz dəst-xətti ilə seçi
lən istedadlı qələm sahibinin gəlişini müjdələyib. Zəngin ədəbi-bədii irsə malik olan Azərbaycan
poeziyası Sabir Rüstəmxanlının qələmindən çıxan əsərlərlə daha da zənginləşib, milli şüurun
təkamülünə təsir göstərmək imkanlarını genişləndirib. Bugünümüzə və sabahımıza yeni poetik
baxış sərgiləyən əsərləriniz, vətənpərvər ruhlu publisistikanız öz milli koloriti ilə Sizi yalnız
Azərbaycanda deyil, vətənimizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da tanıdıb və sevdirib.
Sabir müəllim, hələ tələbə ikən başlanan əmək fəaliyyətiniz ömür salnamənizə şərəfli səhi
fələr yazıb. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanı olan “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində
peşəkar yazar kimi püxtələşmiş, daha sonra müxtəlif vəzifələrdə çalışdığınız “Yazıçı” nəşriy
yatında naşirliyin sirlərinə yiyələnərək baş redaktorluğadək yüksəlmisiniz.
Çoxşaxəli yaradıcılığınızda elmi axtarışların da özünəməxsus yeri olub. Siz AMEA-nın
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Molla Nəsrəddin” və folklor” mövzusunda disserta
siya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə yiyələnmisiniz.
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Ölkəmizdə milli-azadlıq hərəkatının geniş vüsət aldığı illərdə təsis edərək baş redakto
ru olduğunuz, sovet Azərbaycanında ilk müstəqil və demokratik qəzet kimi işıq üzü gö
rən “Azərbaycan” qəzetinin milli mətbuat tariximizdə xüsusi yeri və rolu var. Yeni tipli
Azərbaycan mətbuatının yaranmasında və inkişafındakı xidmətləriniz, xalq tərəfindən
mətbu sözünüzə verilən qiymət Sizi Azərbaycan Respublikası Dövlət Mətbuat Komitəsi
nin sədri, Azərbaycanın mətbuat və informasiya naziri vəzifələrinədək ucaldıb.
XX əsrin 90-cı illərində əsl ziyalı-vətəndaş mövqeyiniz Sizi 1990-cı ilin parlament seç
kilərində Azərbaycan Ali Sovetinə gətirib. Parlamentdə Milli Şuranın tərkibinə daxil edil
misiniz. 1995-ci ildən etibarən müstəqil Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində
xalq Sizə etimad göstərib. I, II, III, IV və VI çağırış Milli Məclisin deputatı mandatını qa
zanmısınız. Hazırda Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsi ilə Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin, eyni zamanda, Toponimiya komissiyasının üzvü
kimi təqdirəlayiq fəaliyyət göstərir, qanun yaradıcılığı işinə layiqli töhfə verirsiniz.
Azərbaycan parlamentinin Türkiyə, Almaniya, Hindistan, Koreya, Qazaxıstan, Meksi
ka, Özbəkistan və Pakistanla parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü, həmçi
nin İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqında nümayəndə heyətimizin üzvü kimi
beynəlxalq əlaqələrin inkişafında yaxından iştirak edirsiniz.
Sabir müəllim, xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmayıb, 1996-cı ildə yüksək dövlət
mükafatı olan “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmusunuz, 2005-ci ildə Azərbaycanın Xalq
şairi fəxri adına layiq görülmüsünüz.
Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri olaraq ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəallıq
göstərirsiniz. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindəki uzunmüddətli ictimai-siyasi fəaliy
yətiniz də təqdirəlayiqdir.
Əminəm ki, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi və daha qüdrətli ol
ması istiqamətində siyasi fəaliyyətinizi davam etdirəcək, çoxşaxəli yaradıcılığınızı və ədəbi
irsinizi bundan sonra da zənginləşdirəcək, oxucularınızı yeni-yeni əsərlərlə sevindirəcək
siniz.
Hörmətli Sabir müəllim!
Sizi 75 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, müdrikliyin zir
vəsində Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ictimai-siyasi-ədəbi fəaliyyətinizdə nailiy
yətlər arzulayıram.
Hörmətlə,
SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 20 may 2021-ci il
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Azərbaycan-İsrail dostluq və
əməkdaşlıq münasibətləri yalnız
müsbət istiqamətdə inkişaf edir
Müsahibimiz yəhudi icmasını Milli Məclisdə təmsil edən, Azərbaycan-İsrail
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, deputat Anatoliy Rafailovdur

- Anatoliy Xaimoviç, Milli
Məclisə 53 saylı Quba-Qu
sar seçki dairəsindən depu
tat seçilmisiniz. Azərbaycan
parlamentində yəhudi icma
sını təmsil edirsiniz. Odlar
yurdunu özlərinə vətən seçən
soydaşlarımız bu gün hansı
qayğılarla yaşayırlar?
- Azərbaycan parlamentində
yəhudi icmasını təmsil etmək həm
qururverici, həm də məsuliyyət
lidir. Sevindirici haldır ki, mənə
seçildiyim 53 saylı Quba-Qusar
dairəsindən əlavə Azərbayca
nın digər region və şəhərlərində
yaşayan yəhudi əsilli Azərbaycan

vətəndaşları da müraciət edir və
bu, mənim məsuliyyətimi ikiqat
artırır.
İxtisasca həkiməm və uzun illər
həkim-cərrah kimi Azərbaycan
xalqına xidmət etmişəm. Sənəti
mi sevərək seçmişəm və işlədiyim
40 illik dövrdə yüzlərlə insanı
yenidən həyata qaytarmışam. İl
yarımdır ki, 53 saylı Quba-Qusar
seçki dairəsindən Milli Məclisə
deputat seçilmişəm. Hazırda millət
vəkili olsam da, şərəfli peşəmdən
ayrılmamışam. Birinci Qarabağ
müharibəsi illərində olduğu kimi,
bu gün də seçildiyim dairədən
Vətən müharibəsində yaralanan
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əsgərlərimizin, qazilərimizin sağ
lamlıqlarını bərpa etmələri üçün
əlimdən gələni edirəm.
Deputat kimi fəaliyyətə başla
dığım ötən müddətdə yaddaqalan
hadisələr çox olub. İlk növbədə
fürsətdən istifadə edib xalqımızı
erməni faşizmi üzərində qazandı
ğı qələbə münasibəti ilə bir daha
təbrik edirəm. Bu gün biz qalib
xalqıq. Bu, çox qürurvericidir!
Bu tarixi qələbə ilk növbədə Ali
Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin müdrik siyasəti, strateji
düşüncəsi və qətiyyəti, Azərbay
can Ordusunun qəhrəmanlığı və
rəşadəti sayəsində mümkün oldu.
Tarixdə çox az dövlət xadiminə,
eləcə də xalqlara belə möhtəşəm
zəfər qazanmaq nəsib olur. Eti
raf edək ki, böyük qələbələr asan,
rahat yolla əldə olunmur. Cənab
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
bu müharibəni biz şəhidlərimizin
canı, qanı bahasına, hərbçilərimi
zin şücaəti hesabına qazanmışıq.
Qədirbilən Azərbaycan xalqı bunu
heç vaxt unutmayacaq.
Vətən müharibəsində Azər
baycanda yaşayan bütün xalqla
rın nümayəndələri fədakarcasına
vuruşdular, mərdlik, qəhrəmanlıq,
şücaət göstərdilər. Fəxrlə deyə
bilərəm ki, bu müqəddəs savaş
da yəhudi gənclər də fəal iştirak
etdilər.
Həyat davam edir. Milli Məc
lisin Səhiyyə komitəsinin üzvü,
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bir həkim kimi mən də vətəni
miz üçün əlimdən gələni etməyə
çalışmışam və bundan sonra da
fəaliyyət prinsipim bu istiqamətdə
olacaqdır.
Bununla belə, təəssüf ki, ötən il
koronavirus pandemiyasının mey
dana çıxması və yayılması ilə də
yadda qaldı. Bu virus bütün dün
yada geniş yayıldığından bir çox
insanların həyatına son qoymaqla
yanaşı, həm də dövlətlərin iqtisa
diyyatına böyük ziyan vurdu.
Əlbəttə, mən ilk növbədə se
çildiyim dairənin vətəndaşlarının
qayğıları ilə maraqlanıram, onlar
la tez-tez görüşürəm. Regionda
olan və vətəndaşları narahat edən
ümumi problemlərin həlli üçün
çalışıram.
Bir məsələni qeyd edim ki, hə
yat davam etdikcə, ortaya müxtəlif
problemlər çıxır. İş və inkişaf olan
yerdə, təbii ki, problemlər də olur,
bir deputat kimi qayğılarımız da
çoxalır.
Son vaxtlar ən çox şəhid ailələri,
qazilər ilə görüşlərim olur. Şəhid
ailələri əsasən səhidlərimizin adla
rının əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar

Milli Məclisin Azərbaycan-İsrail parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri Anatoliy Rafailovun İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik ilə görüşü

lemləri ilə yaxından maraqlanma
ğa çalışıram.

- Azərbaycan-İsrail parla
mentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri kimi İsrail
parlamenti ilə münasibətləri
necə qiymətləndirirsiniz?
- Gözəl bir misal var, deyirlər:
“Yaxşı dost dar gündə tanınar”.
Qarabağda döyüşlər başlanan ilk
gündən son günə
qədər qardaş Türkiyə
və Pakistan dövləti
Azərbaycanın İsraillə münasibətləri hər sa
ilə bərabər İsrail də
hədə qarşılıqlı etibara və inama əsaslanır.
Azərbaycan xalqının
Ələlxüsus enerji və təhlükəsizlik sahələrində
yanında oldu. Başqa
iki ölkə arasında əlaqələr strateji müttəfiq
cür ola da bilməzdi.
lik səviyyəsində dəyərləndirilə bilər. Bundan
Azərbaycan və yə
başqa son dövrlərdə - İkinci Qarabağ müha
hudi xalqları, döv
ribəsindən sonra İsrailin Azərbaycanın bir
lətlərimiz bir-birinə
çox digər sahələrinə yatırım layihələri ilə
tarixən çox yaxın, dost
gəlməsi gözlənilir.
olublar. Azərbaycan
xalqının Ümummilli
li
de
ri
Hey
dər
Əliyev İsrailə xüsusi
müraciət edirlər. Bir çox müraciət
dostluq münasibəti sərgiləyir
lər isə əlillik poblemləri ilə bağlıdır.
di.
Prezident İlham Əliyev də bu
Kəndlərdə yol, içməli su çatışmaz
dostluq münasibətlərini yüksək
lığı, internetin çəkilişi işi ilə bağlı
sə
viyyədə davam etdirir. Xalqla
məsələlər və bu kimi digər prob
rımız arasındakı əlaqələrin inkişaf
lemləri dilə gətirənlər çoxdur.
etdirilməsi İsrail hökuməti üçün
Bir millət vəkili kimi seçicilərin
prioritet məsələlərdəndir. Sevindi
məni axtarıb-aramalarını gözlə
rici haldır ki, İsraildə güclü Azər
mirəm. Özüm vaxtaşırı onlarla
baycan diasporu var, eyni zaman
görüşə getməyə, qayğı və prob

da, Azərbaycanda yəhudi icması
fəaliyyət göstərir. Bu gün də bu
gözəl ənənələr davam edir.
Bu il fevralın 23-də Milli Məc
lisin Azərbaycan-İsrail parlament
lərarası əlaqələr üzrə işçi qru
punun rəhbəri kimi mən İsrailin
Azərbaycandakı səfiri cənab Corc
Dik ilə görüşdüm. Hörmətli səfir
iki ölkə arasında mövcud olan sıx
əlaqələrin gələcəkdə də davam
etdiriləcəyinə dərin inamını ifadə
etdi. Bu yaxınlarda Azərbaycanla
İsrail arasında diplomatik münasi
bətlərin qurulmasının 29-cu ildö
nümünə həsr olunan beynəlxalq
konfrans keçirilib. Mən tədbirdə
çıxış edərək vurğuladım ki, Azər
baycan bu gün dünyada İsraildən
sonra yəhudilərin kompakt yaşa
dığı yeganə ölkədir. Sevindirici
haldır ki, son illərdə informasiyakommunikasiya texnologiyaları,
elm, səhiyyə və innovativ sahələr
də əməkdaşlığımız daha da geniş
lənməkdədir.
- Azərbaycan və İsrail dövət
ləri arasında əlaqələrin gələ
cək inkişaf perspektivləri kimi
hansı sahələri qeyd edərdiniz?
- SSRİ-nin dağılması ilə Azər
baycan-İsrail münasibətləri yeni
müstəviyə qədəm qoymuşdur.
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1991-ci il dekabrın 25-də İsrail
Azərbaycanın müstəqilliyini tanı
mış, iki ölkə arasında diplomatik
münasibətlər isə 1992-ci il aprelin
7-də qurulmuşdur. 1993-cü ilin
avqust ayından etibarən Azərbay
canda İsrailin səfirliyi fəaliyyət
göstərir.
Azərbaycanın İsraillə münasi
bətləri hər sahədə qarşılıqlı etiba
ra və inama əsaslanır. Ələlxüsus
enerji və təhlükəsizlik sahələrində
iki ölkə arasında əlaqələr strate
ji müttəfiqlik səviyyəsində də

anlarda ölkəmizi dəstəkləyib. ABŞ
erməni lobbisinin təsiri ilə 1992-ci
ildə “Azadlığa Dəstək” aktına 907ci düzəlişi etməklə Azərbaycana
silah satışı qadağası qoyduqdan
sonra belə İsrail Azərbaycanı ən
yüksək növ silahlarla təmin etdi.
Silah təminatı İkinci Qarabağ mü
haribəsi zamanı özünü daha çox
büruzə verdi və Azərbaycanın bu
müharibədəki zəfərində önəmli rol
oynadı.
Hər il İsrailin 40 milyon barrel
və ya 1,5 milyard dollar dəyərin

- Ölkəmizdə mövcud olan yəhu
di icmaları Azərbaycan dövlətinin
hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə
olunub. Bunun bariz nümunəsi
dövlət başçısı cənab İlham Əliye
vin təşəbbüsü və dəstəyi sayəsində
Bakı şəhərində Dağ Yəhudiləri Dini
İcması üçün yeni sinaqoqun tikil
məsidir. 2010-cu ildə təməli qoyu
lan həmin sinaqoq 2011-ci ilin aprel
ayında dindarların istifadəsinə
verilib. Eyni zamanda, hər il yəhudi
xalqının yeni ili - “Roş ha-Şana”
bayramı münasibəti ilə Azərbaycan

yərləndirilə bilər. Bundan başqa
son dövrlərdə - İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra İsrailin
Azərbaycanın bir çox digər sahə
lərinə yatırım layihələri ilə gəlmə
si gözlənilir. Bunlar ölkədə yeni
texnologiyaya əsaslanan sənaye
sahələrinin və təsərrüfatın inkişa
fına dəstək verə bilər. Bütün qeyd
edilənlərlə yanaşı, İsrail və yəhu
dilər ilə əməkdaşlıq Azərbaycan
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılma
sına yardım edir.
İsrail hər zaman Azərbaycanın
hərbi tərəfdaşı olub və ən çətin

də illik neft idxalı Azərbaycandan
tədarük olunur. Azərbaycan da
İsraildən hərbi sahə də daxil ol
maqla, ən yeni texnika və texno
logiyalar alır. Azərbaycan-İsrail
əlaqələrinin yüksək səviyyədə
qurulması hər iki dövlətin daxili
işi olmaqla yanaşı, ölkələrimizin
inkişafında və təhlükəsizliyin
təmin edilməsində böyük rola
malikdir.

Respublikasının Prezidenti ölkə
mizdəki yəhudi icmasına təbrik
ünvanlayır. Bu sahədə ölkənin
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyəti xüsusi
qeyd edilməlidir. Belə ki, Bakıda
yaşayan yəhudi uşaqlar üçün “To
lerantlığın ünvanı - Azərbaycan” la
yihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev
Fondu və “Or-Avner” Beynəlxalq
Fondu tərəfindən Cənubi Qafqazın
ən böyük yəhudi tədris kompleksi
olan “Habad-Or-Avner” məktəbi
inşa olunub. Bundan başqa Bakı
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- Azərbaycandakı yəhudi ic
malarının fəaliyyəti barədə
fikirlərinizi bilmək istərdik.
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Dövlət Universitetinin Şərqşünas
lıq fakültəsində, habelə Ağabəy
Novruzbəyli adına 46 saylı tam orta
məktəbdə rus bölməsinin nəzdində
yəhudi mənşəli uşaqlardan ibarət
olan siniflərdə ivrit dili tədris edilir.
Azərbaycan Dillər Universitetində
İsrailşünaslıq fakültəsi açılıb.
Azərbaycanda üç yəhudi ic
ması - dağ yəhudiləri, aşkenazi
yəhudiləri və gürcü yəhudiləri
icmaları mövcuddur. Bakıda, Qu
bada və Oğuzda dağ yəhudilərinin
bir neçə sinaqoqu fəaliyyət göstə
rir. Ölkəmizdəki dağ yəhudiləri
nin tarixindən danışarkən mütləq
Quba rayonundakı Qırmızı Qəsə
bəni qeyd etmək lazımdır. Çünki
bu qəsəbə dünyada İsraildən sonra
yəhudilərin kompakt halda yaşadı
ğı ikinçi yer hesab olunur. Avanın
9-da (yəhudi təqvimi) matəm oru
cu günü dünyanın hər yerindən
dağ yəhudiləri buraya gəlirlər ki,
vacib ibadətləri yerinə yetirsinlər,
yaxınlarının məzarlarını ziyarət
etsinlər.
Bu gün Azərbaycanda yəhudi
icmaları ictimai həyatda da çox
fəal iştirak edirlər. Respublikada
Azərbaycan-İsrail Dostluq Cəmiy
yəti, “Sohnut” Yəhudi Agentliyi,
“Joint” , “Vaad-L-Xetzola” kimi
iri yəhudi xeyriyyə təşkilatları,
Azərbaycan Yəhudi Qadınlarının
Humanitar Assosiasiyası, yəhu
di dini məktəbləri (iyeşivalar),
Azərbaycan-İsrail Mədəni Əlaqə
lər Cəmiyyəti, “Yeva” Qadın və
Uşaqların Rifahı Mərkəzi və digər
yəhudi qeyri-hökumət təşkilatla
rı fəaliyyət göstərir. Azərbaycan
Respublikasının Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi
saytında verilən məlumata əsasən
ölkə ərazisində 7 sinaqoq və 8 yə
hudi dini icması fəaliyyət göstərir.
Müasir dövrdə Azərbaycanda
yəhudilər dostluq, qardaşlıq mü
hitində yaşayırlar. Bu isə təsadüfi
deyildir. Çünki bütün tarixi dövr
lərdə yəhudilər ölkəmizdə özlərini
böyük bir ailənin bərabərhüquqlu

üzvü kimi hiss etmiş, dünyada
antisemitizmin tüğyan etdiyi dövr
lərdə belə Azərbaycan xalqı onlara
yad münasibət göstərməmiş, əksi
nə, yəhudi mənşəli həmvətənləri
miz mehribanlıq, həmrəylik, qarşı
lıqlı anlaşma şəraitində yaşamışlar.
- Yəhudi diasporu dünya
nın ən güclü və geniş təsir
qüvvəsinə malik diasporla
rından biri sayılır. Sizcə, onu
güclü edən hansı amillərdir?
- Azərbaycanda yaşayan yəhudi
etnik qrupunun üzvləri, həmçinin
İsrailə və dünyanın digər ölkələ
rinə köç edən keçmiş Azərbaycan
vətəndaşı olan yəhudilər iki ölkə
arasındakı münasibətlərin yüksək
səviyyədə saxlanmasında önəmli
rol oynayırlar.
Hər dəfə dünyadakı ayrı-ayrı
millətlərin diasporlarından da
nışarkən diqqəti ilk olaraq yəhu
di diasporu cəlb edir. Dünyanın
bütün bölgələrində əsrlərdən bəri
formalaşan yəhudi diasporunu di
gərlərindən güclü və nüfuzlu edən
başlıca cəhət bu xalqın öz milli
köklərinə dərin bağlılığı, keçmi
şinə böyük hörmətlə yanaşması,
xalqının, ölkəsinin gələcək inkişafı
üçün dövlətin və millətin maraq
larını şəxsi maraqlardan üstün tut

masıdır. Yəhudilərin milli-mənəvi
xüsusiyyətləri dünyanın bir çox
xalqları üçün örnək ola bilər. İsrail
dövləti ilə Azərbaycanın qarşılıqlı
maraqları məhz bu xalqların tarixi
köklərə bağlılığından və oxşarlı
ğından irəli gəlir. Azərbaycanda
qədim dövrlərdən yaşayan yəhu
dilər əsrlər boyu azərbaycanlılar
la çətin günlərdə bir-birinə arxa,
dayaq olub, həmişə sevinclərini,
kədərlərini bölüşüblər. Yəni Azər
baycan-İsrail münasibətlərinin
kökündə dərin, düşünülmüş, gələ
cək inkişafa və qarşılıqlı maraqlara
söykənən strateji siyasət durur.
İsraillə yaxşı münasibətlər
Azərbaycana beynəlxalq arena
da da kömək edir. Belə ki, dünya
miqyasında tanınan yəhudi lobbi
təşkilatları qlobal müstəvidə Azər
baycanın maraqlarının təmin olun
ması üçün səy göstərir. ABŞ-dakı
yəhudi lobbisi daim bu dövlətin
maraqlarını müdafiə edib. Hazırda
Azərbaycan və yəhudi lobbisinin
əməkdaşlığı erməniləri qorxuya
salan əsas amillərdən biridir.
Son olaraq demək istəyirəm
ki, Azərbaycan-İsrail dostluq və
strateji əməkdaşlıq münasibətləri
yalnız müsbət istiqamətdə davam
edir və daim yüksələn xətt ilə di
namik inkişafdadır.
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50 yaşlı

Naxçıvan
Rəssamlar Birliyi
XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təsviri sənət, milli boyakarlıq, teatr rəssamlığı janrlarının banisi
Bəhruz Kəngərli kimi qüdrətli sənətkar yetişsə də, bütövlükdə rəssamlığın inkişafına lazımi diqqət
göstərilmirdi. Hətta orada heç bir sərgi salonu olmadığı üçün Bəhruz Kəngərlinin öz əsərlərini yol
kənarına düzüb nümayiş etdirməsi barədə müasirlərinin xatirələri də dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
Təbii ki, hər bir sənət sahəsi kimi rəssamlığın inkişafına da xüsusi diqqət və qayğı tələb olunurdu.

Ülviyyə Həmzəyeva
Milli Məclisin deputatı, Əməkdar rəssam,
Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyinin sədri

XX əsrin 70-ci illərində böyük döv
lət xadimi Heydər Əliyevin ölkə rəh
bərliyinə gəlişindən sonra Azərbaycan
boyakarlıq sənətinə diqqət göstərildi.
Həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycan
mədəniyyəti, o cümlədən təsviri sənət
sahəsi yüksəliş dövrünə qədəm qoydu.
Bununla bağlı Ulu öndər Heydər Əli
yev deyirdi: “Azərbaycan rəngkarlıq,
təsviri sənət məktəbi dünyada layiqli

yer tutmuşdur. Tarixən qısa bir vaxtda
Azərbaycanda gözəl, güclü təsviri sənət
məktəbi, rəngkarlıq məktəbi təşəkkül
tapmışdır”.
Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyinin bütün dövrlərində yara
dıcı insanları hərtərəfli qayğı ilə əhatə
etməsi sayəsində rəssamlıq sənəti də
öz tərəqqisini yaşadı. Ulu öndərimizin
himayəsi ilə milli təsviri sənətin inkişa
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fında yeni mərhələ başlandı, yaradıcılıq
təşkilatlarının fəaliyyəti üçün madditexniki baza yaradıldı, bu sahədə zəruri
addımlar atıldı.
1971-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqının Naxçıvan Təşkilatının yara
dılması da məhz Ulu öndərin adı ilə
bağlıdır. Gözəl diyarda belə bir təşki
latın yaradılması bu sahənin inkişafını
sürətləndirdi, rəssamlıq istedadı olan
insanları bir çətir altında birləşdirdi.
Çünki uzun müddət Muxtar Res
publikada pərakəndə halda fəaliyyət
göstərən rəssamların belə bir quruma
ehtiyacları var idi.
Heydər Əliyev daim Naxçıvanda
yaşayıb-yaradan incəsənət nüma
yəndələrinə xüsusi diqqət və qayğı
göstərirdi. Ona görə də 1971-ci ildə
Naxçıvan Rəssamlar Təşkilatının yara
dılmasına hazırlıq işlərinin tamamlan
ması barədə hökumət strukturlarına
və Rəssamlar İttifaqına göstəriş verdi.
Yeni təşkilatın sədri vəzifəsinə gənc
teatr rəssamı Məmməd Qasımovun
namizədliyi irəli sürüldü və qurum 10
nəfər rəssam üzv ilə yaradıcılıq fəaliy
yətinə başladı.
Sonralar müxtəlif dövrlərdə Rəs
samlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı
na Azərbaycanın görkəmli rəssamları
Şəmil Mustafayev, Abazər Qardaşbə
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yov, Mircəlil Seyidov, Babək Abazərli,
Hüseynqulu Əliyev sədrlik etdilər.
O dövrlərdə Naxçıvan Rəssamlar
Təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra
işlər görülsə də, 1987-ci ildə Ümummil
li liderimiz siyasi hakimiyyətdən istefa
verəndən sonra onun adı ilə bağlı olan
bir çox fəaliyyət sahələri kimi, bura
da diqqətdən kənarda qaldı və Mux
tar Respublikanın mədəni həyatında
iştirak etmədi: təşkilatın hesabat-seçki
yığıncaqları keçirilmədi, İdarə Heyə
tinin işlək orqana çevrilməsi mümkün
olmadı, ittifaq üzvlərinin sırasının
genişləndirilməsinə, gənc rəssamların
təşkilata üzv qəbul olunmasına lazımi
diqqət göstərilmədi.
Respublikamızın ikinci dəfə dövlət
müstəqilliyi qazandığı ilk illərdən baş
layaraq Naxçıvan rəssamlarının fəaliy
yəti genişləndi. Tanınmış rəssamları
mızdan bir neçəsi qardaş Türkiyənin
müxtəlif universitetlərində çalışmağa
və bu ölkənin mədəni həyatında yaxın
dan iştirak etməyə başladılar. Həmçinin
onlar İran İslam Respublikasında, Ru
siya Federasiyasında, Avropa və Asiya
ölkələrində təşkil olunmuş müxtəlif sər
gilərə, simpoziumlara qatıldılar, həmin
ölkələrdə əsərləri alındı, kataloqları,
albom və bukletləri nəşr edildi, beynəl
xalq əlaqələri qurulmağa başladı.
Ümummilli liderimiz təkrar Azər
baycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra
isə onun əsasını qoyduğu mədəni ənə
nələrin Naxçıvanda da uğurla davam
etdirilməsi nəticəsində ictimai həyatın
digər sahələri kimi təsviri sənətdə də
əsaslı dönüşə nail olundu. Azərbay
canın ilk realist rəssamı, professional
dəzgah boyakarlığının banisi Bəhruz
Kəngərlinin ev muzeyi yaradıldı. Nax
çıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət
fakültəsində Təsviri incəsənət və rəsm
xətt, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
Təsviri incəsənət müəllimliyi bölmələri
fəaliyyətə başladı. Hazırda Naxçıvanda
Dövlət Rəsm Qalereyası, Mədəniyyət
və Təhsil nazirliklərinin nəzdində, 9
məktəbdənkənar təhsil ocağında və 3
Uşaq İncəsənət və Bədii Sənətkarlıq
Məktəbində rəsm ixtisası və dərnəklə
ri mövcuddur. Son illər əsaslı şəkildə

Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin sərgi salonunda. 1995-ci il

Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin ilk üzvləri

yenidənqurmadan sonra istifadəyə
verilən Heydər Əliyev Uşaq, Gənclər və
Estetik Tərbiyə Mərkəzində gənc rəs
samların yetişməsi, rəssamlıq sənətinin
tədrisi üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.
Bu sahədə istedadı olan fiziki imkanları
məhdud uşaqlar və gənclərin inkişafı
yönümündə fəaliyyətlərini davam et
dirmələri üçün hər cür imkan var.
Dövlət proqramlarına əsasən Nax
çıvan Muxtar Respublikasında gənc
lərin asudə vaxtlarının təşkili, eləcə də
bilik və bacarıqlarının inkişafı yönündə
bir çox tədbirlər görülür. Bu sahədə

Rəssamlar Birliyi də xüsusi istedad
ların üzə çıxarılması istiqamətində öz
töhfəsini verməkdədir. 2020-ci ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssam
lar Birliyinin nəzdində 25 üzvü olan
“Gənc rəssamlar” bölməsi yaradılıb və
onların arasından artıq Muxtar Res
publikanı müxtəlif yerli və beynəlxalq
müsabiqələrdə layiqincə təmsil edən və
tanıdanlar var.
Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin
15 fevral 2001-ci il tarixli sərəncamı ilə
Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin sərgi
salonuna görkəmli rəssam Bəhruz Kən
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gərlinin adı verildi. Həmin il yaradı
lan Bəhruz Kəngərli Muzeyinin açılış
mərasimində Ulu öndər Heydər Əliyev
şəxsən iştirak edərək dahi rəssamın
həyat və yaradıcılığı, əsərlərinin tədqiqi
sahəsində qarşıda duran vəzifələr haq
qında geniş nitq söylədi: “Bəhruz Kən
gərlinin əsərləri Azərbaycan rəssamlıq
sənətinin, mədəniyyətinin ən görkəmli
nümunələrindəndir. Biz bununla fəxr
etməliyik. Fəxr etməliyik ki, Azərbay
can xalqının belə böyük istedada malik
insanları olubdur”.
2012-ci ildə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Bəhruz Kəngərlinin 120
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
sərəncam imzaladı. Bu sərəncama əsa
sən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində Tədbirlər Planı hazırlanaraq
həyata keçirildi. Bəhruz Kəngərlinin
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin
fondunda saxlanılan 191 əsərinin su
rəti çıxarılaraq rəssamın adını daşıyan
muzeyə verildi. İlk dəfə olaraq onun

əsərlərinin tam külliyyatı albom-kata
loq şəklində çap edildi. Eyni zamanda,
Naxçıvanda bu yubiley münasibəti ilə
poçt markası buraxıldı, Bəhruz Kəngər
liyə aid sənədli film hazırlandı, muze
yin yerləşdiyi bina isə yenidən quruldu.
Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin ta
rixində 2013-cü il iyunun 12-si xüsusi
gün kimi əlamətdardır. Həmin gün
Naxçıvan şəhərinin Heydər Əliyev
prospektində Rəssamlar Birliyi üçün
gözəl memarlıq üslubuna malik olan
bina tikilərək istifadəyə verildi. Bu üç
mərtəbəli möhtəşəm binanın 9 emalat
xanası, inzibati otaqları, böyük, işıqlı,
bütün müasir standartlara cavab verən
Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonu var.
Növbəti sevindirici hadisə isə “Rəs
samlar Parkı”nın yaradılması haqqın
da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 14 noyabr 2015-ci il
tarixli sərəncamı oldu. Sərəncama əsa
sən Naxçıvan şəhərinin İstiqlal küçəsin
də Bəhruz Kəngərlinin heykəli qoyuldu
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və görkəmli rəssamın adına “Rəssamlar
Parkı” yaradıldı. Park 2016-cı il mayın
24-də III Beynəlxalq Rəsm Festivalı ərə
fəsində tədbirə gələn qonaqların iştirakı
ilə açılaraq sənətsevərlərin istifadəsinə
verildi.
2012-ci ildən başlayaraq Naxçı
van Rəssamlar Birliyinin təşəbbüsü ilə
“Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi” Bey
nəlxalq Rəsm Festivalı keçirilir. Uğurlu
bir layihə kimi dəyərləndirilən festival
az zaman kəsiyində xarici rəssamların
marağına səbəb olub, bir çox ölkələrdən
xoş sədası eşidilib. Bu tədbirin iki ildən
bir “biennale” formatında keçirilmə
si nəzərdə tutulur. Artıq 2014, 2016 və
2018-ci illər də daxil olmaqla bu festival
baş tutub. Həmin layihə və tədbirlərdə
ümumilikdə dünyanın 16 ölkəsindən
254 rəssam iştirak edib.
Azərbaycan xalqı haqlı olaraq öz
tarixi, milli-mədəni abidələri, zəngin
ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi mə
dəniyyəti ilə fəxr edir. Azərbaycanın
müxtəlif növ antik memarlıq, musiqi,
rəqs və milli mətbəx nümunələri, qə
dim musiqi alətləri, adət və ənənələri
YUNESKO-nun Ümumdünya Mədəni
İrs Siyahısına daxil edilib. Milli irsin
qorunması, ölkə mədəniyyəti və incə
sənətinin inkişafı istiqamətində Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın səmərəli fəaliyyətini,
danılmaz zəhmətini xüsusi qeyd etmək
istərdim. Dahi insanın adını daşıyan
fondun fəaliyyəti sayəsində ölkədə və
onun hüdudlarından kənarda milli
mədəniyyəti və incəsənəti təbliğ edən
çoxsaylı mühüm beynəlxalq tədbirlər,
festivallar keçirilir, layihələr reallaşdı
rılır və bütün bunların sayəsində artıq
dünyada Azərbaycan xalqının adət
və ənənələri, musiqisi və ədəbiyyatı,
təbiəti və memarlığı, tolerantlığı və
multikulturalizmi, istedadlı şəxsiyyətlə
ri daha çox tanınır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
bu il mayın 7-də “Şuşanın Azərbayca
nın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi
haqqında” Sərəncam imzaladı. Həmin
sənədlə artıq bu qədim qala şəhəri
mizin ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı
olması rəsmiləşdirildi.

İNCƏSƏNƏT
Bu gün Azərbaycanın görkəmli
mədəniyyət xadimlərinin “güllələn
miş heykəllər”inin bərpa olunaraq öz
doğma yurduna qaytarılması, Şuşa
şəhərinin ölkənin mədəniyyət paytaxtı
elan edilməsi, Vaqif Poeziya Günləri
nin və “Xarıbülbül” Musiqi Festivalının
yenidən bərpası ölkənin mədəni həya
tında əlamətdar hadisələrdir. Bu, gənc
nəslin mədəniyyətimizi daha yaxından
tanıması üçün də böyük töhfədir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanın qədim mədəniyyət

sində keçirilən eyni adlı beynəlxalq rəsm
sərgisinin isə başqa bir möhtəşəmliyi var
idi. Azərbaycanın və dünyada yaşayıbyaradan digər xalqların görkəmli rəs
samları tərəfindən xarıbülbül maketləri
üzərində möhtəşəm əsərlər yaradıldı,
festivalın keçirildiyi ərazi - Şuşanın Cıdır
düzü bu əsərlər ilə bəzədildi.
Mən də bir rəssam kimi uzun illər
mənfur düşmən tapdağı altında olan
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması
və orada mötəbər tədbirlərin, həmçinin
rəsm sərgilərinin keçirilməsi arzusu ilə

“Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi” Beynəl
xalq Rəsm Festivalı keçirildi.
Ölkə Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin tarixi zəfər sonrası Naxçıvana
növbəti səfəri və Ulu öndərin doğum
gününü məhz Naxçıvanda qeyd etməsi
bizi çox sevindirdi. Milli-mədəni dəyər
lərimizi, irsimizi hər addımda uca tutan
dövlət rəhbərimizin dahi şəxsiyyətin
layiqli siyasi varisi kimi ata vəsiyyətinə
əməl etməsi bütöv Azərbaycan naminə
Naxçıvanı da 30 illik blokadadan azad
etməyin lazım olduğunu, Naxçıvanın

mərkəzi olan Şuşa şəhərinə daim çox
böyük qayğı göstərir, oranı adi bir şə
hər deyil, zəngin tarixi, qədim abidələri
olan ölkəmizin qəhrəmanlıq rəmzi kimi
görürdü. Ulu öndər deyirdi: “Şuşasız
Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə,
Azərbaycan yoxdur!”
İlham Əliyev Şuşaya son səfəri ön
cəsi bir çıxışında söylədi ki: “Biz Şuşaya
gedirik. Şuşada “Xarıbülbül” Musiqi
Festivalı keçiriləcək. Dediyim kimi,
bu il may ayında “Xarıbülbül” Musiqi
Festivalı uzun fasilədən sonra keçirilə
cəkdir”.
Şuşada Heydər Əliyev Fondunun
təşkil etdiyi “Xarıbülbül” Musiqi Festi
valında uzun illərdən sonra “Qarabağ”
şikəstəsinin sədalarının göylərə ucalması
bizi çox qürurlandırdı. Festival çərçivə

yaşamışam. Budur, arzularımız gerçək
oldu.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respub
likası Rəssamlar Birliyinin yaradılma
sından 50 il ötür. Bu, heç də kiçik rəqəm
deyil. Rəssamlar Birliyinin 50 illik yubi
leyinin keçirilməsi haqqında sərəncam
da qeyd olunduğu kimi, “Naxçıvanda
rəssamlıq sənəti böyük inkişaf yolu keç
mişdir. Tarixi Gəmiqaya təsvirlərindən
başlayan Naxçıvan rəssamlıq sənəti XII
əsrdən etibarən memarlıq məktəbinin
təsiri ilə inkişaf etmişdir”. 2000-ci ildən
müstəqil bir qurum kimi fəaliyyət göstə
rən yaradıcı təşkilat bu gün də Azərbay
can üçün önəmli hadisələrlə zəngin bir
tarix yaşayır və yaradır. Bu il Ulu öndər
Heydər Əliyevin anadan olmasının 98
illiyinə həsr olunmuş növbəti - beşinci

da Qarabağ qədər böyük əhəmiyyətə
malik və əziz olduğunu göstərdi. Ölkə
rəhbərinin vurğuladığı kimi: “Naxçı
van bizim əziz diyarımızdır, Heydər
Əliyevin vətənidir. Hər bir azərbaycanlı
üçün əziz, doğma diyardır və Naxçıva
nın inkişafı, çiçəklənməsi artıq reallıq
dır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq.
Bu gün Ulu öndərin xatirəsinə göstəri
lən ən böyük diqqət məhz özünü bax,
bu inkişafda təcəssüm etdirir”.
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan
Naxçıvanda yaşayıb-yaradan biz rəs
samlar tariximiz, görkəmli və unudul
maz rəssamlarımız ilə daim fəxr edirik.
Ölkəmizin çiçəklənməsi, intibahı, siya
si-iqtisadi durumu, geniş bərpa-quru
culuq işləri bizi daha da həvəsləndirir,
yeni əsərlər yaratmağa səsləyir.
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AKTUAL

Bərpa olunan enerji
siyasətində mütərəqqi addım

İltizam Yusifov
Milli Məclisin deputatı

Dövran dəyişdikcə insanların
bütün sahələri əhatə edən tələbat
ları artır və nəticə etibarilə bunlar
bizim kompleks yaşam tərzimizi
özündə əks etdirir. Cəmiyyətin
artan tələbi bütün sahələrdə oldu
ğu kimi, sənayenin inkişafı istiqa
mətində də mütərəqqi addımları
qaçılmaz edir.
Azərbaycan coğrafi baxımdan
elə bir məkanda yerləşir ki, ölkə
mizdə müxtəlif kimyəvi xammal
lar, o cümlədən alternativ enerji
üçün geniş potensial var. Respub
likanın nefti və qazı artıq dünya
bazarında öz sözünü deyir.
Ümummilli lider Heydər Əli
yevin uğurlu neft-qaz siyasətini
davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi islahat
lar öz bəhrələrini verir, ölkəmizin
iqtisadi gücü artır, sənaye durma
dan inkişaf edir. Dövlət başçısı
İlham Əliyev hər zaman çıxışların
da qeyd edir ki, biz neft kapitalını
insan kapitalına çevirməliyik, bu
istiqamətdə davamlı addımlar at

malıyıq. Artıq Azərbaycanın insan
kapitalı bazarında da ciddi canlan
ma müşahidə olunur ki, bu da neft
və qaz kapitalının səmərəli istifa
dəsi baxımından olduqca əhəmiy
yətlidir.
Son dövrlərdə elmi ictimaiyyət
neft və qazın tükənmə riskinin çox
olduğunu nəzərə alıb bu istiqamət
də alternativ yollar axtarır. Ölkə
mizin yerləşdiyi əlverişli coğrafi
mövqe bu yöndə də ciddi uğurla
rın ola biləcəyini göstərir. Alim
lər və tanınmış ekspertlər hesab
edirlər ki, hazırda bərpa olunan
enerji mənbələrinin əlçatanlığı bir
sıra aspektlərdən olduqca vacib
dir. İlk öncə onu qeyd edək ki, bu
amil enerji sektorunun özünün
dayanıqlığını təmin etmək üçün ən
ciddi vasitədir. Bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə bu sahə
nin diversifikasiyası, ekoloji təmiz
enerji hasilatı, elektrik enerjisi ilə
təminat, iqlim dəyişikliyinə töhfə
vermək baxımından da çox əhə
miyyətlidir.
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Bəzi mütəxəssis və ekspert
lər “alternativ enerjinin heç vaxt
ənənəvi enerji mənbələrini əvəz
edə bilməyəcəyi” tezisini müdafiə
etsə də, dünya əhalisinin sayının
artması, müvafiq olaraq enerjiyə
tələbatın çoxalması, ekoloji du
rum və iqlim dəyişikliyi alternativ
enerji qaynaqlarından istifadəni
zəruri edir. Hazırda bütün dünya
da məhz bu tendensiya müşahidə
olunmaqdadır.
Dövlət başçısı İlham Əliyev
ölkəmizdə bu sahənin inkişafına
xüsusi diqqət göstərir. Azərbay
canda alternativ və bərpa olunan
enerji sahəsində idarəetmə siste
minin təkmilləşdirilməsi məqsədi
ilə Prezidentin müvafiq fərmanına
əsasən 2013-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Alternativ və
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri
üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb, bir
sıra mühüm sənədlər imzalanıb,
proqramlar qəbul edilib. “Alterna
tiv və bərpa olunan enerji mən

AKTUAL
bələrindən istifadə müasirlikdir,
yenilikdir, ekoloji cəhətdən təmiz
texnologiyadır. Bu, bizim gələcəyə
baxışımızdır”, - deyən Prezident İl
ham Əliyev bu istiqamətdə lazımi
addımlar atır.
Azərbaycanın işğaldan azad
olunan ərazilərində “yaşıl ener
ji” zonasının yaradılması ilə bağlı
sərəncam isə xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Belə bir zonanın düşmən
tapdağından təmizlənmiş ərazilər
də yaradılması təsadüfi xarakter
daşımır. Çünki hazırda bütün dün
yada elektrik enerjisi istehsalının
dominant mənbəyi ənənəvi enerji
mənbələridir. Bununla belə bir çox

n

2021-ci ilin yanvar-aprel
aylarında respublikanın gü
nəş elektrik stansiyalarında
14,2 mln. kVt/saat elektrik
enerjisi istehsal edilib. Hesa
bat dövründə Naxçıvan MR
Dövlət Energetika Xidməti
üzrə GES-də istehsal olunan
elektrik enerjisi 13 mln.
kVt/saat təşkil edib.

yerlərdə bərpa olunan enerji mən
bələrindən elektrik enerjisi istehsa
lı artmaqda davam edir. Ölkəmiz
də enerjinin bu növünün istehsalı
diqqət mərkəzində saxlanılır.
Prezident İlham Əliyev 2030-cu
ilə qədər elektrik enerjisi istehsa
lında bərpa olunan enerji mən
bələrinin payının 30 faizə çat
dırılmasını mühüm vəzifə kimi
müəyyənləşdirib. Dövlət başçısı
nın imzaladığı müvafiq sərəncam
lara əsasən Azərbaycanda energe
tikanın digər sahələrində olduğu
kimi, bərpa olunan enerji mənbə
lərindən istifadə ilə əlaqədar da əl

n

“Ağıllı kənd” layihəsinin
aktual məsələlərindən
biri alternativ enerji
mənbələrindən istifadə
edilməsidir. Buraya günəş,
bioenerji külək və digər
enerji mənbələri aiddir.

verişli investisiya mühiti yaradılıb,
özəl sərmayələrin cəlb olunması və
irimiqyaslı layihələrin icrası isti
qamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilməyə başlanılıb.

Qobustan Eksperimental Poliqonu
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AKTUAL
Statistikaya görə, Azərbaycanda
istehsal edilən elektrik enerjisinin
böyük bir hissəsi ənənəvi ener
ji mənbələri hesabına başa gəlir.
Söhbət qazla işləyən İstilik Elektrik
Stansiyalarından (İES) gedir. Ötən
ilin nəticələrinə görə, ölkədə isteh
sal olunan elektrik enerjisinin 93
faizi İstilik Elektrik Stansiyalarının
hesabına əldə edilib. Qalan 7 faiz
isə bərpa olunan enerji mənbələri
nin (Su Elektrik Stansiyaları daxil
olmaqla) payına düşür.
Azərbaycanın bəzi ərazilərində
həm günəşli, həm də küləkli günlə
rin sayının çox olması respublikada
alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələrinin inkişafı üçün böyük
imkanlar yaradır. Ölkənin texniki
cəhətdən istifadəsi mümkün olan

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.

və iqtisadi cəhətdən əlverişli hesab
edilən bərpa olunan enerji mənbə
lərinin potensialı çox böyük həcm
də qiymətləndirilir. Burada günəş
enerjisi 80-85 faiz, külək enerjisi 1011 faiz, bioenerji və dağ çaylarının
potensialı isə 5 faiz həcm təşkil edir.
Bir məsələyə də xüsusi diqqət
yetirmək lazımdır ki, bu da bərpa
olunan enerji mənbələrinin iqtisadi
səmərəsidir. İqtisadçıların hesab
lamalarına görə, onun tətbiqi və
genişləndirilməsi böyük iqtisadi
imkanlar yarada bilər. Bərpa olu
nan enerji mənbələrinin inkişafı
qazdan istifadəni azaltmağa imkan
verəcək. Qənaət edilən qaz həm
daxili bazarda əhalinin, həm sosial
və sənaye obyektlərinin ehtiyac
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AKTUAL
larının təmin edilməsinə, həm də
ixraca yönəldilər. Təqribi hesabla
malara görə, 1 mlrd. kVt/saat alter
nativ enerji mənbələrindən istifadə
edilərək əldə olunan elektrik enerji
250 mln. kubmetr qaza qənaət de
məkdir.
Ümumi elektrik enerjisindən
asılı olmayan bərpa olunan enerji
mənbələri bazasında yaradılan ki
çik lokal sistemlərin ucqar yerlərdə,
elektrik xətlərinin çəkilə bilmədiyi
obyektlərdə quraşdırılması daha
səmərəli olar. Həmçinin belə daxili
sistemlər fərdi yaşayış evlərində,
uşaq bağçalarında, məktəblərdə və
digər sosial obyektlərdə də quraş
dırıla bilər. Bu tədbirlər isə sözü
gedən obyektləri elektrik enerjisi
ilə təmin etməklə yanaşı, ənənəvi
enerji mənbələrinə qənaət imkanı
da yaradacaq.
Mütəxəssislər hesab edir ki,
alternativ enerji mənbələrindən
istifadə zamanı texniki vasitələrin
quraşdırılmasında boş yerlərdən
düzgün istifadə effektivliyi daha da
artıracaqdır.
Təhsil müəssisələrinin ərazi
sindəki alternativ enerji mənbələri
üçün texniki vasitələrin quraşdı
rılmasında boş yerlərin düzgün
istifadəsi nəticəsində məktəblərin
elektrik enerjisinə olan tələbatının
75 faizinin ödənilməsi mümkün
dür.
Hazırda ölkəmiz bu sahədə
beynəlxalq təşkilatlarla sıx əmək
daşlıq edir. Azərbaycan 2014-cü

ildən mənzil-qərargahı Birləşmiş
Ərəb Əmirliyinin Masdar şəhə
rində yerləşən Beynəlxalq Bərpa
Olunan Enerji Agentliyinin
(İRENA) üzvüdür. Artıq bu təşki
latla beynəlxalq səviyyədə 2 müqa
vilə imzalanıb. Dünyada məşhur
olan “Masdar” şirkəti ilə imzala
nan müqaviləyə əsasən Azərbay
canda 200 mVt-lıq günəş, “ACWA
Power” şirkəti ilə imzalanan sə
nədə əsasən isə 240 mVt gücündə
külək stansiyalarının tikintisi ilə
bağlı pilot layihələr icra ediləcək.
Külək və günəş enerjisi layihələri
üzrə təxminən illik 1,4 mlrd.
kVt/saat elektrik enerjisinin isteh
salı proqnozlaşdırılır. Sözügedən
istehsalat güclərinin istifadəyə ve
rilməsi ildə 300 mln. kubmetr qaza
qənaət etməyə imkan yaradacaq
ki, bu da Azərbaycanda əhali üzrə
qaz istehlakının 10 faizi deməkdir.

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.

Bərpa olunan enerji mənbələrin
dən istifadə ilə bağlı hüquqi nor
mativ bazanın formalaşdırılması
istiqamətində də davamlı addımlar
atılır. Milli Məclisdə “Elektrik ener
jisi istehsalında bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanu
nu qəbul olundu. Qanun bu sahə
də gələcək işlərimiz üçün hüquqi
bazanın yaradılması baxımından da
çox əhəmiyyətlidir. Bu gün bu sahə
bütün dünyada dinamik inkişaf
edir, yeni texnika və texnologiyalar
yaranır. Hesab edirəm ki, zamanzaman bu istiqamətdə qanunveri
cilik bazası daha da təkmilləşəcək.
Qanunda bu sahəyə dövlət dəstəyi
nəzərdə tutulur və müvafiq icra
qurumları dəstək mexanizmlərini
işləyib hazırlayacaqlar.
Qanuna görə fərdi qaydada
bərpa olunan enerji mənbələrin
dən istifadə edərək istehsal olunan
elektrik enerjisini şəbəkəyə vermək
olur və onun istehlakına imkan
yaranır. İstifadə etdiyinizdən artıq
verilən elektrik enerjisini mövcud
şəbəkəyə ötürmələrlə ölkədə müəy
yən edildiyi tarif qiymətləri ilə və
sait əldə edə, artıq istifadə etdiyiniz
halda isə öz tərəfinizdən bu vəsaiti
şəbəkə operatoruna ödəyə bilərsi
niz. Çünki Azərbaycanda böyük
alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələri resursları ilə yanaşı, bu
sahənin inkişafı məqsədi ilə lazım
olan avadanlıqların istehsalı üçün
də geniş imkanlar mövcuddur.

Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası
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Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana
minalanmış ərazilərin xəritəsinin
verilməsi üçün təzyiq göstərməlidirlər

Sevil Mikayılova
Milli Məclisin deputatı

2021-ci il iyunun 4-də Azər
baycanın erməni işğalından azad
edilmiş Kəlbəcər rayonunda jurna
listlərlə bərabər mülki vətəndaşla
rın da mina partlayışı nəticəsində
həlak olmaları və yaralanmaları
xəbəri hər birimizin hafizəsində
küllənən müharibə acılarını bir da
ha közərtdi. Bu üzücü hadisə işğal
dan azad edilmiş torpaqlarımızın
mənfur düşmən tərəfindən mina
lanması səbəbindən hələ də vətən
daşlarımız üçün təhlükə mənbəyi
olaraq qaldığını göstərdi. Biz bir
daha insanlıq, mənəviyyat, vicdan,
vətən kimi ali məfhumları ehtiva
edən təfəkkürdən kənar düşmənlə
üz-üzə qaldığımızı gördük. Am
ma çox təəssüf dünya birliyi - bəzi
dövlətlər, siyasi partiyalar, media
qurumları, QHT-lər, beynəlxalq
təşkilatlar, insan haqları müda

fiəçiləri bu hadisəni yenə görmək
istəmədilər, yenə susdular. Bir sıra
beynəlxalq təşkilatların səsləndir
dikləri bəyanatlar, sosial şəbəkələr
də bölüşdükləri postlar, ünvanla
dıqları məktublar isə mahiyyətcə
faciə qurbanlarına başsağlığı ifadə
etməkdən ibarət oldu.
Bu kimi münasibətlə durmadan
genişlənən erməni cinayətlərini
dayandırmaq, günahsız insan ölü
munə son qoymaq mümkündür
mü? 30 ildə olmazın insan faciələri
ilə yadda qalan Qarabağ müna
qişəsi ümumilikdə 10-a yaxın
jurnalistin həlak olması ilə nəticə
lənıb. Nəhayət, Qarabağ düyünü
nün açılması və sülh prosesinin
başlanması bu ağrı-acını qəlbində
daşıyan milyonlarla insanda sakit
və təhlükəsiz həyat üçün ümid
yaradıb. Bu təhlükəsizliyə real ma
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neə olan Ermənistanın fundamen
tal insan haqlarının pozulmasına
yönəlik bu cinayətləri nə üçün
hüquq müdafiə təşkilatlarının
qəzəbinə tuş gəlmir? Axı ali dəyər
lərin keşiyində duran təsisatların
həqiqəti etiraf edib cinayətkarı öz
adı ilə adlandırması nə qədər fa
ciələrin qarşısını ala bilər. Bölgədə
humanitar böhranı dərinləşdirən
Ermənistana təzyiq göstərmək bu
qədərmi çətindir? Suallar çoxdur,
amma sadəcə bir boşluqda daya
nır, cavab yoxdur.
Azərbaycan rəsmi olaraq dəfə
lərlə Ermənistandan minalanmış
ərazilərin dəqiq xəritəsini vermə
sini tələb edib. 44 günlük haqq
müharibəmizin ardınca noyabrın
10-da imzalanmış üçtərəfli razı
laşma ilə faktiki olaraq məğlubiy
yətini rəsmiləşdirən Ermənistan
minalanmış ərazilərin xəritəsini
təqdim etməlidir. Amma utanmaz
işğalçıdan, qəsbkardan, cinayət
kardan nümunəvi addım gözlə
mək - xoşluqla xəritələri verəcəyini
gözləmək məntiqsiz gəlir. Ona gö
rə beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə
BMT və qurumun müvafiq struk
turları, ATƏT və onun Minsk qru
pu Ermənistana təzyiq göstərməli,
bunu onlardan tələb etməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ermə
nistanın bu “cığal, cılız” addımı
beynəlxalq humanitar hüququ
pozur, xüsusilə minalar tətbiqinin
məhdudlaşdırılması sahəsində
mövcud olan 1980-ci il tarixli Adi
silahlar haqqında Konvensiyanın 2
saylı protokoluna və 1997-ci il Ot
tava Konvensiyasına məsuliyyətsiz
münasibət sərgiləyir.

GÜNDƏM
Minalanmış ərazilərlə bağlı
dəqiq xəritənin Azərbaycana ve
rilməməsi mina təmizləmə əmə
liyyatlarını ləngidir, bununla da
insan tələfatını artırır. Minalanmış
ərazilərin xəritələrinin Azərbay
can tərəfinə təqdim olunmaması
postmüharibə dövründə qarşılıqlı
etimad yaratma tədbirlərinə xə
ləl gətirməklə yanaşı, humanitar
böhranı daha da dərinləşdirir, 30
il öz yurd-yuvalarından didərgin
düşüb, qaçqın və məcburi köçkün
həyatı yaşamağa məhkum edilmiş
şəxslərin elementar insan haqları
nı bir daha kəskin şəkildə pozur.
Ərazilər təhlükəli olduğundan bu
insanlar hələ də öz evlərinə dönə
bilmirlər. İşğaldan azad edilmiş
torpaqların minalanması bu gun
orada aktiv quruculuq işlərinin hə
yata keçirilməsinə də mane olur.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır
ki, ermənilərin minaladığı ərazi
lər birbaşa mülki əhalini məqsədli
şəkildə məhv etməyi hədəflədiyi
üçün müharibə cinayəti kimi qiy
mətləndirilməli, Ermənistana qarşı
beynəlxalq hüquq müstəvisində
humanitar böhran vəziyyətini də
rinləşdirdiyinə və mülki əhalini
hədəfə aldığına görə hüquqi prose
durlar başlanmalıdır.

Təəssüf ki, həmkarlarımızın,
mülki vətəndaşlarımızın ölü
mü ilə nəticələnən bu hadisə ilk
deyil və bütün bu faciələrə görə
mina xəritələri ilə bağlı Ermənis
tana təzyiq göstərməyən dövlət
lər, təşkilatlar da o ölkə qədər
məsuliyyət daşıyırlar. Amma
son itki -AZƏRTAC İnformasi
ya Agentliyinin müxbiri Məhər
rəm İbrahimovun, Azərbaycan
televiziyasının operatoru Sirac
Abışovun, Kəlbəcər RİH Susuz
luq kəndi üzrə icra nümayəndə
si Arif Əliyevin ölümü belə bizi
mənən zənginləşdirir, vətənimizi
qürurlandırır, düşməni rəzil edir.

Torpaq uğrunda şəhid olmağı şə
rəf bilən, zəfər üçün bir yumruq
kimi birləşən xalqın ruhunu, əzmi
ni mənfur qonşularımızın insanlıq
dan kənar əməlləri, erməni xisləti
və ermənipərəst dairələrin oyun
ları sındıra bilməz. Biz o torpaqla
rın tarixi sahibləriyik, o torpaqlar
bizə babalarımızın mirası, Tanrının
ərmağanıdır. Əzəli bizim olan tor
paqları işğaldan azad etdik, o tor
paqlara qayıtdıq və şəhidlərimizin
ruhu dolaşan o torpaqlar onların
övladlarının, doğmalarının, bizlə
rin - Azərbaycan xalqının halalıdır.
Bu həqiqət dəyişməzdir - Qarabağ
Azərbaycandır!
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Bütün dünyada mütəşəkkil
Azərbaycan diasporunun qurulması
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Müsahibimiz Azərbaycanın Almaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ramin Həsənovdur

- Ramin müəllim, 5 ilə yaxındır
ki, Qərbin bu mühüm dövlətin
də ölkəmizin diplomatik təmsil
çisisiniz. Hazırda Azərbaycan ilə
Almaniya arasında siyasi dialoq
mühitini və digər sahələrdə qar
şılıqlı münasibətlərin səviyyəsini
necə qiymətləndirirsiniz?
- Azərbaycan-Almaniya mü
nasibətləri çoxşaxəlidir və bütün
sahələrdə konstruktiv əməkdaşlıqla
müşayiət olunması, daim yüksələn
xətlə inkişaf etməsi ilə seçilir. Bu iki
ölkə arasında diplomatik münasibət
lər çox erkən - 1992-ci ilin fevralında
qurulub və AFR-dəki səfirliyimiz
Azərbaycanın Avropa ölkələrində
ilk diplomatik nümayəndəliyidir.
O zamandan etibarən Almaniya ilə
sıx əlaqələr və çoxşaxəli əməkdaşlıq

Azərbaycanın beynəlxalq münasibət
lərində hər zaman özünəməxsus yer
tutub.
Təbii ki, 200 illik tarixi əlaqələri
mizin bu məsələdə rolu böyükdür.
Almaniya XIX əsrin əvvəllərində
alman-şvabların respublikamızda
böyük tolerantlıqla qarşılanmasına,
iki xalqın Azərbaycan torpaqlarında
müsbət birgəyaşayış təcrübəsinə, ha
belə ölkəmizdə alman irsinin qoru
nub saxlanmasına göstərilən diqqət
və qayğıya xüsusi qiymət verir. Bü
tün bunlar hazırkı münasibətlərimiz
üçün möhkəm özül yaradır.
Azərbaycanın regionun lider döv
ləti kimi uğurlu beynəlxalq əmək
daşlıq yürütməsi, nəhəng regional
layihələrin lokomotivi olması, inamlı
və müstəqil xarici siyasət xətti, döv
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lətlərarası münasibətlər və beynəl
xalq layihələrdə etibarlı tərəfdaşlığın
mövcudluğu Almaniyanın ölkəmizə
münasibətini şərtləndirən mühüm
faktorlardır. Almaniya Azərbaycanı
regionda əsas iqtisadi tərəfdaş adlan
dırır. 2012-ci ildən respublikamızda
fəaliyyət göstərən Alman Xarici Tica
rət Palatası bu ölkənin MDB məka
nındakı sayca ikinci qurumudur. İki
dövlət arasında 2011-ci ildən ticarət
və investisiyalar üzrə yüksək səviy
yəli işçi qrupu mövcuddur.
Ölkələrimiz arasında ən yük
sək səviyyədə sıx və səmimi siyasi
dialoq vardır. Pandemiya dövrün
dən əvvəl Azərbaycan və Almaniya
dövlət başçıları arasında qarşılıqlı
səfərlər və görüşlər intensiv xarakter
daşıyırdı. Bildiyiniz kimi, Azərbay
can Prezidenti cənab İlham Əliyev
Almaniyada keçirilən nüfuzlu Mün
hen Təhlükəsizlik Konfransının fəal
iştirakçısıdır. Ölkə başçısı ötən il pan
demiyadan əvvəl keçirilən sonuncu
konfransda da iştirak etdi. 2019-cu
ildə Bundestaqın vitse-prezidentinin
Azərbaycana və Azərbaycan Milli
Məclisinin Sədrinin Almaniyaya ilk
səfərləri baş tutdu.
Belə qarşılıqlı səfərlərin 2020-ci
ildə və daha sonra da davam edəcəyi
gözlənilirdi. İkitərəfli münasibətləri
mizin gündəliyində hər iki ölkənin
digər yüksək səviyyəli rəsmilərinin
səfərləri dayanırdı. Təəssüf ki, göz
lənilmədən tügyan edən COVID-19
pandemiyası nəticəsində bu planlar

SƏFİR

qeyri-müəyyən müddətə təxirə salın
dı. Amma digər tərəfdən pandemiya
ilə birgə mübarizə tərəflər arasında
əməkdaşlıq üçün yeni səhifələr açdı.
Siyasi əlaqələrimizin gündə
liyi olduqca zəngindir. İki dövlət
arasında həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli əsasda, o cümlədən Avro
pa İttifaqı ilə münasibətlər çərçi
vəsində konstruktiv əməkdaşlıq
mövcuddur. Ölkələrimizi çoxtərəfli
diplomatiyanın rolunun güclənmə
si, beynəlxalq təşkilatların səmərəli
fəaliyyətinin təmin olunması üzrə
oxşar hədəflər birləşdirir. Bu xü
susda Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyini və qurumda
fəal iştirakını, Almaniyanın isə Mul
tilateralizm naminə Alyansı təşviq
etməsini vurğulamaq istərdim.
Əvvəlki illərdə siyasi münasi
bətlərimizin mərkəzində dayanan
əsas məsələlərdən biri də Ermə
nistan-Azərbaycan münaqişəsi
olmuşdur. Minsk qrupunun üzvü,
Avropa İttifaqının aparıcı üzv döv
lətlərindən biri, beynəlxalq sülh və
təhlükəsizlik məsələlərinin, qlobal
problemlərin həllində iddialı aktor
olan Almaniyadan xüsusilə post
münaqişə dövründə gözləntilərimiz
böyükdür. Almaniyanın Azərbay

canın ərazi bütövlüyünə dəstəyi
ni yüksək qiymətləndiririk və bu
dəstək yaxınlarda AFR-in Federal
Kansleri xanım Anqela Merkel tərə
findən də Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında çxışı zamanı bir
daha səsləndirildi.
Almaniya həm də bölgədə huma
nitar məsələlərin həlli, işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizin yenidən qu
rulması, etimad tədbirlərinin həyata
keçirilməsi və regional bağlantıların
bərpa olunması işlərində də mühüm
töhfələr verə bilər.
Əlaqələrimiz elm, təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, idman və digər sferaları
da əhatə edir. Alman dilinin ölkə
mizdəki populyarlığı, azərbaycanlı
gənclərin Almaniyanın ali təhsil
ocaqlarına böyük marağı göz qaba
ğındadır. Hesab edirəm ki, iki ölkə
arasında təhsil və vətəndaş cəmiyyəti
səviyyəsində olan əlaqələr, xüsusilə
gənc insanların təmasları dövlət
lərarası münasibətlərimizi uğurla
tamamlayır. Azərbaycan və Alma
niya ali məktəbləri arasında çoxsaylı
tərəfdaşlıq layihələri mövcuddur.
900-dən çox azərbaycanlı tələbə və
magistr Almaniyada təhsil almış və
ya almaqdadır. 2019-cu ildə Bakı
Höte Mərkəzinin açılması təhsil və

mədəni əlaqələrimizin inkişafına
mühüm töhfə olmuşdur. Əminliklə
demək olar ki, bu gənclər münasibət
lərimizin gələcək inkişafının daşıyı
cılarıdır.
- Azərbaycan və Almaniya ara
sında münasibətlərin böyük
tarixi var. Ölkəmizdə almanlar
iki əsrə yaxın yaşayıblar. Bəs
Almaniyada hazırda Azərbay
can diasporunun fəaliyyəti necə
qurulub?
- Təəssüf ki, Almaniyada Azər
baycan diasporunun tarixi o qədər
də qədim deyil. Doğrudur, XX əsrin
əvvəllərində Berlində Əsəd bəy kimi
dahi Azərbaycan yazıçısı yaşayıb
yaradıb. AXC-nin süqutundan sonra
respublikamızın qurucularından
bəziləri Almaniyaya mühacirət edib
və milli mübarizələrini bu ölkədən
davam etdiriblər. Amma bu ölkədəki
soydaşlarımızın sayı Azərbaycanda
tarixən mövcud olmuş alman icması
ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə
azdır.
Yalnız müstəqilliyimizin bərpa
olunmasından sonra əsas etibarı ilə
ziyalılar olan bir sıra soydaşlarımız
Almaniyaya köç etdilər və bura
da diaspor təşkilatları yaratmağa
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başladılar. Tək Almaniyada deyil,
ümumiyyətlə, dünyada Azərbaycan
diasporunun təşkilatlanması, mütə
şəkkil diaspor fəaliyyətinin qurulma
sı dahi lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Məhz Ulu öndərin müvafiq
tapşırıqları və tövsiyələri sayəsin
də Azərbaycan dövləti və xaricdəki
diaspor təşkilatları arasında vəhdət
yaranıb, milli məsələlər uğrunda
əlaqələndirilmiş fəaliyyətin əsası
qoyulub.
Hazırda Almaniya Azərbaycan
diasporunun sayca böyük olduğu
ölkələrdəndir. Burada bir neçə dias
por təşkilatımız mövcuddur. Amma
bildiyiniz kimi, müasir dünya sürətlə
dəyişir, uğurlu informasiya-təbliğat
fəaliyyəti üçün tələblər də müva
fiq olaraq yenilənir. Həyatın digər
sferalarında olduğu kimi, səmərəli
diaspor fəaliyyəti üçün də yüksək

təsis edilib və diaspor təşkilatları ara
sında əsas əlaqələndirmə işi məhz bu
qurum vasitəsilə həyata keçirilir.

- Ölkələrimiz arasında iqtisadi
və turizm sahələrində münasi
bətlər sizi qane edirmi? Əmək
daşlıq potensialından tam istifa
də olunurmu?
- Ölkələrimiz arasında iqtisadi
münasibətlər sıx əməkdaşlıq və di
namik inkişafla xarakterizə olunur.
Almaniya dünyanın mühüm iqtisa
di gücü, Azərbaycan isə regionun
böyük iqtisadi inkişafa malik olan
ölkəsidir. Almaniyanın Cənubi Qaf
qaz ölkələri ilə ümumi ticarətinin
təxminən 65 faizi bizim ölkənin payı
na düşür.
Alman-Azərbaycan Xarici Tica
rət Palatasının hər iki tərəfdən 149
üzvü var. 160-a yaxın soydaşımız
Almaniyada sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olur.
Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palata
1995-2020-ci illər ərzində
sının hər iki tərəfdən 149 üzvü var. 160-a
Almaniyadan Azərbaycana
yaxın soydaşımız Almaniyada sahibkarlıq
təq
ribən 765 milyon ABŞ
fəaliyyəti ilə məşğul olur. 1995-2020-ci
dolları sərmayə yatırılıb ki,
illər ərzində Almaniyadan Azərbaycana
bunun da 90 faizdən çoxu
təqribən 765 milyon ABŞ dolları sərma
qeyri-neft sektorunun pa
yə yatırılıb ki, bunun da 90 faizdən çoxu
yı
na düşür. Eyni zamanda,
qeyri-neft sektorunun payına düşür.
həmin dövrdə Azərbaycan
dan Almaniyaya 2,6 milyard
ABŞ dolları məbləğində investisiya
rəqəmsallaşma, sosial şəbəkələrdə
qoyulub. 2020-ci ildə ikitərəfli tica
intensiv mövcudluq, müasir infor
rət dövriyyəsinin həcmi 1 milyard
masiya texnologiyalarına yiyələn
avrodan çox olub.
mə həlledici əhəmiyyət daşıyır. Bu
İqtisadi əlaqələrimizin inkişafı hər
baxımdan, xüsusilə Almaniyanın ali
iki hökumət tərəfindən təşviq olunan
məktəblərində, elmi-tədqiqat insti
məsələdir. Almaniya Azərbaycanın
tutlarında, siyasi təşkilatlarında, icti
iqtisadi imkanlarına böyük maraqla
mai birliklərində, bələdiyyələrində,
yanaşır. 2018-ci ilin avqustunda Bakı
iqtisadi qurumlarında çalışan gənc
da siyasi liderlərin iştirakı ilə biznes
ziyalılarımız diaspor fəaliyətində li
forum, həmin ilin noyabrında isə
derliyi üzərlərinə götürə bilərlər.
Berlində I Almaniya-Azərbaycan Biz
Almaniyada səfirlik olaraq hər
nes Dialoqu baş tutdu. 2011-ci ildə
zaman orada yaşayan bütün soydaş
təsis edilmiş Azərbaycan-Almaniya
larımızın, təhsil alan gənclərimizin
Ticarət və İnvestisiyalar üzrə Yüksək
yanındayıq.
Səviyyəli İşçi Qrupunun indiyədək
Bu sahədə Azərbaycan Respub
növbəlilik əsasında Bakı və Berlində
likasının Diasporla İş üzrə Dövlət
8 iclası keçirilib
Komitəsi ilə sıx əməkdaşlıq edirik.
Almaniya Azərbaycanın son illər
2018-ci ildə Berlində Almaniya Azər
də həyata keçirdiyi ən böyük iqtisadi
baycanlılarının Koordinasiya Şurası
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layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizinin
Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizli
yinə töhfə verməsini yüksək qiymət
ləndirir və ölkəmizi uzunmüddətli
dövr üçün etibarlı tərəfdaş hesab
edir. Almaniyanın “Uniper” enerji
şirkəti Cənub Qaz Dəhlizinin iştirak
çısıdır. Şirkət “Şahdəniz 2” yatağın
dan ildə 1,45 milyard m³ təbii qaz
alacaq.
Bütün bu sadaladıqlarım iki ölkə
arasında iqtisadi əməkdaşlığın yük
sək səviyyəsinə dəlalət edən məlu
matlar və göstəricilərdir. Amma onu
da deməliyəm ki, iqtisadi əlaqələri
miz üçün mövcud potensial daha da
böyükdür. Biz “Made in Azerbaijan”
brendinin və “Make in Azerbaijan”
konsepsiyasının Almaniyada təşviq
olunmasına xüsusi diqqət yetiririk,
hədəfimiz Azərbaycan məhsullarının
alman bazarına, alman investisiya
və texnologiyalarının Azərbaycan
bazarına yol tapmasıdır. Pandemiya
ya qədər bu fəaliyyət biznes forum
ları və ixrac missiyaları ilə müşayiət
olunurdu. Bu, şərait imkan verəndə
yenidən davam etdiriləcəkdir.
- 44 günlük Vətən müharibəsi
günlərində Almaniya dövlətinin
nümayiş etdirdiyi mövqe daha
çox neytral təsir bağışlayırdı.
Azərbaycan həqiqətlərinin dün
yaya çatdırılması üçün səfirlik
tərəfindən hansı tədbirlər həya
ta keçirildi?
- Qarabağ məsələsinin həlli,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunması hər zaman Azər
baycan diplomatiyasının, o cümlə
dən səfirliyimizin fəaliyyətinin ana
xəttini təşkil edib. Qeyd olunduğu
kimi, Almaniya Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə daim dəstək nümayiş
etdirmiş, münaqişənin beynəlxalq
hüquqa söykənən həllinin tərəfdarı
olmuşdur.
Amma nəzərdən qaçırmaq olmaz
ki, əksər Qərb ölkələrində olduğu
kimi, Almaniyada da erməni lobbisi
nin təsirləri böyükdür və bu ölkədə
erməni diasporunun ən azı 100 illik
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tarixi vardır. 44 günlük müharibə
dövründə erməni tərəfi Almaniyada
əsassız və uydurma məlumatlar
dan istifadə etməklə ölkəmizə qarşı
fəal əks-təbliğat apardı, Almaniya
ictimaiyyətini yanıltmağa, ölkəmizin
haqq işinin qınanılmasına çalışdı.
Lakin onların bu cəhdləri fiaskoya
uğradı.
Artıq münaqişənin başa çatması
na baxmayaraq, Azərbaycanın qələ
bəsi, Ermənistanın acı məğlubiyyəti
ilə barışmaq istəməyən, revanşizmə
yol açan erməni diasporunun nü

profilaktik, həm də reaktiv mənada
böyük səylər tələb olunur.
Sevindirici haldır ki, bu ölkə
də həm müharibə zamanı, həm də
postmünaqişə dövründə yayımlanan
xəbərlər, elmi məqalə və hesabatla
rın hamısında hərbi əməliyyatların
beynəlxalq hüquqla Azərbaycana
məxsus olan ərazilərdə getməsi, Er
mənistanın Azərbaycan ərazilərini
uzun müddət işğal altında saxlama
sı, yüz minlərlə azərbaycanlının hə
min torpaqlardan qovulması faktları
qeyd olunurdu. Hesab edirəm ki,

Azərbaycan Milli Məclisi ilə Alma
niya Bundestaqı arasında sıx işgü
zar münasibətlər mövcuddur. Milli
Məclisdə fəaliyyət göstərən Azər
baycan-Almaniya parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupu parlament
də ən böyük qruplarından biridir.
Bundestaqda Azərbaycanla əlaqələr
üçün Almaniya-Cənubi Qafqaz par
lament qrupu mövcuddur ki, bu da
öz növbəsində Bundestaqın ən fəal
dostluq qruplarından sayılır.
Aydındır ki, bütün sahələrdə
olduğu kimi, iki ölkənin parlamen

Berlin şəhərində I Almaniya-Azərbaycan Biznes Dialoqu

mayəndələri tərəfindən bu fəaliyyət
hələ də davam etdirilir. Təəssüflə
deməliyəm ki, Almaniyada müəy
yən dairələr bu erməni yalanları
üçün lobbiçilik etməklə məşğuldur
lar. Belə şəxslərə bəzi jurnalistlər,
elmi əməkdaşlar, hətta Bundestaqın
deputatları arasında da rast gəlinir.
Onların bəziləri işğal altında olan
Azərbaycan ərazilərinə qanun
suz səfərlər etdikləri üçün bizim
“arzuolunmaz şəxslər” siyahısına
salınmış insanlardır.
Belə vəziyyətdə Almaniya icti
maiyyətinin və bəzi siyasətçilərin
yanlış mövqe tutmasının qarşısını
almaq üçün səfirliyimizdən həm

44 günlük müharibənin nəticəsində
Almaniya ictimaiyyəti tərəfimiz
dən Qarabağ məsələsinə dair daha
dolğun və obyektiv məlumatlan
dı. Əminəm ki, artıq Almaniyada
regionla bağlı həqiqətlər, eləcə də
bu dövrdə kimlərin erməni təbliğatı
üçün lobbiçilik fəaliyyəti göstərməsi
yaxşı məlumdur.
- Azərbaycan-Almaniya par
lamentlərarası münasibətləri
barədə fikirlərinizi bilmək ma
raqlı olardı.
- Təbii ki, ölkələrimiz arasındakı
intensiv siyasi dialoq parlamentlərarası əməkdaşlığa da şamil olunur.

tarilərinin təmasları da ötən ilin
yazından etibarən yalnız onlayn
formatda mümkündür. Parla
mentlərarası əməkdaşlıq çoxtərəfli
qaydada beynəlxalq parlament
assambleyaları çərçivəsində də
müşahidə olunur, nümayəndə
heyətlərimiz uğurla əməkdaşlıq
edir, bir-birilərinin təşəbbüsləri
nə dəstək verirlər. Buna nümunə
olaraq, Almaniya Bundestaqının
nümayəndələrinin Bakı Parlament
Platformasında, Azərbaycan Milli
Məclisinin təmsilçilərinin isə mü
naqişələrin həllini araşdıran Lans
vayler seminarında iştirak etməsini
göstərmək olar.
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Gəncədə erməni terrorunun
bütün fəsadları aradan qaldırılır

Müşfiq Cəfərov
Milli Məclisin deputatı
Azərbaycan xalqına qarşı er
mənilər tərəfindən törədilən hərbi
cinayətlər - ölkəmizin ərazi bütöv
lüyü, suverenliyi və siyasi müstə
qilliyi əleyhinə təcavüz, qədim və
tarixi torpaqlarımızda yerli əhaliyə
qarşı soyqırım, insanlığa qarşı bar
barlıq və terrorlar iki əsrə yaxındır
ki, davam edir. Müxtəlif dövrlərdə
mənfur qonşularımız bu istiqamət
də məqsədyönlü siyasət həyata
keçirir, “Böyük Ermənistan” xülya
sından bir an belə vaz keçmirdilər.
Ən acı həqiqət isə bundan ibarət idi
ki, Ermənistan tərəfindən bütün bu
hüquqazidd əməllərə, hərbi, ekoloji,
iqtisadi cinayətlərə dünya birliyi,

beynəlxalq ictimaiyyət susurdu.
Uzun illər ərzində erməni faşistlə
rinin bu əməlləri nəinki ölkəmizi,
bütövlükdə regionu təhdid altın
da saxladı, sülhün və təhlükəsizli
yin qorunub saxlanmasına, habelə
regionun digər dövlətlərinin ərazi
bütövlüyünə ciddi maneə yaratdı.
44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı bir sıra şəhərlərimiz ermə
ni terroru ilə üzləşdi. Azərbayca
nın ikinci böyük şəhəri olan, cəbhə
ilə təmas xəttindən çox kənarda
yerləşən Gəncə şəhəri erməni ter
rorundan daha ciddi ziyan gördü.
Müdafiəsiz, dinc insanlar bir anda
gecə yuxuda ikən raket hücumunun
qurbanı oldular. Nizami yurduna
endirilən aviazərbələrin birbaşa
hədəfi açıq-aşkar mülki insanlar idi.
Döyüş meydanında məğlub olan
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Ermənistan Azərbaycanın mülki
şəxslərini hədəfə almaqla bəşəri və
insani dəyərlərə, beynəlxalq hüquq
və konvensiyalara heç bir məhəl
qoymadığını aydın şəkildə göstərdi.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
döyüş əməliyyatları zonasından
kənarda yerləşən Gəncə şəhərini
raket atəşinə məruz qoyaraq hu
manitar atəşkəs rejiminin şərtlərini
növbəti dəfə kobud şəkildə pozması
nəticəsində vətəndaşlarımız həlak
oldu. Bu da o demək idi ki, düşmən
bir daha nümayişkəranə şəkildə
beynəlxalq hüquq normalarını və
prinsiplərini heçə saydı. Ermənista
nın mülki əhalimizə qarşı törətdiyi
terror hücumlarına Azərbaycan yal
nız döyüş meydanında cavab verdi
və bu cavab onlara tərs şillə kimi
yandırıcı təsir etdi.

BƏRPA
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi şanlı
Azərbaycan Ordusu böyük hər
bi gücə, yüksək kadr potensialına,
güclü təminata, müasir resurslara
malikdir. Ölkə başçısı bütün çıxış
larında Azərbaycan Ordusunun
BMT-nin İnsan Hüquqları Haqqın
da Ümumi Bəyannaməsinin 3, 5, 12
və 28-ci maddələrini rəhbər tutaraq
yalnız hərbi obyekt və texnikanın
zərərsizləşdirilməsini, ancaq bu
məqsədlə zərbələr endirilməsini və
bu savaşın işğal olunmuş Dağlıq
Qarabağ və ətraf rayonlarda ya
şayan dinc əhaliyə yönəlmədiyini
dəfələrlə səsləndirdi. Silahlı qüv
vələrimiz sivil müharibə siyasəti
yürütdü, yalnız hərbi obyektləri
və texnikaları hədəf aldı ki, bu da
bütün dünyanın gözü qarşısında
baş verdi. Bunlara baxmayaraq,
Ermənistan tərəfi məqsədyönlü
olaraq əhali arasında panika ya
ratmaq üçün və bütün beynəlxalq
tələblərə, xüsusən Cenevrə Konven
siyasının müddəalarına zidd olaraq
Azərbaycan Respublikasının sərhəd
xəttində və ondan kənarda yerlə
şən yaşayış məntəqələrini raketlərlə
mütəmadi atəşə məruz qoyurdu.
Bu müharibə zamanı dinc insan
larımızın hədəf alınması bir daha

göstərdi ki, Azərbaycan nəinki öz
ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşür,
regionda daimi sülhün və sabitliyin
təmin olunması üçün beynəlxalq
terrorizmlə mübarizə aparır. Dün
ya dövlətləri regionda ədalətin və
sülhün təmin edilməsində Azər

baycana dəstək olmaq məqsədi ilə
ümumbəşəri dəyərlərə, sabitliyə,
əmin-amanlığa, ən başlıcası isə
beynəlxalq hüquq normalarının
qorunmasına töhfə vermək məqsədi
ilə işğalçı və terrorçu Ermənistana
“dur!” deməlidirlər. Artıq Ermənis
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tan dövlətinin yanlış və insanlığa
yönəlik cinayətkar siyasəti, 1992-ci
ildə baş verən Xocalı soyqırımı,
İkinci Qarabağ müharibəsi zama
nı Gəncə, Bərdə, Tərtər, eləcə də
digər rayon və şəhərlərimizdə dinc
sakinlərə tutulan divan, törədilən
vandallıqlar, körpələrin, qocaların,
qadınların öldürülməsi faktları bü
tün dünyaya məlumdur.
44 günlük Vətən müharibəsi za
manı Ermənistan silahlı qüvvələri
müntəzəm şəkildə Azərbaycan-Er

mənistan sərhədindən xeyli uzaq
da yerləşən bir neçə rayon, şəhər,
qəsəbə və kəndlərimizi uzaqmən
zilli raket atəşinə məruz qoyurdu.
Bunlardan ən dəhşətlisi 2020-ci
il oktyabrın 11-də baş verdi. Əhali
sayına görə Azərbaycanın ikinci ən
böyük şəhəri olan və döyüş zona
sından xeyli aralıda yerləşən qədim
Gəncə gecə saat 2 radələrində raket
zərbələri ilə atəşə tutuldu. Hadisə
nəticəsində çoxsaylı dinc əhalinin
yaşadığı fərdi evlər və çoxmərtə

92 | MİLLİ MƏCLİS MAY-İYUN, 2021

bəli yaşayış binaları dağıntılara
məquz qaldı, 35 nəfər xəsarət aldı,
10 nəfər həlak oldu. Ölənlər arasın
da azyaşlı uşaqlar, qocalar, qadınlar
da var idi. Bu, terror aktı, barbarlıq
idi və onu sübuta yetirdi ki, açıqaşkar dinc əhalinin məhv edilməsi
nə, azərbaycanlılara qarşı növbəti
soyqırım törədilməsinə yönəlib.
Ermənistanın bu addımı Cenevrə
Konvensiyasının tələblərinin kobud
şəkildə pozulması kimi qiymətlən
dirilməlidir və beynəlxalq ədalət
məhkəməsi tərəfindən öz hüquqi
qiymətini almalıdır.
Ümumilikdə 2020-ci ilin oktyabr
ayında Gəncə şəhəri Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən ayrı-ay
rı vaxtlarda 5 dəfə 13 raket atəşi ilə
bombardman edildi. Bu raketlərin
8-i zərərsizləşdirilsə də, təəssüf
ki, 5-i şəhərin müxtəlif hissələrinə
düşdü. Bu hadisələr nəticəsində
ümumilikdə 27 nəfər həyatını itirdi,
128 nəfər ciddi xəsarət aldı. Raket
zərbələrindən ziyan çəkən və həya
tını itirənlərin hamısı mülki şəxs
lər idi. Hücumlar zamanı şəhərin
infrastrukturuna, yaşayış binaları
da daxil olmaqla, digər binalara, av

BƏRPA
tomobillərə də külli miqdarda ziyan
dəydi, 3500 yaşayış və qeyri-yaşayış
obyekti zərər gördü.
Kifayət qədər dəlil və sübutların,
hərbi rəylərin, mütəxəssis fikirləri
nin olmasına baxmayaraq, Ermə
nistan tərəfi hələ də həyasızcasına
bu hücumların onlar tərəfindən
törədilməsini inkar edir, qondarma
Dağlıq Qarabağ rəhbərliyi isə yalnız
birinci hücumun məsuliyyətini öz
üzərinə götürdü. Ona görə də hesab
edirik ki, azərbaycanlılara qarşı edi
lən bu terror hadisələri ilk növbədə
beynəlxalq hüquq müstəvisində
araşdırılmalı, baş verən cinayətlər
üzrə ədalətli məsuliyyət tədbirləri
görülməli, siyasi və hüquqi formada
cəza tətbiq olunmalıdır. Bu, labüd
dür.
Hazırda dövlətimiz tərəfindən
Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təcavüzü nəticəsində vətəndaşların
daşınmaz əmlakına, şəhərin infrast
rukturuna dəymiş ziyanın aradan
qaldırılması üzrə işlər aparılır. Gən
cənin raket atəşinə tutulması nəti
cəsində 1000-dən artıq fərdi yaşayış
evi zədələnib və ya tamamilə dağı
lıb. 113 ailənin yaşayış evi tamamilə

lı evdən 13-nün tikintisi həyata
keçirilir, 11 evin isə fərdi layihəsi
hazırlanıb. Vətəndaşlara dəymiş
ziyanın tez bir zamanda aradan
qaldırılması üçün müvafiq struk
turlar sürətli şəkildə iş aparırlar.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əli
yev zərər çəkmiş mülki əhalinin
zəruri sosial ehtiyaclarının ödə
nilməsi, onların lazımi məişət və
şəxsi əşyalarla təcili təmin edil
məsi məqsədi ilə sərəncam imza
layıb. Bu günədək
Gəncə şəhərində
Dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində
bombardmandan
görülən işlər sürətlə davam etməkdədir. Qismən
zərərçəkmiş mülki
ziyan dəymiş 253 evin təmiri artıq başa çatıb,
şəxslərə kompen
893 evdə isə işlər hələ tamamlanmayıb. 24 qəzalı
sasiya şəklində 2
evdən 13-nün tikintisi həyata keçirilir, 11 evin isə
milyon 920 min 500
fərdi layihəsi hazırlanıb. Vətəndaşlara dəymiş
manat pul ödənilib.
ziyanın tez bir zamanda aradan qaldırılması üçün
Dünyanın
müvafiq strukturlar sürətli şəkildə iş aparırlar.
nüfuzlu beynəl
xalq təşkilatlarının
nümayəndələri,
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən səfir
yararsız hala düşüb. Bu evlərdən
liklərin əməkdaşları dəfələrlə Gəncə
24-ü fərdi, 89-u isə çoxmərtəbə
şəhərinə gələrək erməni vandaliz
li yasayış binası idi. Çoxmərtəbəli
minin nəticələri ilə yaxından tanış
evlərdə yaşayan ailələrin 69-u artıq
olub, gördüklərindən sarsıldıqlarını,
mənzillə təmin olunub.
bu
nun qəbuledilməz bir barbarlıq
Dəymiş ziyanın aradan qaldı
olduğunu dilə gətiriblər. Ziyarətlər
rılması istiqamətində görülən işlər
dən sonra təəssüratlarını bölüşən
sürətlə davam etməkdədir. Qis
xarici nümayəndələr Gəncə şəhə
mən ziyan dəymiş 253 evin təmiri
rində baş verən terroru qınayıb, bu
artıq başa çatıb, 893 evdə isə işlər
hərbi cinayətin beynəlxalq aləmdə
hələ tamamlanmayıb. 24 qəza

qəbul edilmiş insan haqlarına zidd
olduğunu söyləyiblər.
Raket hücumları müharibə baş
layan andan hər zaman yanımızda
olan qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti,
eləcə də BMT və Avropa İttifaqı
kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən də şiddətlə qınanmış
dır. Əminik ki, Azərbaycan dövləti
daim məğlubedilməz və şanlı Azər
baycan Ordusunun yüksək döyüş
əzmi və mübariz ruhu ilə regionda
sülhün və sabitliyin təmin edilməsi
nə nail olacaqdır.
Sonda qeyd etmək istəyirəm ki,
ermənilərin raket hücumu nəticə
sində Gəncə şəhərinin Qələbə Parkı
adlanan hissəsindəki çoxmərtəbəli
yaşayış binası tamamilə dağıdıl
mışdı. Xarabalığa çevrilmiş həmin
əraziyə xarici qonaqların ziyarəti bu
gün də davam edir. Burada memo
rial kompleksin inşa olunması üçün
çoxsaylı təkliflər irəli sürülüb. Dü
şünürəm ki, Gəncə şəhərində belə
bir kompleksin olması həm gələcək
nəslin qan yaddaşına çevriləcək ha
disələrin əyani şəkildə sübutu, həm
əcnəbi ziyarətçilərin qələbəmizin ta
rixi haqda ətraflı məlumat almaları,
həm də erməni vəhşiliyinin, onların
iç üzünün, mənfur xislətinin gözlə
görüləcək nümunəsi kimi yaşadıl
ması baxımından çox əhəmiyyətli
ola bilər.
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Cozef Bayden administrasiyasının
Türkiyə siyasəti və Azərbaycan amili

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru, professor

2021-ci il aprelin 24-də Amerika
Birləşmiş Ştatlarının 46-cı Prezidenti
Cozef Bayden 1915-1923-cü illərdə Os
manlı Türkiyəsində yaşanan hadisələrə
münasibətdə “soyqırım” ifadəsini islət
məklə adını əbədi olaraq Ermənistanın
ağ yalan üzərində qurulmuş saxta tari
xinə pərçim etdi. Xatırladaq ki, Ronald
Reyqandan sonrakı dönəmdə Cozef
Baydenin sələfləri oxşar situasiyada
ən pis halda “böyük qırğın” ifadəsini
işlətməklə kifayətlənmişdilər. Onların
bir çoxları seçkiöncəsi ermənipərəst
bəyanatlarla çıxış etsələr də, prezident
olduqdan sonra fövqəldövlətin qlobal
strateji maraqları qarşısında vədlərin
dən imtina etmək məcburiyyətində
qalmışdılar. Hətta 2008-2016-cı illərdə
ABŞ-a rəhbərlik etmiş Barak Obama
da seçkiqabağı təbliğat kampaniyası
dövründə qondarma “erməni soyqı
rımı”nı tanıyacağını təkcə şifahi deyil,
həm də yazılı şəkildə bəyan etsə də,
vədini yerinə yetirməyin doğuracağı
ağır geosiyasi fəsadları nəzərə alıb, bu
addımdan çəkinmişdi.

Cozef Bayden isə ABŞ-ın qlobal
strateji maraqlarını dar erməni ma
raqlarına qurban verərək “ermənidən
çox erməni olmaq” xislətini gizlət
mədi, siyasi karyerasının qara ləkəsi
olan bu addıma imza atdı. Nəticə isə
özünü çox gözlətmədi - Türkiyədə
ABŞ əleyhinə böyük siyasi və ictimai
etiraz dalğası yarandı. İlk növbə
də ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Devid
Satterfild Türkiyə Xarici İşlər Nazirli
yinə dəvət edildi və ona bildirildi ki,
Türkiyə Cozef Baydenin qondarma
“erməni soyqırımı” haqqında bəya
natının ikitərəfli münasibətlərə ciddi
zərbə vuracağını hesab edir.
Türkiyə Respublikasının Pre
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da
Cozef Baydenin “soyqırım” ittiha
mına kəskin cavab verdi: “Hörmətli
Bayden, Minsk qrupu deyilən bir
üçlük quruldu. 30 il ərzində bu işğala
son qoymadınız. Təəssüf ki, oradakı
insanlar - bir milyondan çox azərbay
canlı qardaşlarımız doğma yurdla
rından köç etmək məcburiyyətində
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qaldılar. Bütün o yerlər - o Qarabağ,
bütün binalar, hər şey, təəssüf ki,
yandırıldı, məhv edildi. Soyqırım de
yirsinizsə, güzgüyə baxmalı və özü
nüzü qiymətləndirməlisiniz. Hindu
ları deməyimə ehtiyac yoxdur. Bütün
bunlar ortada ikən ayağa qalxaraq
Türkiyəyə və türk millətinə “soyqı
rım” damğası vura bilməzsiniz”.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cozef Bay
denin son anti-Türkiyə davranışına
cavab olaraq Türkiyə ermənilərinin
patriarxı Sahak Maşalyana göndərdi
yi məktubda isə xüsusi olaraq vurğu
layırdı: “Tarixçilərin aparması lazım
olan mübahisələrin üçüncü ölkələr
tərəfindən siyasiləşdirilərək ölkəmizə
qarşı müdaxilə vasitəsi halına gətiril
məsi kimsəyə kömək etmədi. İnanı
ram ki, şəxsiyyətimizi yalnız keçmiş
də ruhumuzda qalan ağrılar üzərində
qurmaq yeni nəsillərə qarşı böyük bir
haqsızlıqdır”.
Türkiyənin xarici işlər naziri Möv
lud Çavuşoğlu, milli müdafiə naziri
Hulusi Akar, eləcə də qardaş ölkənin
bir çox rəsmiləri Baydenin “soyqı
rım” ifadəsinə sərt reaksiya verərək
bildirdilər ki, ABŞ Prezidentinin
1915-ci il hadisələri ilə bağlı “soyqı
rım” ifadəsini işlətməsi tarixi həqiqət
ləri inkar etməkdir və təhrifdən başqa
bir məna daşımır.
Məşhur atalar sözündə deyilir:
“Yaxşı dost pis gündə tanınar”. Bu ba
xımdan Azərbaycan-Türkiyə dostluğu
və qardaşlığı dünyanın istənilən ölkəsi
üçün örnək ola bilər. Xüsusilə Vətən
müharibəsində Türkiyənin Azərbayca
na göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstək
unudulmazdır. Azərbaycan da dəfə
lərlə hər zaman Türkiyənin yanında
olduğunu sübut etmişdir. Təsadüfi
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deyildir ki, Azərbaycan Prezidenti cə
nab İlham Əliyev aprelin 24-də Cozef
Baydenin Türkiyəyə qarşı nümayiş
etdirdiyi böyük ədalətsizliyə dərhal
reaksiya verdi, Türkiyə Prezidenti Rə
cəb Tayyib Ərdoğana zəng edərək bu
qərarı tarixi səhv adlandırdı. Söhbət
zamanı Prezident İlham Əliyev açıq
lamanın regionda yaranmaqda olan
əməkdaşlıq meyillərinə zərər vurdu
ğunu bildirdi. Azərbaycanın bu qərarı
qəbuledilməz hesab etdiyini, ölkəmi
zin hər zaman Türkiyənin yanında
olduğunu vurğuladı.
Aprelin 24-də Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin (TBMM) Sədri Musta
fa Şentopla telefonla danışaraq ABŞ
Prezidenti Cozef Baydenin qondar
ma “erməni soyqırımı” ilə əlaqədar
verdiyi bəyanatı qınadığını ifadə etdi.
Spiker sözügedən bəyanatın tarixi xəta
olduğunu və qəbuledilməz xarakter
daşıdığını vurğuladı. Tarixin siyasi
ləşdirilməsinin çox təhlükəli bir meyil
olduğunu ifadə edən parlamentin
Sədri Azərbaycanın hər zaman qardaş
Türkiyəni dəstəklədiyini bildirdi.

Anoloji mövqe ilə Fransa Prezidenti
Emmanuel Makron və cari il aprelin
24-də Ermənistanda səfərdə olan Fran
sa Senatının Sədri Jerar Larşe də çıxış
etdilər.
Bütün bu sadalanan reallıqlar
fonunda bir həqiqəti də dilə gətir
mək lazımdır. Haqqında bəhs olunan
dövlətlər, yəni ABŞ və Fransa milli
səviyyədə Ermənistana olan sevgilərini
ifadə etmiş olsaydılar, bu, daha real və
inandırıcı olardı. Vəziyyə
tin qəlizliyi və dramatikliyi
ABŞ-ın yeni Prezidenti və onun komanda
isə ondadır ki, hər iki dövlət
sının üzvlərinin rəsmi bəyanatları, habelə
Ermənistan-Azərbaycan mü
bu ölkənin mətbu orqanlarında yer alan
naqişəsini həll etmək mis
bir sıra məlumatların təhlili belə qənaətə
siyasını üzərinə götürmüş
gəlməyə əsas verir ki, Cozef Baydenin ko
ATƏT-in Minsk qrupunun
mandasının tam tərkibdə Türkiyənin ABŞ
həmsədrləridir. İndi hər kə
və NATO üçün strateji əhəmiyyət daşıdığını
sə gün kimi aydındır ki, niyə
dərk etməyənlərdən ibarət olduğunu zənn
Dağlıq Qarabağ münaqişə
etmək siyasi sadəlövhlük olardı.
si 30 il ərzində həllini tapa
bilmədi. Burada əlavə şərhə
ehtiyac yoxdur.
regionda formalaşmaqda olan kövrək
İndi isə məlum hadisə fonunda ca
əməkdaşlıq və təhlükəsizlik mühiti
vablarının tapılması olduqca vacib olan
nə təhdid yaratdı. Rəsmi Vaşinqtonun
bir sıra digər suallar ətrafında təhlillər
son davranışı bu halda “od üzərinə
aparaq:
neft tökmək” effekti yaratmış oldu.

Həmin gün Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən 48 siyasi partiya ABŞ Prezi
dentinin qondarma “erməni soyqırı
mı” məsələsi ilə bağlı mövqeyinə dair
bəyanat yayaraq Türkiyəyə dəstəyini
göstərdi.
Heç şühhəsiz, ABŞ Prezidentinin
qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı
səsləndirdiyi qərəzli mövqe Ermənis
tan cəmiyyətini daha da radikallaş
dırdı, revanşistlərə əlavə stimul verdi,
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- Prezidentliyinin 100-cü günü
ərəfəsində Cozef Baydeni Türkiyə
kimi strateji əhəmiyyətli müttəfi
qinə münasibətdə belə tarixi səhv
addım atmağa məcbur edən hansı
amillərdir?
- Vaşinqton-Ankara münasibətlə
rində yaşanan dərin böhran hansı
geosiyasi nəticələri labüd edə
bilər?
- NATO-da hərbi güc baxımından
birinci və ikinci yerləri paylaşan
ABŞ və Türkiyə arasında kəskin
qarşıdurmanın formalaşması Cə
nubi Qafqaz regionunda kövrək
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mü
hiti üçün hansı təhdidlər yarada
bilər?
Əvvəla, Cozef Bayden bütün siyasi
karyerası dövründə ermənipərəst möv
qeyi və antitürk davranışı ilə seçilən
siyasətçi imicinə malik olub. O, senator
olarkən də ABŞ Konqresində “erməni
dostları” qrupunun ən fəal üzvlərin
dən biri idi və məhz bu ölkənin güclü
erməni lobbisinin, diasporunun dəs
təyi ilə Senatın Xarici əlaqələr komi

təsinin sədri vəzifəsinədək yüksəlib.
Erməni lobbisi tərəfindən göstərilən
“etimadı” doğrultmağı öz siyasi karye
rasının “məhək daşı”na çevirən Cozef
Baydenin bu yolda ilk nəzərəçarpacaq
“xidməti” 1992-ci il oktyabrın 24-də
Konqres tərəfindən Azərbaycana qarşı
bədnam “907-ci maddə”nin qəbul
edilməsi oldu. Dövlət səviyyəsində
Azərbaycana qarşı iqtisadi yardım
qadağasını özündə ehtiva etməklə
ikitərəfli münasibətlərin “qara ləkə”si
olan bu qanunvericilik təşəbbüsünün
həmmüəlliflərindən biri məhz Cozef
Bayden olmuşdu.
Qeyd edilən reallıqlar fonunda
Cozef Baydenin türk xalqına müna
sibətdə “soyqırım” ifadəsi işlədəcəyi
proqnozlaşdırılan idi. Bundan sonra
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu “Habertürk”ə müsahibə
sində rəsmi Vaşinqtonu ehtiyatlı dav
ranışa çağırdı və xəbərdarlıq etdi ki,
belə bir addımın atılması Türkiyə-ABŞ
münasibətlərinə ciddi zərər vura bilər.
Bunlara baxmayaraq, reallıq on
dan ibarətdir ki, ABŞ Prezidenti An
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kara-Vaşinqton münasibətləri üçün
“qırmızı xətt” olan bir məsələdə ol
duqca radikal bir addıma imza atdı.
Düzdür, həm ABŞ Konqresinin hər
iki palatasının qəbul etdiyi məlum
qətnamələr, həm də Prezident Cozef
Baydenin “soyqırım” ifadəsi siyasi
xarakter daşıyır, simvolik məna kəsb
edir və heç bir hüquqi gücə malik de
yildir. Buna baxmayaraq, ABŞ-ın NA
TO-nun cənub qanadında həlledici
amil olan müttəfiqi - Türkiyə ilə mü
nasibətləri böyük sual altına qoyması
ciddi təhlil aparılmasını zəruri edir.
Bu, ilk növbədə Cozef Bayden admi
nistrasiyasının Türkiyəyə münasibət
də dualist yanaşmasının mövcudluğu
versiyasını aktual edir. ABŞ-ın yeni
Prezidenti və onun komandasının
üzvlərinin rəsmi bəyanatları, habelə
bu ölkənin mətbu orqanlarında yer
alan bir sıra məlumatların təhlili belə
qənaətə gəlməyə əsas verir. Sağlam
məntiqlə yanaşdıqda, Cozef Bayde
nin komandasının tam tərkibdə Tür
kiyənin ABŞ və NATO üçün strateji
əhəmiyyət daşıdığını dərk etməyən
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lərdən ibarət olduğunu zənn etmək
siyasi sadəlövhlük olardı. Məsələyə
bu prizmadan yanaşdıqda Ağ evdə
Türkiyəyə münasibətdə bir-birini in
kar edən iki yanaşma hakimdir:
Birinci yanaşma Türkiyə ilə
əməkdaşlıq və barışığı təşviq edir. Bu
yanaşmanın tərəfdarlarının mövqe
yinə görə, Türkiyə vacib müttəfiq
dir və NATO-nun cənub qanadında
həlledici ölkədir. Elə bu səbəbdən
ABŞ Türkiyəni itirməməlidir və onun
Qərbin müdafiə blokundan Rusiya
ya tərəf istiqamətlənməsinə rəvac
veməməlidir. ABŞ istənilən vasitə ilə
Türkiyənin Qərb müdafiə blokunda
mövqeyini möhkəmləndirməlidir.
Bu məqsədə nail olmaq üçün Tür
kiyəyə münasibətdə yeni iqtisadi
və diplomatik dəstək rıçaqlarını işə
salmalı, təhlükəsizlik məsələlərində
əsl müttəfiq kimi davranmalıdır. Bu
yanaşmanın tərəfdarları hesab edir
ki, Türkiyə Bayden administrasiya
sına transatlantik əlaqələrin bərpa
sı istiqamətində, habelə Rusiyanın
Liviya, Suriya, Aralıq dənizinin şərq

regionları, Qara dəniz və Qafqazda
ambisiyalarının qarşısının alınmasın
da yardımçı ola bilər.
İkinci yanaşma Türkiyəyə qarşı
qarşıdurma və məcburetmə siyasətini
ehtiva edir. Bəzi məlumatlara görə, bu
düşuncədə olanlar Bayden komanda
sının böyük əksəriyyətini təşkil edir və
Prezidentin ən yaxın əhatəsi hesab olu
nurlar. Onlar Türkiyəni ABŞ maraqla
rının ziddində olan bir sıra məsələlər
də ittiham edirlər. Bunlar ilk növbədə
aşağıdakılardan ibarətdir:
l Kürd məsələsi və “Suriya böh
ranı”. Məlum olduğu kimi, Cozef
Bayden administrasiyası 2003-cü ildə
Suriyanın şimalında yaradılmış kürd
partiyası olan “Demokratik Birlik
Partiyası” (PYD) və onun silahlı qa
nadı “Xalq Özünümüdafiə Dəstələ
ri”nı (YPG) müdafiə edir. Halbuki bu
qüvvələr Türkiyəyə qarşı açıq terror
fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Rəsmi
Ankara haqlı olaraq onları ABŞ-ın
beynəlxalq terrorçu təşkilat kimi ta
nıdığı (1999-cu ildə) PKK-nın Suriya
qanadı hesab edir. Başqa sözlə, Ankara
tərəfindən Suriyada terrorçu olanlar,
Vaşinqton tərəfindən müttəfiq kimi qə
bul olunur. Eyni məntiqlə də, ABŞ Tür
kiyəni Bəşər Əsəd rejimini devirmək
istəyən “radikal islamçı”larla əmək
daşlıqda ittiham edir. Hətta Cozef
Bayden hələ vitse-prezident olarkən də
Türkiyə başda olmaqla Səudiyyə Ərə
bistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini
öz ərazilərində terrorçu qruplaşmaları
himayə etməkdə və Suriyaya göndər
məkdə günahlandırmışdı.
Bu ağır ittihama görə Türkiyə Pre
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cozef
Baydeni yalan informasiya yaymaqda
ittiham etmiş, ondan üzr istəməsini tə
ləb etmişdi. Vəziyyətin dramatikləşdi
yini görən Cozef Bayden zəng edərək
Prezident Ərdoğana üzrxahlıq etmək
məcburiyyətində qalmışdı.
Gün kimi aydın həqiqətdir ki,
“Suriya böhranı”ndan ən çox əziyyət
çəkən dövlət məhz Türkiyədir. BMTnın Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının
2018-ci il üçün hesabatında qeyd olun
duğu kimi, məhz Türkiyə Yaxın Şərq,

Afrika və Əfqanıstandan olan bütün
qaçqınların 63,4%-nı öz ərazisində qə
bul etmiş və yerləşdirmişdir. BMT-nin
2019-cu il üçün anoloji hesabatında da
Türkiyənin Suriyada vətəndaş mühari
bəsi nəticəsində ev-eşiyindən məhrum
olmuş 3,6 milyon insana qucaq açdığı,
onların Avropaya axını yolunda sipər
olduğu, bütün yaşayış problemləri
nin həllini öz üzərinə götürdüyü qeyd
edilir.
Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.
l Əslində Türkiyənin 2019-cu
ildən etibarən Rusiyadan S-400 zenit
raket komplekslərini (ZRK) alması
(Rusiya Silahlı Qüvvələrində 2007-ci
ildən mövcuddur) Ankara-Vaşinqton
münasibətlərinin gərginləşməsinin
“lakmus kağızı”na çevrildi. ABŞ 2020ci il dekabrın 14-də bu sövdələşmədən
ciddi narahatlığının ifadəsi olaraq Tür
kiyənin müdafiə sənayesinə və onun 4
nəfər yüksək rütbəli təmsilçisinə qarşı
sanksiya tətbiq etdi. Bundan əlavə,
Türkiyənin S-400 ZRK-ni almasına
cavab olaraq Pentaqon 5-ci nəsil F-35
qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə satışına
dair müqaviləni 2019-cu il iyulun 31-i
tarixinədək ləğv etmək haqqında qərar
qəbul etdi. Türkiyə ABŞ-dan 116 F-35
almaq niyyətində idi. Onlardan 90
ədədi 10 il ərzində (2014-2023) Türkiyə
Hərbi Hava Qüvvələrinin istifadəsi
nə verilməli idi. Heç şübhəsiz, “F-35
işi”ndə də qərəz və ikili standartlar
göz qarşısındadır. Türkiyənin Rusiya
ya məxsus silah növünə olan məlum
münasibətinin formalaşmasına görə
də məsuliyyət ABŞ-ın üzərinə düşür.
Əvvəla, anoloji ZRK-ya Yunanıstan
malik olsa da, rəsmi Afinaya qarşı bu
məsələdə heç vaxt təzyiq olmayıb.
Digər tərəfdən, Türkiyə ABŞ-dan
anoloji silah növü olan “Petriot” raket
dən müdafiə sistemlərini almaq istəsə
də, Pentaqon razılıq verməmişdi.
Basqa sözlə, “Sem dayı” öz davranışı
ilə hərbi sahədə ABŞ-Türkiyə deyil,
Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığının inkişa
fı üçün “yaşıl işıq” yandırmış oldu.
l Aralıq dənizinin sərq hissəsin
də və Egey dənizində ABŞ və Türkiyə
arasında enerji rəqabətinin mövcudlu
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heç bir rol oynamadı, bir çox hallarda
ğu da ikitərəfli münasibətlərdə dərin
isə aşkar və gizli şəkildə Ermənistana
çatların əmələ gəlməsində az rol oy
dəstək verdi. Başqa sözlə, ATƏT-in
namayıb. Rəsmi Vaşinqton bu məsələ
Minsk qrupunun hər iki üzvü məlum
ətrafında Ankaraya təzyiq elementi
prosesdə “autsayder” vəziyyətinə
olaraq Yunanıstan və Kipr Respubli
düşmüşdü, Rusiya isə digər həmsədr
kası ilə hərbi əməkdaşlığın genişləndi
olaraq təkbaşına siyasi tənzimlənmə
rilməsi istiqamətində əməli addımlar
prosesinə qoşuldu. İlk dəfə olaraq
atmağa başlamışdır. Həmin kursun
ATƏT-in Minsk qrupunun 11 üzvün
Bayden dövründə yeni inkişaf müs
dən biri olan Türkiyə də bu prosesdə
təvisinə keçəcəyi ilə bağlı proqnozlar
fəal aktora çevrilmişdi.
səslənməkdədir. Artıq Ağ evin yeni
Cozef Bayden administrasiyası 106
rəhbəri Türkiyəni sözügedən regionda
il əvvəl Osmanlı Türkiyəsində yaşanan
təxribatçı addımlar atmaqda ittiham
hadisələrə tarixi deyil, məhz siyasi mü
edir. ABŞ siyasi isteblişmentinin bu
lahizələrdən çıxış edərək “soyqırım”
anti-Türkiyə davranışı, heç şübhəsiz,
kimi qiymət verə bilir, lakin dünyanın
ikitərəfli müttəfiqlik münasibətləri
gözü qarşısında ermənilərin törətdik
nin ruhuna ziddir və rəsmi Ankaranı
ləri Xocalı soyqırımına münasibətdə
adekvat addımlar atmağa, o cümlədən
özlərini lal, kar və kor kimi aparmaqda
Rusiya ilə münasibətlərin səviyyəsinə
davam edirlər.
yenidən baxmağa təhrik edə bilər.
l Ənənəvi olaraq Ag
ev Türkiyəni demokratiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları ötən il Cənub
insan haqları, qanunun ali
Qaz Dəhlizinin işə salınması ilə Azərbay
liyi kimi məsələlərdə tənqid
canın Avropanın enerji şaxələndirilməsinə
edir. “Demokratiyanın bü
verdiyi töhfələri və bu il Xəzərdəki yatağın
tün dünyada yayılmasının
Türkmənistanla birgə kəşfiyyatına və işlən
himayədarı olacağı” ilə bağlı
məsinə dair imzaladığı Anlaşma Memoran
Prezident Cozef Baydenin
dumunu qətiyyətlə dəstəkləyir.
populist bəyanatı fonunda
növbəti 4 il ərzində Vaşinq
Vətən müharibəsi dövründə Ermə
ton-Ankara münasibətlərində yeni
nistan silahlı qüvvələri Gəncə, Bərdə,
gərginlik ocaqlarının yaranacağını təx
Tərtər, Naftalan və digər şəhərlərə
min etmək elə də çətin deyildir. 2020-ci
qadağan olunmuş raketlər və kasetli
ilin iyul ayında prezidentliyə namizəd
bombalar ataraq mülki əhaliyə qarşı
Cozef Bayden cənab Ərdoğanı Sofi
müharibə cinayətlərinə imza atsa da,
ya kilsəsinin muzey kimi fəaliyyətini
ABŞ yenidən ya müəmmalı susqun
dəyişib, məscidə çevirməkdə, homo
luq nümayis etdirir, ya da açıq şəkildə
seksualizmə qarşı tolerantlıq tələb
Ermənistana dəstəyini gizlətmirdi.
edən “İstanbul konvensiyası”ndan
Həmin dəstəyi BMT TŞ-da Azərbaycan
çıxmaqda ittiham etdi. Halbuki ABŞ-da
əleyhinə qətnamənin qəbul olunması
keçirilən son prezident seçkilərinin
yolu ilə ifadə etməyə səy göstərirdi.
hansı biabırçı qalmaqallarla tarixdə iz
Yalnız bu qurumda təmsil olunan Qo
qoyduğu hər kəsə bəllidir.
şulmama Hərəkatının (Azərbaycan bu
Nəhayət, 44 günlük Vətən mühari
təşkilata sədrlik edir) bir sıra üzv ölkə
bəsində müzəffər Ali Baş Komandan
lərinin Azərbaycana dəstək mövqeyi
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı
sayəsində anti-Azərbaycan xarakterli
Azərbaycan ordusunun tarixi zəfəri
sənəd qəbul olunmamışdır.
nəticəsində Ermənistan kapitulyasiya
Bütün bu sadalananlar virtual de
sənədinə imza atdı, ərazi bütövlüyü
yil, gerçək dünyamızın reallıqlarıdır
müz və tarixi həqiqət bərpa olundu,
və bir daha sübut edir ki, beynəlxalq
regionda yeni reallıqlar yarandı. Bu
hüquq işləmir. Əsas səbəb də elə onun
reallıqların yaranması prosesində ABŞ
keşiyində durmalı olan böyük döv
və onun NATO üzrə müttəfiqi Fransa
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lətlərin, xüsusilə də fövqəldövlət olan
ABŞ-ın ikili standartlar siyasətidir. Bu
yerdə böyük alim Albert Eynşteynin
keçən əsrin 50-ci illərində səsləndirdi
yi “beynəlxalq qanunlar sanki yalnız
beynəlxalq qanunlar külliyyatında
mövcuddur” fikri müasir dünyamızda
daha böyük aktuallıq kəsb etməkdədir.
Bu, nə qədər acı olsa da, bir həqiqətdir.
Beləliklə, Cozef Bayden administra
siyasının Türkiyə əleyhinə siyasətinin
səbəb və motivləri ilə bağlı yuxarıda
apardığımız təhlil və analizlər bir sıra
nəticələr çıxarmağa və müvafiq tövsi
yələr irəli sürməyə əsas verir.
Birincisi, Vaşinqton-Ankara siyasi
münasibətləri ziddiyyətlərdən qarşı
durmaya qədər inkişaf edə bilər. Bu
halda siyasi dialoq mühitinin büsbütün
deformasiyaya uğrayacağı istisna olun
mur. Türkiyənin xarici siyasət vektor
larında da ABŞ-ın strateji maraqları
ziddinə müəyyən dəyişikliklərin olma
sını proqnozlaşdırmaq mümkündür.
İkincisi, ABŞ və Türkiyə arasın
da xeyli müddətdir ki, Birgə İqdisadi
Komissiya fəaliyyət göstərir, ticarət və
investisiyalar haqqında Çərçivə sazişi
imzalanmışdır. 2002-ci ildə tərəflər iqti
sadi əlaqələri genişləndirmək məqsədi
ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyası
təsis etmişlər. Atılan addımlar nəticə
sində iki dövlət arasında ticarət dövriy
yəsi 2008-2018-ci illərdə 5 milyard dol
lardan 20 milyard dollaradək, yəni son
10 il ərzində 4 dəfə artmışdır. Bu göstə
ricinin 100 milyard dollara çatdırılması
strateji hədəf kimi nəzərdən keçirilirdi.
Hazırda Türkiyə ABŞ-ın 32-ci nəhəng
ticarət tərafdaşıdır. Ticarət dövriyyəsi
isə 20,5 milyard dollara yüksəlib.
ABŞ və Türkiyə arasında yaşanan
siyasi böhran yuxarıda qeyd olunan di
namik ikitərəfli iqtisadi əlaqələr üçün
ciddi çətinliklər yarada bilər.
Üçüncüsü, ikitərəfli hərbi əməkdaş
lıq siyasətində ciddi çatlar əmələ gələ
bilər. S-400 ZRK və F-35 ilə bağlı ikitə
rəfli münasibətlərdə yaşanan gərginlik
haqqında yuxarıda qeyd etmişik. İstis
na deyildir ki, rəsmi Ankara 1954-cü
ildən ABŞ-ın Türkiyədə malik olduğu
İncirlik hərbi hava qüvvələrinin ba
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zasının statusuna yenidən baxılması
məsələsini gündəmə gətirə bilər. Eyni
zamanda, NATO daxilində böhran ele
mentlərinin yaranması ehtimalı prakti
ki məzmun kəsb edə bilər.
Bütün bu və digər reallıqları nəzərə
aldıqda birmənalı olaraq söyləmək
olar ki, Cozef Bayden administrasiya
sının qlobal ABŞ maraqlarının ziddinə
olaraq Türkiyə kimi nəhəng strateji
müttəfiqi ilə münasibətləri dar erməni
maraqları naminə korlamaq siyasəti
agır geosiyasi fəlakətləri labüd edə bi
lər. Bu, ABŞ-a lazımdırmı?
Zənnimizcə, cavab birdir: qətiyyən
yox!
Güman edirik ki, cari ilin iyun
ayında NATO-nun Brüssel sammiti
çərçivəsində baş tutması gözlənilən
Bayden-Ərdoğan görüşü bütün bu ca
vabını gözləyən sualların müzakirəsi
və “strateji barışıq” üçün unikal şans
olacaqdır. Bu şansı artıran bir sıra

digər amillər də diqqətdən yayınmır.
Bu, ilk növbədə son dövrlər ABŞ və
Azərbaycan arasında siyasi dialoq və
qarşılıqlı anlaşma mühitinin inkişafı
ilə bağlıdır. Bu xüsusda 2021-ci il ap
relin 28-də ABŞ Dövlət katibi Entoni
Blinkenin, bunun ardınca mayın 17də ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükə
sizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk
Sallivanın Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevə zəng
edərək ikitərəfli münasibətləri müza
kirə etmələridir. Telefon danışıqların
da bu münasibətlərin hər iki dövlət
və bölgə üçün sülh və təhlükəsizliyin
təmin olunması baxımından əhəmiy
yəti qeyd edildi. Dövlət başçımız
sülh və sabitliyin təmin olunmasına
sadiq qaldığımızı bildirərək bölgədə
münaqişə sonrası vəziyyəti müsbət
qiymətləndirib, o cümlədən Azərbay
can-Ermənistan sərhədində vəziyyə
tin sabit olduğunu söyləyib.

Prezident İlham Əliyev Azərbay
can və Ermənistan arasında beynəlxalq
sərhədin delimitasiyası üzrə danışıq
ların başlanmasına ehtiyac duyulduğu
fikri ilə razı olduğunu ifadə etdi və bu
prosesin 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli
bəyanatına uyğun olaraq həyata keçi
rilməsinin əhəmiyyətini bildirdi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pre
zidenti Cozef Bayden Respublika günü
münasibəti ilə mayın 24-də Azərbay
can Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə ünvanladığı məktubda həm
karına və Azərbaycan xalqına səmimi
təbriklərini və ən xoş arzularını çatdı
raraq deyir: “Azərbaycanın müstəqil
liyinin bərpa edilməsindən keçən 30 il
ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları və
Azərbaycan Respublikası xalqlarımız
arasında əlaqələri gücləndirərək təhlü
kəsizlik, enerji və demokratik idarəet
mə məsələlərində birlikdə çalışıblar.
Amerika Birləşmiş Ştatları ötən il
Cənub Qaz Dəhlizinin işə salınması ilə
Azərbaycanın Avropanın enerji şaxə
ləndirilməsinə verdiyi töhfələri və bu il
Xəzərdəki yatağın Türkmənistanla bir
gə kəşfiyyatına və işlənməsinə dair im
zaladığı Anlaşma Memorandumunu
qətiyyətlə dəstəkləyir. Biz Azərbaycana
NATO-nun Əfqanıstandakı missiyası
na və terrorla mübarizə səylərinə ver
diyi 20 illik dəstəyə görə minnətdarıq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri
olaraq münaqişənin uzunmüddətli
siyasi həllinə dair danışıqlarda kömək
etməyə sadiq qalırıq”.
Heç şübhəsiz, ABŞ siyasi rəhbərli
yinin Azərbaycana münasibətdə at
dığı son addımlar bir daha sübut edir
ki, ölkəmizin regionda və dünyada
artan rolu və çəkisi rəsmi Vaşinqton
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Eyni zamanda, rəsmi Bakı-Vaşınq
ton münasibətlərinin strateji xarak
teri regionda və beynəlxalq aləmdə
sülhün və təhlükəsizliyin qorunması
mənafeyinə xidmət edir. Bölgənin
qarşıdurma deyil, əməkdaşlıq məka
nına çevrilməsinə şərait yaradır. Eyni
məntiqlə ABŞ-Türkiyə ziddiyyətlə
rinin də aradan qaldırılması üçün
möhkəm zəmin hazırlayır.
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Azərbaycan və Ermənistan:

fərqli postmüharibə reallıqları
ma hələ də Ermənistan hakimiy
yəti acı məğlubiyyətinə müxtəlif
donlar geydirməyə, yeni təxri
batlar yaratmağa yönəlik gülünc
addımlar atır.
Azərbaycan işğaldan azad
olunmuş ərazilərin bərpasına
başlayıb, Ermənistan
isə reallıqla barışmır

Şahin Seyidzadə
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan Qarabağın
gələcəyini qurur
Bu gün Azərbaycan qalib ölkə
kimi Ermənistanın torpaqlarımız
da 30 ilə yaxın sürən işğalına son
qoyaraq, Cənubi Qafqazda yeni
geosiyasi vəziyyəti formalaşdırma
mərhələsindədir, real layihələr hə
yata keçirir. İşğalçı siyasəti, təca
vüzkar ruhu sayəsində tamamilə
blokadaya düşən, regionda iqtisadi
əlaqələri inkişaf etdirmək imkan
larını sıfıra endirən Ermənistan
isə hələ də bu vəziyyətdən çıxmaq
üçün yollar axtarır. Bu iki Qafqaz
ölkəsi postmüharibə reallığını fərqli
formada - Azərbaycan gələcəklə,
Ermənistan isə keçmişlə yaşayır.
Azərbaycanın iradəsi ilə artıq
bölgənin geosiyasi reallıqları də

yişib və bu, bütün regionun siyasi
vəziyyətinə müsbət təsir edir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi altın
da tarixi zəfər ilə bitirən ölkəmiz
işğaldan azad olunan ərazilərin
minadan təmizlənməsi, təhlükəsiz
liyin təmin olunması, Qarabağda
normal yaşayış prinsiplərinin for
malaşması üçün davamlı layihələ
rə start verib.
30 il ərzində həyata keçirdi
yi təcavüz siyasəti və bu gün də
keçmişdən uzaqlaşa bilməməsi “Böyük Ermənistan” xəyalı Ermə
nistanı Cənubi Qafqazda Azərbay
canın imza atdığı bir çox enerji və
nəqliyyat layihələrindən kənarda
saxlayır. Artıq erməni xalqı üçün
“köhnə səhifəni” bağlamaq, yeni
səhifə açmaq zamanı yetişib. Am

100 | MİLLİ MƏCLİS MAY-İYUN, 2021

Azərbaycanın balanslaşdırılmış
siyasəti və beynəlxalq arenadakı
nüfuzu iqtisadi, sosial, mədəni,
siyasi sahələrdəki uğurunun tə
minatçısıdır. Azərbaycan işğaldan
azad olunmuş ərazilərin bərpası
na başlayıb. Bundan fərqli olaraq
Ermənistan Qarabağda dalbadal
təxribatlar törədir, münaqişəni ye
nidən gündəmə gətirməyə çalışır.
Bu günə qədər işğalçı ölkə tərəfin
dən minalanmış ərazilərin xəritə
lərinin hələ də tam Azərbaycana
təhvil verilməməsi və sərhədboyu
zonalarda müxtəlif təxribatların
baş verməsi indi də regionun təh
lükəsizliyi üçün ciddi maneədir və
bütün Cənubi Qafqaz bölgəsini
təhdid altında saxlayır. Ermənis
tan hələ ki münaqişəyə “üç nöqtə”
prizmasından yanaşsa da, cəhdləri
hədər olacaq. Çünki münaqişə bi
tib. Nida!
Ermənistan yeni
prezident seçkiləri
“əhval-ruhiyyəsindədir”
Azərbaycan Qarabağ işğaldan
azad olunduqdan sonra bütün
bərpa, yenidənqurma, şəhərsalma
işlərinə sürətli şəkildə başlamışdır.
“YAŞAT” və “Qarabağ Dirçəliş

TƏHLİL
Fondu” kimi qurumların yaradıl
ması, bu işlərin uğurla inkişaf
etdirilməsi üçün “Dövlət - özəl tə
rəfdaşlığı” modelinin tətbiq olun
ması, dünya ölkələrinin ən nüfuzlu
şirkətlərinin Qarabağda yenidən
qurma prosesinə cəlb edilməsi,
tarixi memarlıq abidələrinin bərpa
olunması, mədəni quruculuq iş
lərinin aparılması istiqamətində
əsaslı işlər həyata keçirilir.
Ermənistanda isə hakimiyyət
uğrunda savaş davam edir. Bu
mübarizənin fonunda Ermənistan
liderləri tarixin tozlu səhifələrin
dən tapdıqları faktlar əsasında
bir-birini günahlandırır, müha
ribədəki acı məğlubiyyətlərinə
haqq qazandırmaq üçün müxtə
lif bəhanələr uydururlar. Ölkədə
prezident seçkilərinə namizəd
kimi qatılan simaların kimliyinə
baxdıqda isə aydın görünür ki,
seçkilərin nəticəsindən asılı olma
yaraq, Ermənistan yenə də gələ
cəyini uğursuz keçmişə bağlayıb.
Bu ölkəyə yeni nəfəs, yeni siyasi
yanaşma gətirə bilən lider lazım
dır. Cünki zaman onların əleyhinə
işləyir və deyəsən bundan bixə
bərdirlər...

30 illik işğal Ermənistanın
status-kvosu
Beynəlxalq hüquq normalarını
kobud surətdə pozan Ermənistan
1990-1994-cü illər ərzində Azər
baycanın 20 faizə qədər torpaq
larını işğal etdi. 30 ilə yaxın bir
müddət ərzində bu ölkə öz əra
zisinin yarısından çoxunu təşkil
edən bu torpaqları işğal altında
saxlasa da, ondan heç olmasa öz
dövlətinin inkişafı üçün istifadə
edə bilmədi. Buna səbəb Ermənis
tanın “oyuncaq” rejiminin işğal
edilmiş torpaqları öz ərazilərinə
birləşdirməsinə beynəlxalq hü
quqi don geydirmək istəyinin
mümkünsüzlüyü idi. İşğalçı rejim
münaqişənin həll edilməsinin mü
zakirəsi zamanı imitasiya yarada
raq, şüurlu şəkildə bütün prosesi
status-kvo vəziyyətində saxladı.
Əvəzində 30 il ərzində tək Qa
rabağ münaqişəsinin həlli yox,
həmçinin Ermənistanın daxili və
xarici siyasəti də status-kvoda
idi. İşğalçılıq siyasəti nəticəsində
qonşu dövlətin nəqliyyat, enerji və
digər layihələrdən kənarda qal

ması xalqın yaşayış səviyyəsinin
aşağı düşməsinə, ölkənin maliyyə
itkilərinə gətirib çıxararaq iqtisadi,
sosial, siyasi cəhətdən zəifləməsinə
səbəb oldu, daxili böhran yarat
dı. Eyni zamanda, bu illər ərzində
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar və
platformalarda, regional və ikitə
rəfli görüşlərdə Dağlıq Qarabağla
bağlı uydurulmuş mövqe nüma
yişinin nəticəsiz qalması Ermənis
tan dövlətinin xarici siyasətini də
fiaskoya uğratdı.
Amma bu 30 il ərzində tor
paqlarının böyük bir hissəsinin
işğal altında olmasına baxmaya
raq, Azərbaycanın seçdiyi düzgün
mövqe onu bütün parametrlər
üzrə davam edən dayanıqlı inki
şafda əhəmiyyətli dərəcədə önə
çıxardı. Dəfələrlə sülh və danışıq
lar yolu ilə Ermənistanın torpaq
larımızı işğaldan azad etməyəcə
yi təqdirdə onu hərbi yolla əldə
edəcəyimizi vurğulayan Prezident
İlham Əliyev sonda bu addımı
atdı. Bütün səylər işğal olunmuş
torpaqların azad olunmasına yö
nəldi. Ali Baş Komandanın güclü
iradəsi, müzəffər ordumuzun şü
caəti ilə Azərbaycan status-kvoya

Xudafərin-Qubadlı-Laçın
yolunun tikintisi
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Şuşada yeni elektrik yarımstansiyası

“yox” deyərək, öz mövqeyini hərb
meydanında nümayiş etdirdi. İgid
oğullarımız bu müharibəni 44 gün
ərzində qələbə ilə başa çatdırdılar.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin
dünyada yüksək nüfuzu, ölkəmi
zin qlobal layihələrin təşəbbüskarı
və iştirakçısı olması, xarici siya
sətdə beynəlxalq əlaqələrin geniş
lənməsi, regional layihələrin icrası
Azərbaycan dövlətini tam yeni si
ma kimi təqdim etməyə əsaslar ya
ratdı. Bu 30 il ərzində Azərbaycan
dövlətinin hər addımında tərəqqi
və inkişaf müşahidə edilib.
Cənubi Qafqazın bu iki dövlə
tinin 30 illik inkişaf yoluna qısaca
nəzər saldıqda siyasi cəhətdən
stabil, iqtisadi cəhətdən daim dir
çəlişdə olan bir Azərbaycan, daxili
və xarici siyasəti, iqtisadiyyatı
tənəzzülə uğramış, demoqrafik
problemlər yaşayan bir Ermənistan
görmək olar. Əslində bu fərq bir
çox sualların cavabıdır. Ermənis
tan bu dövrdə tək Qarabağ mü
haribəsində yox, həm də inkişaf
rəqabətində məğlub olmuş bir
dövlətdir. Sözsüz ki, bütün döv
lətlərin inkişafında lider, dövlət
rəhbəri faktoru vacib amildir. Bu

gün Ermənistan növbəti prezi
dent seçkiləri ərəfəsindədir. Kadr
potensialı baxımından da “müflis”
durumda olan bu dövlətin doğru
bir rəhbər seçəcəyi ölkə daxilində
belə hər kəsdə şübhə doğurur.
Dövlətlərin
taleyində lider faktoru
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan
Heydər Əliyev Azərbaycanı düş
düyü ağır durumdan çıxardı, ölkə
ni keçid dövrünün zərbələrindən
qorudu, xaos vəziyyətini aradan
qaldırdı. İqtisadiyyatın, mədəniy
yətin bütün istiqamətlərində əsaslı
dönüş yaratdı. Azərbaycan cəmi
bir neçə il ərzində dünyanın siyasi
cəhətdən sabit, iqtisadi cəhətdən
inkişafda olan bir dövlətinə çevril
di. Ümummilli lider hakimiyyətdə
olduğu müddətdə Azərbaycanın
gələcəyi üçün həlledici addım
lar atdı, uğurlu siyasi ideologiya,
uzaqgörən və məqsədyönlü inkişaf
strategiyası hazırladı. Onun tarixi
prosesləri yönəltmək məharəti,
cəmiyyətin maraq və mənafelərini
ümumi bir nöqtədə birləşdirmək
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bacarığı Azərbaycanın bugünkü
firavan həyatına, xoş güzəranına
çıraq tutdu. Bütün xalqımız Ulu
öndəri “Azərbaycan xalqının me
marı və qurucusu” adlandırır.
Ümummilli liderin layiqli
davamçısı və siyasi varisi İlham
Əliyevin siyasəti də məhz bu yol
xəritəsi ilə hərəkət etdi. Döv
lət başçısının uzaqgörən siyasəti
nəticəsində Azərbaycan həyatın
bütün sahələrində müşahidə olu
nan islahatlar mərhələsinə qədəm
qoydu. Ən nüfuzlu dünya liderlə
ri və siyasi ekspertlər Azərbaycan
Prezidentinin əsrimizin praqmatik
və rasional düşüncəli, yüksək dün
yagörüşlü, çevik və təmkinli ida
rəetmə prinsiplərinə, dərin analitik
təfəkkürə, güclü humanizmə və
siyasi iradəyə malik lider olduğunu
gizlətmirlər.
İlham Əliyevin xarici siyasətdə
hər zaman qətiyyətli və prinsipial
mövqe nümayiş etdirməsi, milli
maraqları hər şeydən üstün tutma
sı, hər bir işə peşəkar yanaşma tər
zi, dərin savadı və intellekti özünü
aydın şəkildə büruzə verir. Məhz
bu faktorların nəticəsidir ki, Azər
baycan indi dünyanın müxtəlif qitə

TƏHLİL
lərində yerləşən güclü dövlətlərlə
qarşılıqlı əməkdaşlıq və dostluğa
söykənən münasibətlər qura bilib.
Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasın
da mərkəzçi mövqeyini davamlı
şəkildə qoruyan Azərbaycan həm
də ən müxtəlif xalqlar arasında
mənəvi körpü rolunu oynayır.
Belə bir rəhbəri olan Azərbay
can, şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazın
lider dövlətidir və bu statusunu
yeni nailiyyətlər hesabına getdikcə
daha da möhkəmləndirir. İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz
regionda geosiyasi və geoiqtisadi

sət, qazanılan uğurlar ölkəmizin
təkcə mövcud olduğu regionda
yox, geniş coğrafiyada hadisələrin
istiqamətinə təsir imkanlarını əhə
miyyətli dərəcədə artırıb. Beləlik
lə, əgər Ümummilli lider Heydər
Əliyev dövlətdə stabillik indeksi
nin əsasını qoymuşdusa, bunun
davamı olaraq Prezident İlham
Əliyev inkişaf və tərəqqi indeksini
yaratmışdır.
Mənfur qonşumuz Ermənistan
isə bu 30 il ərzində dövlətin inkişaf
indeksini artırmaq əvəzinə işğal
çılıq siyasəti yürütmüş, nəticədə

qonşu ölkənin kompleks inkişa
fı naminə bir addım da atılma
yıb, sosial-iqtisadi, siyasi, hüquqi
sistem müasir dövrün tələblərinə
uyğunlaşa bilməyib, digər döv
lətlərlə “ələbaxımlılıq” prinsipləri
əsasında əməkdaşlıq qurulub. Bu
da, təbii ki, hər hansı bir dövləti
məğlubiyyətə və tənəzzülə aparan
amillərdir.
Ermənistanda hazırda da hər
zamankı ampulasında olan, ölkə
nin miskin vəziyyətinə səbəbkar
olan, kimləri isə günahlandırmaq
üçün bəhanələr axtaran, yanlış

prosesləri milli maraqlar istiqamə
tində yönəltməyi bacarır, inkişafını
sürətləndirir, milli təhlükəsizliyin
güclü təminatını yaradır. Azərbay
can Prezidentinin siyasi taktikanın
gedişini qabaqlamaq qabiliyyəti,
müasir dünyanın qloballaşma və
yeni geosiyasi reallıqlardan irəli
gələn siyasi mənzərəsini düzgün
qiymətləndirmə bacarığı, yüksək
idarəçilik keyfiyyətləri bu məsələ
lərdə sönməz bir mayakdır.
Əldə edilən nailiyyətlər, apa
rılan uğurlu daxili və xarici siya

regionda gedən real layihələrin iş
tirakçısı olmaq imkanlarını itirmiş,
“Böyük Ermənistan” xülyası ilə
daim öz xalqını aldatmışdır. Hazır
da bu ölkədə yaşanan xaosun idarə
oluna bilməməsi məhz bu xalqın
daim yanlışların içərisində olması,
heç vaxt rəhbərindən düzgün məlu
mat almaması ilə birbaşa bağlıdır.
Digər tərəfdən bu 30 il ərzində
Ermənistan liderlərinin hər bi
rində işğalçılıq siyasətini davam
etdirmək əzmi müşahidə olunub.
Bu dövrdə rəhbərləri tərəfindən

siyasət yeridən dövlət başçısı mo
delini müşahidə edirik. Bu ölkənin
siyasi lideri xalq və dövlət birliyini
təmin edə bilmir.
Ümid edək ki, Ermənistanda
prezident seçkilərinin nəticəsi on
lara yalnız yeni sima yox, həm də
yeni siyasi düşüncə tərzi gətirəcək.
Erməni xalqına məğlubiyyətlərlə
barışmağı bacaran, onu qəbul edən
və sağlam düşüncəli lider gərək
dir. Hələlik hər şey göz qabağın
dadır. Bundan sonrasını isə zaman
göstərəcək.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf strategiyasında rolu
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra onun iqtisadiyyatının bazar
münasibətləri sisteminə keçirilməsi başqa sahələrdə olduğu kimi, əmək bazarında da vəziyyəti kəskinləş
dirmiş və bu sahədə bir sıra çətinliklər meydana çıxmışdı. Bu çətinliklər əmək bazarının formalaşmasının
labüd olaraq işsizlik doğurması və müstəqilliyin ilk dövrlərində ölkəmizdə yaranmış ictimai-siyasi, sosialiqtisadi vəziyyətlə bağlı olmuşdu. Buna görə Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra
ən mühüm vəzifələrdən biri kimi məşğulluq siyasətini bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırmağı
qarşısına məqsəd qoymuşdur. Çünki məşğulluq və işsizlik probleminin həlli təkcə ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafı, əhalinin yaşayış səviyyəsinin və gəlir mənbələrinin artırılması üçün deyil, həm də milli maraqlar
və təhlükəsizlik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.

Rövşən Muradov
Milli Məclisin İqtisadi qanunvericilik
şöbəsi müdirinin müavini, iqtisad
elmləri doktoru, professor

Azərbaycan xalqının tələbi və ar
zusu ilə Ulu öndər Heydər Əliyevin
1993-cü ildə yenidən ölkə rəhbərliyinə
qayıtması və 2003-cü ildə cənab İlham
Əliyevin Prezident seçilərək ölkəmizə
rəhbərliyi nəticəsində respublikamız
MDB ölkələri arasında keçid dövrünü
ilk olaraq sürətlə başa vurdu və iqtisadi
cəhətdən dünyanın güclü dövlətlərin
dən birinə çevrildi.
Təbii ki, bu nailiyyətlərin əldə
edilməsində ölkənin başlıca məhsul
dar qüvvəsi və milli sərvəti olan insan
potensialından səmərəli istifadə edil

məsi mühüm rol oynayır. Danılmaz
həqiqətdir ki, ölkəmiz keçmiş SSRİ-nin
tərkibində olduğu dövrdə əhalisinin
və əmək ehtiyatlarının artım sürətinə
görə müttəfiq respublikalar arasında
ən qabaqcıl, əmək ehtiyatlarının ictimai
istehsala cəlb edilməsi səviyyəsinə görə
isə ən axırıncı yerlərdən birini tuturdu.
Həmin dövrdə ölkədə bir qayda ola
raq, yaradılmış iş yerlərinin sayı əmək
ehtiyatlarının sayından əhəmiyyətli də
rəcədə geridə qalır və əmək qabiliy
yətli əhalinin orta hesabla 25-30 faizi
ictimai əmək dairəsindən kənarda şəxsi yardımçı və ev təsərrüfatlarında
məşğul olurdu. Əhalinin məşğulluğu
sahəsində yaranmış bu vəziyyətin əsl
səbəbi həmin dövrdə ictimai istehsa
lın inkişaf sürətinin aşağı, onun sahə
və ərazi quruluşunun qeyri-təkmil
olması, habelə sənayenin və infrast
ruktur sahələrinin son dərəcə zəif
inkişaf etməsi ilə bağlı idi. Ona görə də
yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yolu
tapılmalı, iqtisadiyyatın inkişafı üçün
prinsipcə yeni konseptual yanaşma, tə
sərrüfatçılıq və iqtisadi həvəsləndirmə
sistemi işlənib hazırlanmalı, yeni metod
və üsullardan istifadə etməklə xalq
təsərrüfatında köklü struktur dəyişik
likləri aparılmalı idi.
Bütün bu çətin və mürəkkəb və
zifələrin yerinə yetirilməsi 1969-cu il
iyulun 14-də Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi vəzifəsinə seçilmiş Heydər
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Əliyevin üzərinə düşdü. Onun təşəbbü
sü və rəhbərliyi ilə 1969-cu il avqustun
5-də keçirilən Azərbaycan KP MK-nın
məşhur avqust plenumundakı məruzə
sində Ulu öndər ölkənin xalq təsərrü
fatında yaranmış böhranlı vəziyyəti və
onun səbəblərini ətraflı təhlil etdi və
mövcud nöqsanları aşkara çıxararaq
vəziyyətdən çıxış yollarını müəyyən
ləşdirdi. Heydər Əliyev yaxşı başa
düşürdü ki, millətin siyasi müstəqilliyi
onun iqtisadi müstəqilliyindən keçir.
Bu prinsiplərdən irəli gələn sosial-iqti
sadi inkişaf strategiyası onun rəhbərliyi
və bilavasitə iştirakı ilə işlənib hazırlan
dı və həyata keçirilməyə başlandı.
Heydər Əliyev qarşıya qoyulmuş
bu vəzifələrin öhdəsindən şərəflə gəldi.
Onun ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 19691982-ci illərdə ölkənin böyük və qüdrət
li elmi, iqtisadi, sənaye, kənd təsərrüfatı
və enerji potensialının yaradılmasına
nail olundu və bu gün onun müstəqil
dövlət kimi tanınmasının, siyasi və iq
tisadi müstəqilliyinin - sistemli şəkildə
inkişaf edən xarici iqtisadi əlaqələrinin
formalaşmasının, dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya olunmasının əsası qoyul
du. Təkcə bunları demək kifayətdir ki,
1970-1985-ci illərdə respublikamızda
milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə,
sənaye istehsalının həcmi və əmək
məhsuldarlığı 2 dəfə, xalq istehlakı mal
larının istehsalı 3 dəfə artdı. Bu illərdə
istehsal olunmuş sənaye məhsulları öz
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edir, daim onu diqqət mərkəzində
saxlayırdı. Təsadüfi deyil ki, o, hələ
1980-ci illərin əvvəllərində çox böyük
uzaqgörənliklə Azərbaycan KP-nin
XXX qurultayındakı məruzəsində
ilk dəfə olaraq, dövlət səviyyəsində
“respublikanın demoqrafik inkişafı və
əhalinin işlə daha səmərəli təmin olun
ması üçün elmi surətdə
əsaslandırılan uzunmüd
Heydər Əliyev yaxşı başa düşürdü ki,
dətli konsepsiya” işlənib
millətin siyasi müstəqilliyi onun iqti
hazırlanması vəzifəsini
sadi müstəqilliyindən keçir. Bu prin
irəli sürdü və qeyd etdi ki,
siplərdən irəli gələn sosial-iqtisadi
“məhsuldar qüvvələrin
inkişaf strategiyası onun rəhbərliyi və
yerləşdirilməsini daha da
təkmilləşdirmək lazımdır.
bilavasitə iştirakı ilə işlənib hazırlandı
Söhbət respublikada icti
və həyata keçirilməyə başlandı.
mai istehsalda çalışmayan
əmək qabiliyyətli əhali
nin xüsusi çəkisinin yüksək olduğu,
rik və istehsal sahələri tikildi. Orta və
bu
əhalinin çevik hissəsinin, xüsusən
kiçik şəhərlərdə, kənd yerlərində əlavə
cavan oğlanların işləmək üçün əsasən
iş yerlərinin yaradılması hesabına fəhlə,
Ba
kı şəhərinə getmək istədiyi ayrı-ayrı
qulluqçu və kolxozçuların orta illik sayı
zonaların və rayonların iqtisadi inkişaf
818 min nəfər, yaxud 1,5 dəfə artaraq
sə
viyyələrini planauyğun şəkildə bəra
1985-ci ildə 2360 min nəfərə çatdı.
bərləşdirməkdən gedir. Başqa çətin
Ulu öndər ölkə əhalisinin, xüsusi
liklərlə yanaşı, bu, gələcəkdə əhalinin
lə də gənclərin işlə təmin edilməsini
artması üçün demoqrafik çətinliklər
özünün iqtisadi inkişaf strategiyasının
yaradacaqdır”.
mühüm istiqamətlərindən biri hesab

həcminə görə əvvəlki 50 ildəkinə bəra
bər oldu, kənd təsərrüfatı məhsulları
nın istehsalı 2,7 dəfə, əmək məhsuldar
lığı 2 dəfədən çox yüksəldi. Həmin illər
ərzində xalq təsərrüfatının inkişafına
21,3 mlrd. rubl vəsait cəlb olundu ki, bu
da əvvəlki 50 illə müqayisədə 1,5 dəfə
dən çox idi. 250-dən artıq iri zavod, fab

Ancaq Heydər Əliyev 1982-ci ilin
sonlarında Moskvaya SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini və
Sov.İKP Siyasi Bürosunun üzvü kimi
yüksək hökumət və partiya rəhbəri
vəzifələrinə irəli çəkildikdən sonra çox
təəssüflər olsun ki, ölkəmizə “rəhbər
lik” edənlərin heç biri onun tərəfindən
irəli sürülən respublikanın demoqrafik
inkişafı və əhalinin işlə daha səmərəli
təmin edilməsi üçün nəinki uzunmüd
dətli, heç qısamüddətli konsepsiyanın
da işlənib hazırlanmasına səy göstər
mədi. Halbuki, 1990-cı illərin əvvəlində
respublikamızda ictimai əməkdən kə
narda qalan əmək qabiliyyətli əhalinin
sayı 747-926 min nəfər (əmək ehti
yatlarının 19-27 faizi) idi. Bu isə qeyd
edilən dövrdə respublikada məşğulluq
siyasəti sahəsində kompleks tədbirlər
sisteminin işlənib hazırlanması və hə
yata keçirilməsini tələb edirdi. Həmin
dövrdə ölkədə bu tədbirləri hazırla
yıb həyata keçirə bilən siyasi iradəsi,
dövlətçilik təcrübəsi və qabiliyyəti olan
rəhbərlər yox idi.
Ulu öndər 1993-cü ildə xalqın
təkidli tələbi ilə yenidən Azərbay
cana hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
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isə apardığı ardıcıl və məqsədyönlü
iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi
nəticəsində ölkəmizdə məşğulluq və
işsizlik probleminin həlli sahəsində
xeyli müsbət dəyişikliklər baş verdi.
Belə ki, 1993-2003-cü illərdə ölkə iqti
sadiyyatında məşğul olanlar arasında
dövlət mülkiyyətində məşğul olanla
rın xüsusi çəkisi azalaraq 62 faizdən
29,7 faizə endi, qeyri-dövlət mül
kiyyətində məşğul olanların xüsusi
çəkisi isə artaraq 38 faizdən 70,3 faizə
yüksəldi.
Məlum olduğu kimi, əmək poten
sialından səmərəli istifadə edilməsi
ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı,
əhalinin həyat səviyyəsinin və onun
keyfiyyətinin yüksəldilməsinin mü
hüm amillərindən biridir. Ona görə də
1993-cü ildən sonra əhalinin səmərəli
məşğulluğunun təmin edilməsi, əmək
qabiliyyətli əhalinin münasib iş yerlə
rinə olan tələbinin ödənilməsi ölkədə
həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin
prioritet istiqamətlərindən birinə çev
rildi. Bu siyasətin təməlində isə 1994-cü
il sentyabrın 20-də Ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və gərgin əməyi
sayəsində müəyyənləşdirilmiş neft
strategiyası - “Əsrin müqaviləsi” adla
nan məşhur neft kontraktının imzalan
ması dayanırdı.
Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır
ki, 1993-2003-cü illərdə ölkəmizdə məş
ğulluq sahəsində əldə edilmiş bütün
uğurlu nəticələrə baxmayaraq, əhalinin
səmərəli məşğulluğunun təmin edilmə
si və işsizlik səviyyəsinin azaldılması
yenə də aktual olaraq qalmışdı.
Heydər Əliyev siyasi kursunun
layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev
2003-cü ildə Prezident seçildikdən
sonra Nazirlər Kabinetinin iclasındakı
çıxışında dedi: “Azərbaycan üçün ən
böyük problem işsizlik problemidir...
Bəyan etmişdim ki, məqsədimiz odur
ki, növbəti beş ildə Azərbaycanda 600
min iş yeri açılsın. Bu, sadəcə olaraq,
seçkiqabağı vəd deyil, proqramdır. Yə
ni mən əminəm ki, həm dövlət tərəfin
dən, eyni zamanda, özəl sektor tərəfin
dən görüləcək tədbirlərin nəticəsində
biz buna nail olacağıq”.

iqtisadi və rifah göstəricisi olan ÜDM-in
orta illik artım sürəti 2003-cü ildə 11 faiz,
2005-2010-cu illərdə orta hesabla 17 faiz
təşkil edib. 2010-cu ildə BMT-nin İnsan
İnkişafına dair növbəti hesabatında
isə tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan
dünyanın 169 ölkəsi arasında 67-ci yeri
tutaraq “orta inkişaf etmiş ölkələr” qru
pundan “yüksək inkişaf etmiş ölkələr”
qrupuna daxil edildi. 2003-2019-cu illər
də ölkəmizdə ÜDM-in həcmi 11,4 dəfə
artaraq 7,2 mlrd. manatdan 81,7 mlrd.
manata; adambaşına düşən ÜDM-in
həcmi 9,4 dəfə artaraq 873 manatdan
8247 manata; büdcənin gəlirləri 20,3 dəfə
artaraq 1,2 mlrd. manatdan 24,4 mlrd.
manata; xarici valyuta ehtiyatları 31,3
dəfə artaraq 1,6 mlrd. ABŞ dollarından
50 mlrd. ABŞ dollarına; əhalinin gəlirləri
10 dəfə artaraq 5,7 mlrd. manatdan 57
mlrd. manata; adambaşına düşən gəlir 8
dəfə artaraq 701 manatdan 5676 manata;
xarici ticarətin həcmi 6,3 dəfə
artaraq 5,2 mlrd. ABŞ dolla
Bundan sonra da Ulu öndər Heydər Əliyevin
rından 33 mlrd. ABŞ dolları
inkişaf strategiyasından çıxış edərək ölkəmizdə
na; iqtisadiyyata investisiya
məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin məqsəd
qoyuluşu 6 dəfə artaraq 4,3
yönlü şəkildə həyata keçirilməsi doğma vətənimiz
mlrd. manatdan 25 mlrd.
manata yüksəldi. Nəticədə
Azərbaycana yeni hədəflərin fəth edilməsində
orta aylıq əmək haqqı 8,2
yardımçı olacaq və xalqımızın daha da firavan ya
dəfə artaraq 77 manatdan
şamasını təmin edəcəkdir.
635 manata qalxdı, yoxsulluq
səviyyəsi isə 9 dəfə azalaraq
45 faizdən 5 faizə endi. Əlbəttə, bütün
Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respub
bunların əsasında ölkə başçısının iradəsi
likasında texniki peşə təhsilinin inkişafı
və iqtisadiyyatda məşğul olan insanların
üzrə Dövlət Proqramı (2007-2012-ci il
səmərəli əmək fəaliyyəti durur.
lər)”, “Azərbaycan gəncləri 2011-2015-ci
illərdə Dövlət Proqramı”, “2015-2025-ci
Biz onu da nəzərə almalıyıq ki, bu
illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf
gün ölkədə əhalinin sayı sürətlə artır və
Strategiyası”, “Əhalinin özünüməş
bu da gələcəkdə yeni iş yerlərinin yara
ğulluğunun təmin edilməsi sahəsində
dılmasını zəruri edir. Ölkədə görülən
əlavə tədbirlər haqqında” sərəncamı,
işlərin nəticəsində 2003-2019-cu illərdə
“2019-2030-cu illərdə Azərbaycan Res
respublikamızda 2389,4 min yeni iş
publikasının Məşğulluq Strategiyası”
yeri yaradılmışdır ki, onların da 1563,6
və s. bu kimi mühüm dövlət sənədlə
minini və ya 65,4 faizini daimi iş yerləri
rini imzaladı. 2003-cü ildən başlayaraq
təşkil etmişdir. Ölkə iqtisadiyyatında
bu sənədlərdən irəli gələn vəzifələri
məşğul olan əhalinin sayı isə 32 faiz
yerinə yetirməklə ölkəmiz keyfiyyətcə
artaraq 3747 min nəfərdən 4939 min
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu.
nəfərə çatmışdır.
Belə ki, Prezident İlham Əliyev tərəfin
Pandemiya dövrünə təsadüf etməsi
dən Ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf
nə baxmayaraq, 2020-ci ildə ölkəmizdə
strategiyasının uğurla həyata keçiril
129 min yeni iş yeri yaradılıb, 20,1 min
məsi nəticəsində respublikamızın əsas
iş yeri isə bağlanıb. Bağlanan iş yer

Həmin iclasdan sonra Prezident
ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyəti olan
“Azərbaycan Respublikasında sosial-iq
tisadi inkişafın sürətləndirilməsi təd
birləri haqqında” fərmanı, “Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008ci illər) təsdiq edilməsi haqqında”, re
gionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqın
da 2009, 2014 və 2019-cu illərdə daha 3
dövlət proqramını, habelə onun bilava
sitə təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş “Qaç
qınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğullu
ğun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”,
“Azərbaycan Respublikasında demoq
rafiya və əhali sakinliyinin inkişafı
sahəsində Dövlət Proqramı 2004-2008-ci
illər”, “Azərbaycan Respublikasının
məşğulluq strategiyası (2006-2015-ci
illər)”, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə

106 | MİLLİ MƏCLİS MAY-İYUN, 2021

LİDER

lərinin 14,4 mini dövlət sektorunun,
5,7 mini isə qeyri-dövlət sektorunun
payına düşməklə, 16 mini fəaliyyət gös
tərən müəssisə və təşkilatlarda aparılan
ixtisarların, 4,1 mini isə müəssisə və
təşkilatların fəaliyyətinin dayandırılma
sı səbəbindən baş vermişdir.
Hazırda ölkəmizdə mövcud olan
işsiz 251,6 min nəfər əhalinin 144,3 min
nəfərini qadınlar, 107,3 min nəfərini isə
kişilər təşkil edir. Cəmi işsizlərin 120
min nəfəri 15-29 yaşda olan gənclər
dir. Onların təhsil səviyyələrinə nəzər
saldıqda məlum olur ki, işsiz gənclər
arasında ali, orta ixtisas, peşə təhsili
olanlar və xüsusi peşə-ixtisas təhsili ol
mayanlar - yəni ümumi orta və ibtidai
təhsili olanlar da var. Həmin işsiz gənc
lərin 12 faizini ictimai istehsalda iştirak
etmək şansı çox az, ancaq təhsil almaq
şansı yüksək olan 15-19 yaşında olanlar,
88 faizini isə ictimai istehsalda iştirak
etmək imkanları çox böyük olan 20-29
yaşda olanlar təşkil edir.
Burada onu da qeyd etmək lazımdır
ki, 2017-2019-cu illərdə respublikamı
zın tam orta məktəblərini 247 min nəfər
bitirib və həmin dövrdə ölkəmizin
peşə, orta ixtisas və ali təhsil məktəblə

rinə 228 min nəfər qəbul edilib. Bu isə
o deməkdir ki, həmin illərdə tam orta
məktəbləri bitirmiş 247 min nəfərin
228 min nəfəri peşə, orta ixtisas və ali
təhsillə əhatə olunub, 19 min nəfər isə
təhsildən kənarda qalıb. Nəzərə alsaq
ki, həmin dövrdə peşə, orta ixtisas və
ali təhsil müəssisələrini 199 min nəfər
mütəxəssis (peşə məktəblərini 46 min
nəfər, orta ixtisas məktəblərini 41 min
nəfər, ali təhsil müəssisələrini 112 min
nəfər) bitirib, onda əmək bazarına mü
raciət etmək məcburiyyətində qalanla
rın sayının nə qədər çox ola biləcəyini
təsəvvür etmək mümkündür.
Faktlar göstərir ki, hazırda ölkə
mizin təhsil müəssisələrində elmin
istiqamətləri, ixtisas qrupları üzrə ha
zırlanan, onları bitirən mütəxəssislərin
sayı ilə iqtisadiyyatın quruluşu, onlarda
mövcud olan iş yerləri və peşələrin
sayı arasında ciddi uyğunsuzluq var.
Onlar nəzərə alınmalı və kadr hazırlığı
zamanı müasir ixtisas və peşələrə, yeni
texnika və texnologiyalara əsaslanan
peşə və ixtisaslara diqqət artırılmalı
dır. Buna görə gələcəkdə ölkəmizdə
gənclərin məşğulluq səviyyəsinin
yüksəldilməsi və onların əməyindən

səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə
peşə hazırlığı keçmiş gənclərin daimi
iş yerləri ilə təmin edilməsi, işsizlik ilə
üzləşə biləcək gənclərin isə işdən azad
edilməzdən əvvəl əmək bazarında tələb
olunan peşə və ya ixtisas üzrə yenidən
hazırlıq keçmələri vacibdir. Onların şə
hər yerlərinə və başqa ölkələrə axınının
qarşısını almaq məqsədi ilə sərhədyanı
və dağ rayonlarında yeni iş yerlərinin
açılması və ailə qurması üçün lazımi
şəraitin yaradılması, ordudan tərxis
olunmuş gənclərin məşğulluğunun
təmin edilməsi, onların peşə hazırlığı,
gənc sahibkarlara, fermerlərə və işsiz
gənclərə dəstək üçün rayon və şəhərlər
də biznes mərkəzi şəbəkəsinin geniş
ləndirilməsi zəruridir. Bu tədbirlər isə
müvafiq dövlət və hökumət orqanları
tərəfindən nizamlanmalıdır.
Bundan sonra da Ulu öndər Heydər
Əliyevin inkişaf strategiyasından çıxış
edərək ölkəmizdə məşğulluq sahəsində
dövlət siyasətinin məqsədyönlü şəkildə
həyata keçirilməsi doğma vətənimiz
Azərbaycana yeni hədəflərin fəth edil
məsində yardımçı olacaq və xalqımı
zın daha da firavan yaşamasını təmin
edəcəkdir.
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Azərbaycan qadını çətin,
lakin şərəfli inkişaf yolu
keçib. Onun qəhrəmanlığı,
mərdliyi, fədakarlığı, cəsarə
ti və sədaqəti haqqında yazı
lanlar tariximizin ayrı-ayrı
səhifələrində özünəməxsus
yer tutub. Azərbaycan qa
dını milli adətlərin, vətən
pərvərliyin, əxlaqi-mənəvi
dəyərlərin, milli düşüncə
tərzinin həm daşıyıcısı, həm
də ötürücüsüdür. Ümum
milli lider Heydər Əliyevin
sözləri ilə desək: “Qadınlar
cəmiyyətin bəzəyidir, gözəl
liyidir. Qadınsız cəmiyyət
ola bilməz, həyat ola bilməz.
Azərbaycan qadınları öz
ağıllarına, zəkalarına, bi
liklərinə, istedadlarına görə
dünya qadınları içərisində
özünəməxsus yer tuturlar.
Ona görə də biz qadınları
mızla fəxr edirik”.

Şərqin ilk müsəlman qadın millət vəkili:

Pərixanım Sofiyeva

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
qadın hərəkatı mühüm bir mərhələ
yə keçid alaraq bütövlükdə maarif
çilik, xeyriyyəçilik, ictimai, siyasi,
sosial fəaliyyət üçün yeni imkanlar
açdı. Azərbaycan qadını bütün tarixi
dövrlərdə fəallıq göstərərək, cəmiy
yətimizin inkişaf etməsinə öz sanballı
töhfəsini verib. Belə tanınmış qadın
lardan biri Gürcüstanda, ulu Borçalı
mahalının, indiki Kvemo Kartli bölgə
sinin Qardabani rayonunda yerləşən

Qaraçala (və ya Qaracalar) kəndində
1884-cü ildə dünyaya gəlmiş Pərixa
nım Sofiyevadır. O, 1918-ci ildə öz
yaşadığı regionda Gürcüstan Sosialist
Federalistlər Partiyasını məğlub edə
rək, bitərəf millət vəkili kimi Gürcüs
tan parlamentinə seçilib və müsəlman
aləminin və Şərq dünyasının ilk qadın
millət vəkili kimi adını tarixə yazdı
rıb.
Bu gün qonşu və dost Gürcüstan
da 500 minə yaxın azərbaycanlı yaşa
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yır. Onlar Gürcüstanın siyasi, iqtisadi,
mədəni və ictimai həyatında mühüm
rol oynayırlar. Gürcüstanda müstəqil
dövlətin yaranmasında, qorunmasın
da, eləcə də müstəqilliyin bərpasında
azərbaycanlıların müstəsna xidmət
ləri olub. Bunu Gürcüstanın dövlət
və hökumət rəsmiləri də dəfələrlə öz
çıxışlarında qeyd ediblər.
İlk müsəlman qadın deputat olan
Pərixanım Sofiyeva zəngin ailədə
doğulub. Sonralar səxavəti, əliaçıqlığı
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və mərdliyi ilə ad qazanan bu qadının
şəxsi faytonu olub və o, hər zaman
üzərində odlu silah gəzdirib. Buna
görə də el arasında ona “kişi Pəri” de
yirmişlər. Pərixanım Tbilisidə yaşasa
da, tez-tez doğulduğu kəndə gəlirmiş.
O, təkcə Gürcüstanda yaşayan azər
baycanlıların deyil, həm də Azərbay
candan gələn insanların da hima
yədarı olub, onlara hər cür yardım
göstərib. Azərbaycan dili ilə yanaşı,
gürcü, rus dillərini də mükəmməl bi
lən, “Quran” oxuyan bu qadın
Qaraçala kəndində “Yetimlər
evi” açdırıb.
Bəzi mənbələrdə Pə
rixanımın 8 qardaşı və 3
bacısının olduğu göstərilir,
digərlərində isə o, ailənin
yeganə qız övladı kimi təq
dim edilir.
O, qoçaqlığı, xeyriyyə
çiliyi ilə ad-san qazanıb.
Banklardan xərac alaraq
kimsəsiz uşaqlar üçün
sığınacaqlar açıb, gənc
xanımların təhsil alma
sına yardım edib. Tbilisi
şəhərinin mərkəzindəki
evini də təmənnasız bir
rus həkimin ailəsinə
bağışlayıb.

Demokratik düşüncə və fikirləri
ilə hamıdan fərqlənən Pərixanım So
fiyevanın siyasi fəaliyyəti də diqqəti
cəlb edir.
Gürcüstan 1918-ci il mayın 26-da
müstəqillik əldə etdikdən sonra
demokratik seçkilərə start verilib.
O vaxtkı seçki sistemi ilə qəza seçki
dairələrinə bölünürdü. Orada da və
təndaşlar deputatların müəyyən olun
muş sayını proporsional seçki sistemi
ilə müəyyən edirdilər. Tiflis qəzasın

da son seçkilər Qarayazı dairəsində
keçirilib. Burada da seçicilərin əksə
riyyəti azərbaycanlılar idi. Gürcüsta
nın tanınmış təhqiqatçı alimi, tarixçi
İrakli Xvadagiani araşdırmaları zama
nı Tiflis quberniyasından seçilən de
putatların siyahısına baxarkən orada
müsəlman qadının adına rast gələndə
inanmayıb. Lakin müxtəlif araşdırma
lardan sonra tarixçi bu faktı təsdiqlə
yib. O yazırdı: “Gözlənilmədən öncül
partiyaların - Sosial-Demokratların və
Federalistlərin, “Hümmət” təşkilatı
nın, Milli-Demokratlar və Eserlərin
namizədlərinin mübarizəsində heç
bir partiyanı təmsil etməyən, bitərəf
namizəd, təxminən 25-30 yaşlı azər
baycanlı müsəlman qadın Pərixanım
Sofiyeva digər namizədləri üstələyib
və Qarayazı dairəsindən Tiflis qəza
erobasının (yerli bələdiyyə) beşinci
səsvermə hüququna malik nüma
yəndəsi olub. Bununla da o, dünyada
demokratik yolla deputat seçilən ilk
müsəlman qadın hesab edilir”.
Əfsuslar olsun ki, P.Sofiyevanın
deputatlıq fəaliyyəti haqqında döv
rümüzə çox az məlumat çatıb. Bəlkə
də bilərəkdən bu məlumatlar məhv
edilib, yaxud kifayət qədər dərindən
öyrənilməyib. Bu barədə fikir bildir
mək çətindir. Ancaq bununla yanaşı,

Gürcüstan Milli Şurasının iclası, 1918-ci il 26 may
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onun seçildiyi kəndin imkanlarının
artması, əhalinin güzəranının yaxşı
laşması üçün bir çox işlər gördüyü, o
cümlədən hökuməti öz kəndlərinə ya
xın yerdən keçən dəmir yolu çəkdir
məyə məcbur etməsi tarixi fakt olaraq
təsdiqlənib.
Pərixanımın əhali arasındakı nü
fuzuna diqqət çəkən tarixçi alim İrakli
Xvadagiani yazırdı ki, “hətta müasir
dövrdə belə bir qadının deputat seçil
məsi çox çətin olduğu halda, 1918-ci
ildə müsəlman qadının seçilməsi ağ
lasığmazdır. Təsəvvür etmək çətindir
ki, o, necə nüfuza sahib imiş...” Bu
fikirlər bir daha sübut edir ki, sevim
li mauzeri həmişə yanında olan bu
qadın yaşadığı ərazidə həm böyük
hörmət, nüfuz sahibi olub, həm də öz

fəaliyyəti ilə insanların inamını, etiba
rını qazanıb.
Heç vaxt ailə qurmayan siyasət
çi xanım qardaşının qızını övladlığa
götürüb. Gürcüstan bolşeviklər tərə
findən işğal edildikdən sonra 1921-ci
ildə onun bütün əmlakı və mülkləri
müsadirə olunub.
Pərixanım Sofiyeva bolşevik
lərə kəskin nifrət edirmiş. Stalinin
“böyük təmizləmə” kampaniyası za
manı 8 qardaşından 5-i güllələnmiş
və kütləvi məzarlıqlardan birində
dəfn edilmişdir. Onların nəşləri hələ
də tapılmayıb. Qohumlar sürgün
olunandan sonra nəslin bəzi nüma
yəndələri təqiblərdən qurtulmaq
məqsədi ilə soyadlarını “Məmmə
dov”a dəyişiblər.
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Qardaşlarının ölümündən sonra
Pərixanım bütün ömrünü onların öv
ladlarını böyüdüb oxutdurmağa həsr
edib. O, çox yaxşı anlayırdı ki, təhsil
almadan insan heç bir nüfuz sahibi
olmaz, nə özünə, nə da başqaları
na kömək edə bilməz. Buna görə də
təhsili həmişə qiymətləndirib; qarda
şı uşaqlarına öz doğma övladı kimi
baxıb, hamısına yüksək təhsil verib.
Bu uşaqların arasından gələcəkdə
məşhur həkim, müəllim, elm adamla
rı kimi tanınanlar olub.
Qaraçala kəndində Sofiyevlər hələ
də ən böyük nəsildir. Bu nəsildən bir
çox tanınmış alim və ictimai xadim
lər yetişmişdir. Tarix elmləri doktoru,
professor Məhəd Sofiyev, görkəmli
coğrafiyaçı alim, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Coğrafiya
İnstitutunun direktoru, akademik
Ramiz Məmmədov, Dünya Azərbay
canlıları Konqresinin İdarə Heyətinin
üzvü Fatma Sofiyeva, Əlil Qadınlar
Cəmiyyətinin sədri Məhluqə Rəhimo
va və bir çox ziyalıların adlarını qeyd
etmək olar. Dövlət xadimi, görkəmli
riyaziyyatçı alim, akademik, 19621967-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasının prezidenti olmuş
Zahid Xəlilov da bu nəsildəndir.
Pərixanım Sofiyeva 1951-ci ildə
qardaşının övladlarından birinin həbs
edilməsi xəbərini eşidəndən sonra
infarkt keçirərək dünyasını dəyişib
(bəzi mənbələrdə 1953-cü il göstərilir)
və öz doğma kəndində dəfn edilib.
Hər zaman olduğu kimi, xalqın
milli-mənəvi dəyərlərinə, tanınmış
xadimlərinə diqqət göstərən Heydər
Əliyev Fondu Azərbaycan Cümhuriy
yətinin 100 illiyi ərəfəsində Pərixanım
Sofiyevanın məzarını yenidən abad
laşdırmaq istəyib. Lakin Gürcüstan
hökuməti bu işi öz üzərinə götürüb,
Gürcüstanın Qardabani rayonunun
Qaraçala kəndində yerləşən məzara
2018-ci ilin iyun ayında qəbirüstü abi
də qoyulub.
Gürcüstan hökumətinin indiki
üzvləri də Pərixanım Sofiyeva haq
qında çox yüksək fikirlər söyləyir
lər. Gürcüstanın azərbaycanlıların
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Kvemo Kartli - Borçalı bölgəsinin
qubernatoru Şota Rexviaşvili deyib:
“Azərbaycanlılar Gürcüstanda hər
zaman bütün sahələrdə fəal olublar.
Gürcüstanda deputat olmuş azər
baycanlı qadın Pərixanım Sofiyeva
buna parlaq nümunədir. O, müsəl
man dünyasında deputat seçilən ilk
qadındır. Bu, onu göstərir ki, Gür
cüstanda yaşayan azərbaycanlılar ta
rixən ölkənin ictimai-siyasi həyatın
da yüksək fəallıqları ilə seçiliblər”.
Avropa Şurası Parlament Assamb
leyasının 2019-cu ilin aprel sessiya
sında Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı Rafael Hüseynov
Pərixanım Sofiyeva haqqında məsələ
qaldırıb və Gürcüstan nümayəndə he
yətindən bu məsələ ilə maraqlanmağı
xahiş edib.
Toplantıda Gürcüstan hökuməti
nin o vaxtkı rəhbəri Mamuka Baxtad
ze ölkəsinin inkişafında və inteqra
siyasında azərbaycanlıların rolunu
qeyd edib, Pərixanım Sofiyevanın
adının əbədiləşdiriləcəyini bildirib.
Bu gün müsəlman dünyasının ilk
qadın deputatı Pərixanım Sofiyeva
nın adı Gürcüstanda əbədiləşdirilib.
Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyası
1918-1920-ci illərdə yerli özünüida
rəetmə orqanlarına keçirilmiş seçkilə
rin tarixinə həsr olunmuş “Gürcüstan
Demokratik Respublikasında yerli
özünüidarəetmə orqanlarına seçki
lər” adlı kitab nəşr etdirib. Bu kitabda
Gürcüstanda müsəlman dünyasında
ilk qadın deputat olmuş azərbaycanlı
Pərixanım Sofiyeva haqqında geniş
məlumat və fotoşəkil əksini tapıb.
Tbilisi bələdiyyəsinin sədr müavi
ni Marika Darçiyanın təşəbbüsü ilə
“Tbilisinin xatirə skamyaları” adlı
layihə həyata keçirilib. Layihə çərçivə
sində paytaxtdakı Azadlıq meydanın
da yerləşdirilən oturacaqlara (skam
yalara) Gürcüstanın tarixində önəmli
rol oynayan ictimai xadimlərin ad
larının əks olunduğu xatirə lövhələr
vurulub. Həmin skamyalardan birinə
Pərixanım Sofiyevaya həsr olunan
lövhə bərkidilib. Lövhədə Pərixanım
Sofiyevanın dünyada demokratik

“Tbilisinin xatirə skamyaları” adlı layihə çərçivəsində Azadlıq
meydanında yerləşdirilən Pərixanım Sofiyevaya həsr olunan lövhəli oturacaq

yolla deputat seçilən ilk müsəlman
qadın olması barədə gürcü və ingilis
dillərində məlumatlar yazılıb.
Hazırda Gürcüstanda bu xeyriy
yəçi qadın haqqında kitab hazırlanır.
Bu gün Qaraçala kəndində yaşa
yan və tarix müəllimi kimi fəaliyyət
göstərən Bəyzad Sofiyev (Pərixa
nımın qardaşı nəvəsi) bildirir ki,
həm bu, həm də qonşu kəndlərdə
yaşayan yaşlı insanlar Pərixanımı
hər zaman hörmət və ehtiramla xa
tırlayırlar. İnsanlara kömək etmək
dən yorulmayan bu xanım o dövrün
“qadın Robin Qud”u sayılırmış.
Fikrimizcə, Pərixanım Sofiye
vanın həyat və fəaliyyətinin araş
dırılması həm Azərbaycan qadın
hərəkatının, həm azərbaycanlıların
o zaman müstəqil Gürcüstan Res

publikasının inkişafına verdikləri
töhfələrin tədqiq olunması baxımın
dan xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
2024-cü ildə onun anadan olmasının
130 ili tamam olacaqdır. Ümid edirik
ki, qarşıdakı illərdə bu cəsarətli və
mərd qadın haqqında daha geniş
məlumatlar əldə olunacaqdır.
Hər bir insan tarixin bir parçası
dır. Bu parçalar öyrənildikcə, araş
dırıldıqca ayrı-ayrı səhifələr yaddaş
larda birləşərək bir tamlıq, bütövlük
yaradır. Tariximizi öyrənmək, təbliğ
etmək və yaşatmaq isə hər birimizin
vətəndaşlıq borcudur.
Aynur Veysəlova-Abbasova
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq mə
sələləri komitəsinin eksperti
Xətayi Əzizov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
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