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AKTUAL

2020-ci il Azər  bay  can döv  lə -
ti  nin, xal  qı  mı  zın ta  ri  xin  də möh -
tə  şəm Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 
olun  muş ta  ri  xi zə  fər  lə yad  da 
qa  la  caq. 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri -
bə  si 30 ilə ya  xın iş  ğal al  tın  da olan 

tor  paq  la  rı  mı  zın azad olun  ma  sı ilə 
nə  ti  cə  lən  miş  dir. Bu dövr ər  zin  də 
300-ə ya  xın kənd, 5 şə  hər, 4 qə  sə -
bə, çox  say  lı st  ra  te  ji yük  sək  lik  lər 
azad olun  muş, düş  mə  nin ək  sər 
tex  ni  ka  sı məhv edil  miş, onun can  lı 

qüv  və  si  nə cid  di zər  bə vu  rul  muş, 
Er  mə  nis  tan or  du  su şan  lı Azər  bay -
can Or  du  su tə  rə  fin  dən dar  ma  da -
ğın edil  miş  dir. Bu  nun  la da Ali Baş 
Ko  man  dan, möh  tə  rəm Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər -

bay  can Or  du  su Er  mə  nis  tan or  du -
su  nun məğ  lu  be  dil  məz  li  yi ba  rə  də 
il  lər  dir for  ma  laş  dı  rıl  mış mi  fi cə  mi 
44 gü  nə da  ğıt  mış, möh  tə  şəm qə  lə -
bə əl  də edə  rək dün  ya hərb ta  ri  xi  nə 
ye  ni şan  lı sə  hi  fə  lər yaz  mış, məğ -
lube  dil  məz or  du ol  du  ğu  nu sü  bu  ta 
ye  tir  miş  dir. 

Şan  lı or  du  muz qar  şı  sın  da du -
ruş gə  ti  rə bil  mə  di  yi  ni, if  a  sa məh -
kum ol  du  ğu  nu dərk edən düş  mən 
məğ  lu  biy  yə  ti  ni eti  raf edə  rək diz 
çök  müş, ka  pi  tul  ya  si  ya bə  ya  na -
tı im  za  la  ma  ğa məc  bur ol  muş  dur. 
Er  mə  nis  ta  nın 44 gün  lük sa  va  şı  nın 
so  nun  da al  dı  ğı məğ  lu  biy  yə  ti və 
ağır dər  si biz tam əda  lət  li he  sab edə 
bi  lə  rik. Çün  ki bir tə  rəf  də tə  ca  vüz -
kar er  mə  ni əs  gə  ri, di  gər tə  rəf  də isə 
haqq uğ  run  da sa  va  şan Azər  bay  can 
əs  gə  ri da  yan  mış, or  du  muz tə  ca  vüz -
ka  ra qar  şı əda  lə  ti bər  pa et  miş  dir.

Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli -
ye  vin bö  yük sər  kər  də  lik mə  ha  rə  ti 
ilə ida  rə et  di  yi Azər  bay  can Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  ri  nin zə  fər yü  rü  şü si  ya -
si müs  tə  vi  də qa  za  nı  lan qə  lə  bə ilə 
ba  şa çat  mış  dır. 2020-ci il no  yab  rın 
10-da Azər  bay  can, Ru  si  ya pre -
zi  dent  lə  ri  nin və Er  mə  nis  tan baş 

na  zi  ri  nin im  za  la  dıq  la  rı üç  tə  rəf  i 
bə  ya  nat Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın 
iş  ğa  lı  na son qoy  muş, Cə  nu  bi Qaf -
qaz böl  gə  si  nin gə  lə  cək in  ki  şa  fı  na 
yö  nə  lən fəaliy  yə  tin ye  ni for  ma  tı  nı 
təq  dim et  miş  dir. Bə  ya  na  tın müd -
dəala  rı  na uy  ğun ola  raq, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si zo  na  sın  da 
atə  şin və bü  tün hər  bi əmə  liy  yat -
la  rın da  yan  dı  rıl  ma  sı elan edil  miş, 
2020-ci il de  kab  rın 1-dək Ağ  dam, 
Kəl  bə  cər və La  çın ra  yon  la  rı mər  hə -
lə-mər  hə  lə Azər  bay  can Res  pub  li -

ka  sı  na qay  ta  rıl  mış  dır. Bu  nun  la da 
öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü tə  min 
edil  miş, məc  bu  ri köç  kün  lə  ri  mi  zin 
doğ  ma yurd  la  rı  na dön  mə  si real -
lı  ğa çev  ril  miş  dir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev  de  kab  rın 1-də xal  qa mü  ra -
ciətin  də qeyd et  miş  dir ki, “Biz dö -
yüş mey  da  nın  da, si  ya  si müs  tə  vi  də 
qə  lə  bə qa  zan  mı  şıq və bu qə  lə  bə 
öl  kə  miz üçün ye  ni dövr açır. Bu 
dövr in  ki  şaf, təh  lü  kə  siz  lik, tə  rəq  qi 
döv  rü ola  caq  dır”.

Azərbaycan Prezidenti, 
müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev yorulmaz və 
məqsədyönlü fəaliyyəti ilə 
qələbəni təmin etmişdir

44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
Er  mə  nis  tan və onun ha  va  dar  la  rı 
in  for  ma  si  ya cəb  hə  sin  də də sar  sı -
dı  cı zər  bə  lər al  mış  dır. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin, de  mək 
olar, hər gün xa  ri  ci öl  kə  lə  rin mö -
tə  bər küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə -
ri  nə mü  sa  hi  bə  lər ver  mə  si; böl  gə  də 
cə  rə  yan edən ha  di  sə  lər, döv  lə  ti  mi -
zin bey  nəl  xalq hü  qu  qa əsas  la  nan 
möv  qe  yi ba  rə  də mə  lu  mat  la  rı dün -

ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dır -
ma  sı; er  mə  ni  lə  rin mən  fur 
və çir  kin ideolo  gi  ya  sı  nı 
if  şa et  mə  si bu ba  xım  dan 
müs  təs  na və həl  le  di  ci rol 
oy  na  mış  dır. Bö  yük qə  tiy -
yət, cə  sa  rət, si  ya  si ira  də 
gös  tə  rə  rək Azər  bay  can 
xal  qı  nın ma  raq  la  rı  nı ən 
yük  sək sə  viy  yə  də qo  ru -

yan döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı yo  rul  maz 
və məq  səd  yön  lü fəaliy  yə  ti ilə hər 
kə  sə nü  mu  nə gös  tər  miş  dir.

Be  lə  lik  lə, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq -
səd  yön  lü ad  dım  lar nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can həm dö  yüş mey  da  nın -
da, həm də dip  lo  ma  ti  ya sa  hə  sin  də 
bü  tün dün  ya  ya sü  but et  di ki, Qa -
ra  bağ əzə  li Azər  bay  can tor  pa  ğı  dır, 
Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!

Əl  bət  ə, heç bir mü  ha  ri  bə it -
ki  siz ötüş  mür. Xal  qı  mı  zın igid 
oğul  la  rı Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əsl 

qəh  rə  man  lıq, şü  caət gös  tə  rə  rək 
tor  paq  la  rı  mı  zın azad  lı  ğı uğ  run  da 
öz can  la  rın  dan keç  miş  lər. Al  lah 
bü  tün şə  hid  lə  ri  mi  zə rəh  mət elə  sin! 
Biz şə  hid ol  muş qəh  rə  man öv  lad -
la  rı  mı  zı heç vaxt unut  ma  ya  cağ  ıq. 
On  lar bi  zim qəl  bi  miz  də ya  şa  yır və 
daim yaş  a  ya  caq  dır!

Milli birlik və həmrəylik 
tarixi qələbəmizi 
şərtləndirən mühüm  
amil olmuşdur

Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də par -
laq qə  lə  bə  mi  zi şərt  lən  di  rən çox 
mü  hüm və həl  le  di  ci amil  lər  dən 
bi  ri də, şüb  hə  siz ki, Azər  bay  can 
xal  qı  nın sar  sıl  maz bir  li  yi və mil  li 
həm  rəy  li  yi ol  muş  dur. Xal  qı  mız 
öz li  de  ri  nin ət  ra  fın  da bir  lə  şə  rək 
də  mir yum  ru  ğu  nu, bir  li  yi  ni və 
gü  cü  nü bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş 
et  dir  miş  dir. Bu həm  rəy  lik, cə  miy -
yə  tin bü  tün tə  bə  qə  lə  ri  nin, ey  ni 
za  man  da, dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı -
nın va  hid cəb  hə  də bir  ləş  mə  si, ey  ni 
amal uğ  run  da mü  ba  ri  zə apar  ma  sı 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va
Azərbaycan Respublikası

Milli Məclisinin  Sədri

AZƏRBAYCANıN YENİ ŞANLı 
ZƏfƏr tArİxİ

Böyükqətiyyət,cəsarət,siyasiiradəgös
tərərəkAzərbaycanxalqınınmaraqlarını
ənyüksəksəviyyədəqoruyandövlətimizin
başçısıyorulmazvəməqsədyönlüfəaliyyə
tiiləhərkəsənümunəgöstərmişdir.

Prezident İlham Əliyev: “Biz döyüş meydanında, siyasi müstəvidə  
qələbə qazanmışıq və bu qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu 
dövr inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi dövrü olacaqdır”.
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in  for  ma  si  ya cəb  hə  sin  də də sar  sı -
dı  cı zər  bə  lər al  mış  dır. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin, de  mək 
olar, hər gün xa  ri  ci öl  kə  lə  rin mö -
tə  bər küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə -
ri  nə mü  sa  hi  bə  lər ver  mə  si; böl  gə  də 
cə  rə  yan edən ha  di  sə  lər, döv  lə  ti  mi -
zin bey  nəl  xalq hü  qu  qa əsas  la  nan 
möv  qe  yi ba  rə  də mə  lu  mat  la  rı dün -

ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dır -
ma  sı; er  mə  ni  lə  rin mən  fur 
və çir  kin ideolo  gi  ya  sı  nı 
if  şa et  mə  si bu ba  xım  dan 
müs  təs  na və həl  le  di  ci rol 
oy  na  mış  dır. Bö  yük qə  tiy -
yət, cə  sa  rət, si  ya  si ira  də 
gös  tə  rə  rək Azər  bay  can 
xal  qı  nın ma  raq  la  rı  nı ən 
yük  sək sə  viy  yə  də qo  ru -

yan döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı yo  rul  maz 
və məq  səd  yön  lü fəaliy  yə  ti ilə hər 
kə  sə nü  mu  nə gös  tər  miş  dir.

Be  lə  lik  lə, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq -
səd  yön  lü ad  dım  lar nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can həm dö  yüş mey  da  nın -
da, həm də dip  lo  ma  ti  ya sa  hə  sin  də 
bü  tün dün  ya  ya sü  but et  di ki, Qa -
ra  bağ əzə  li Azər  bay  can tor  pa  ğı  dır, 
Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!

Əl  bət  ə, heç bir mü  ha  ri  bə it -
ki  siz ötüş  mür. Xal  qı  mı  zın igid 
oğul  la  rı Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əsl 

qəh  rə  man  lıq, şü  caət gös  tə  rə  rək 
tor  paq  la  rı  mı  zın azad  lı  ğı uğ  run  da 
öz can  la  rın  dan keç  miş  lər. Al  lah 
bü  tün şə  hid  lə  ri  mi  zə rəh  mət elə  sin! 
Biz şə  hid ol  muş qəh  rə  man öv  lad -
la  rı  mı  zı heç vaxt unut  ma  ya  cağ  ıq. 
On  lar bi  zim qəl  bi  miz  də ya  şa  yır və 
daim yaş  a  ya  caq  dır!

Milli birlik və həmrəylik 
tarixi qələbəmizi 
şərtləndirən mühüm  
amil olmuşdur

Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də par -
laq qə  lə  bə  mi  zi şərt  lən  di  rən çox 
mü  hüm və həl  le  di  ci amil  lər  dən 
bi  ri də, şüb  hə  siz ki, Azər  bay  can 
xal  qı  nın sar  sıl  maz bir  li  yi və mil  li 
həm  rəy  li  yi ol  muş  dur. Xal  qı  mız 
öz li  de  ri  nin ət  ra  fın  da bir  lə  şə  rək 
də  mir yum  ru  ğu  nu, bir  li  yi  ni və 
gü  cü  nü bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş 
et  dir  miş  dir. Bu həm  rəy  lik, cə  miy -
yə  tin bü  tün tə  bə  qə  lə  ri  nin, ey  ni 
za  man  da, dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı -
nın va  hid cəb  hə  də bir  ləş  mə  si, ey  ni 
amal uğ  run  da mü  ba  ri  zə apar  ma  sı 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va
Azərbaycan Respublikası

Milli Məclisinin  Sədri

AZƏRBAYCANıN YENİ ŞANLı 
ZƏfƏr tArİxİ

Böyükqətiyyət,cəsarət,siyasiiradəgös
tərərəkAzərbaycanxalqınınmaraqlarını
ənyüksəksəviyyədəqoruyandövlətimizin
başçısıyorulmazvəməqsədyönlüfəaliyyə
tiiləhərkəsənümunəgöstərmişdir.

Prezident İlham Əliyev: “Biz döyüş meydanında, siyasi müstəvidə  
qələbə qazanmışıq və bu qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu 
dövr inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi dövrü olacaqdır”.
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ta  ri  xi zə  fər qa  zan  ma  ğı  mı  zı tə -
min et  miş  dir. Bu dövr  də həm  çi -
nin Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent xa  nım 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın or  du  mu  za 
dəs  tək, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çir -
di  yi təd  bir  lər, ça  ğı  rış  lar və bə  ya -

nat  lar mil  li həm  rəy  li  yi  mi  zin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  si üçün əvəz  siz 
töh  fə ol  muş  dur.

Qeyd edim ki, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si ola  raq, 
şan  lı or  du  mu  zun əks-hü  cum əmə -

liy  yat  la  rı  na baş  la  dı  ğı ilk an  lar  dan 
eti  ba  rən, bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  ti 
mə  lu  mat  lan  dır  maq, Er  mə  nis  ta  nın 
dinc azər  bay  can  lı əha  li  yə qar  şı 
hər  bi təx  ri  bat  la  rı, Gən  cə  ni, di  gər 
şə  hər və ra  yon  la  rı  mı  zı ar  til  le  ri  ya 
və ra  ket  lər  dən atə  şə tut  ma  sı ilə 
bağ  lı hə  qi  qət  lə  ri çat  dır  maq məq  sə -

di ilə mil  li par  la  ment  lə  rə 
və bey  nəl  xalq par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rı  na mü  ra  ciət -
lər ün  van  lan  mış  dır. 
Par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin 
və dost  luq qrup  la  rı  nın 
adın  dan 88 öl  kə  nin par  la -
ment  lə  ri  nə və 11 bey  nəl -
xalq təş  ki  la  ta 140-dan çox 
mək  tub gön  də  ril  miş  dir. 
Bir sı  ra öl  kə  lə  rin spi  ker  lə -
ri və bey  nəl  xalq təş  ki  lat -

la  rın rəh  bər  lə  ri ilə te  le  fon da  nı -
şıq  la  rı apa  rıl  mış, bir çox öl  kə  lə  rin 
sə  fir  lə  ri ilə gö  rüş  lər ke  çi  ril  miş, 
on  la  ra Er  mə  nis  ta  nın tə  ca  vü  zü və 
təx  ri  bat  la  rı haq  qın  da ət  raf  ı mə -
lu  mat ve  ril  miş  dir. Mil  li Məc  li  sin 

ək  sər de  pu  tat  la  rı müx  tə  lif xa  ri  ci 
öl  kə  lə  rin me  dia or  qan  la  rın  da er -
mə  ni van  da  liz  mi  nin if  şa olun  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də çı  xış  lar et  miş, so  sial 
şə  bə  kə  lər  də fəal  lıq nü  ma  yiş et  dir -
miş  lər. Bu dövr  də Azər  bay  ca  nın 
par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın bü  tün 
im  kan  la  rı tam haq  lı ola  raq, Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si ilə bağ  lı ger  çək  lik  lər 
haq  qın  da dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  ni 
mə  lu  mat  lan  dır  ma  ğa, Er  mə  nis  ta  nın 
hər  bi-si  ya  si rəh  bər  li  yi  nin tö  rət  di  yi 
təx  ri  bat  la  rın bey  nəl  xalq audi  to  ri -
ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı  na sə  fər  bər olun -
muş  dur.

tarixi ədaləti bərpa edən 
Azərbaycan yeni reallıqlar 
yaratmışdır

Azər bay can Və tən mü ha ri bə-
sin də par laq qə lə bə qa za na raq 
həm ta ri xi əda lə ti bər pa et miş, 
həm də ye ni real lıq lar ya rat mış-
dır. Ye ni si tuasi ya həm öl kə mi zin, 
həm də böl gə nin qar şı sın da ye ni 

pers pek tiv lər aç mış dır. Bun dan 
son ra bi zim xal qı mı zı təh lü kə siz 
və xoş bəxt hə yat göz lə yir və Azər-
bay ca nın in ki şa fın da ye ni mər hə lə 
baş la yır. Bax ma ya raq ki, 30 il ər-
zin də düş mən iş ğal edil miş bü tün 
şə hər və kənd lə ri mi zi da ğıt mış, 
yer lə yek san et miş, bü tün bi na lar, 
ta ri xi abi də lər, məs cid lər, qə bir-
lər, mə zar lıq lar mən fur düş mən 
tə rə fin dən da ğı dıl mış dır, Azər-
bay can öz gü cü, qüd rə ti he sa bı na 
hə min əra zi lə ri ye ni dən dir çəl də-
cək, iş ğal dan azad edi lən ta ri xi 
tor paq la rı mız da bər pa və qu ru cu-
luq iş lə ri apa rı la caq, azad edil miş 
tor paq la ra ye ni hə yat qa yı da caq. 
Möh tə rəm Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin qeyd et di yi ki mi, Azər bay can 
xal qı bu dövr də də bir lik, həm rəy-
lik, güc lü ira də gös tə rə cək, ye nə də 
bir lə şə rək da ğı dıl mış bu şə hər lə ri, 
kənd lə ri bər pa et mək üçün əlin dən 
gə lə ni edə cək dir. Bu is ti qa mət də 
hə ya ta ke çi ri lə cək təd bir lər mil li 
iq ti sa diy ya tı mı zın da in ki şa fı na 

tə kan ve rə cək dir. Çün ki azad edil-
miş böl gə lə rin iq ti sa di po ten sialı 
ki fa yət qə dər bö yük dür və öl kə-
miz bu po ten sial dan mə ha rət lə 
is ti fa də edə rək Qa ra bağ böl gə si ni 
nəin ki Azər bay ca nın, dün ya nın ən 
gö zəl böl gə lə rin dən bi ri nə çe vi rə-
cək dir.

Ey ni za man da, Azər bay can 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl li nə nail ol maq la re gion da ye ni 
təh lü kə siz lik və əmək daş lıq for ma-
tı nın ya ran ma sı nı şərt lən dir miş dir. 
Bun dan son ra gö rü lə cək təd bir lər 
re gional sa bit li yin möh kəm lən-
mə si nə, əmək daş lıq mü hi ti nin 
də rin ləş mə si nə xid mət et mə li dir. 
Re giona ye ni can lan ma gə ti ril mə li 
və ye ni in ki şaf ol ma lı dır. Azər bay-
can bu na ha zır ol du ğu nu bə yan 
et miş dir. Di gər re gional döv lət lər 
və ak tor lar da Azər bay can qə dər 
mə su liy yət li dav ran ma lı, pro ses-
lə rin ye ni dən gər gin ləş mə si nə 
apa rıb çı xa ra bi lə cək ad dım la ra 
yol ve rmə mə li dir lər. Mü na qi şə nin 

həl lin də va si tə çi lik edən ATƏT-
in Minsk qru pu da re gion da ye ni 
fəaliy yət proq ra mı or ta ya qoy ma-
lı dır. Ar tıq “sta tus-kvo”, Mad rid 
prin sip lə ri ki mi an la yış lar ol ma dı-
ğı bir dövr də həm sədr lər re gion da 
ye ni real lı ğa uy ğun ola raq eti mad 
qu ru cu lu ğu, yol və kom mu ni-
ka si ya xət lə ri nin açıl ma sı ki mi 
mə sə lə lər lə məş ğul ol maq im ka-
nı na ma lik dir lər. Minsk qru pu bu 
im kan la rı düz gün də yər lən di rə rək 
ye ni real lı ğa uy ğun dav ran ma lı, 
məhz bu yol la re gion da da vam-
lı sül hün tə min olun ma sı na töh fə 
ver mə li dir.

Möhtəşəm Zəfər paradı 
Azərbaycanın qüdrətini 
bütün dünyaya nümayiş 
etdirdi

Bə  li, bu ta  ri  xi qə  lə  bə, həm  çi  nin 
de  kab  rın 10-da Ba  kı  nın Azad  lıq 
mey  da  nın  da Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
qə  lə  bə  yə həsr olun  muş möh  tə  şəm 

AzərbaycanDağlıqQarabağmünaqişə
sininhəllinənailolmaqlaregiondayeni
təhlükəsizlikvəəməkdaşlıqformatının
yaranmasınışərtləndirmişdir.Bundanson
ragörüləcəktədbirlərregionalsabitliyin
möhkəmlənməsinə,əməkdaşlıqmühitinin
dərinləşməsinəxidmətetməlidir.
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ta  ri  xi zə  fər qa  zan  ma  ğı  mı  zı tə -
min et  miş  dir. Bu dövr  də həm  çi -
nin Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent xa  nım 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın or  du  mu  za 
dəs  tək, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çir -
di  yi təd  bir  lər, ça  ğı  rış  lar və bə  ya -

nat  lar mil  li həm  rəy  li  yi  mi  zin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  si üçün əvəz  siz 
töh  fə ol  muş  dur.

Qeyd edim ki, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si ola  raq, 
şan  lı or  du  mu  zun əks-hü  cum əmə -

liy  yat  la  rı  na baş  la  dı  ğı ilk an  lar  dan 
eti  ba  rən, bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  ti 
mə  lu  mat  lan  dır  maq, Er  mə  nis  ta  nın 
dinc azər  bay  can  lı əha  li  yə qar  şı 
hər  bi təx  ri  bat  la  rı, Gən  cə  ni, di  gər 
şə  hər və ra  yon  la  rı  mı  zı ar  til  le  ri  ya 
və ra  ket  lər  dən atə  şə tut  ma  sı ilə 
bağ  lı hə  qi  qət  lə  ri çat  dır  maq məq  sə -

di ilə mil  li par  la  ment  lə  rə 
və bey  nəl  xalq par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rı  na mü  ra  ciət -
lər ün  van  lan  mış  dır. 
Par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin 
və dost  luq qrup  la  rı  nın 
adın  dan 88 öl  kə  nin par  la -
ment  lə  ri  nə və 11 bey  nəl -
xalq təş  ki  la  ta 140-dan çox 
mək  tub gön  də  ril  miş  dir. 
Bir sı  ra öl  kə  lə  rin spi  ker  lə -
ri və bey  nəl  xalq təş  ki  lat -

la  rın rəh  bər  lə  ri ilə te  le  fon da  nı -
şıq  la  rı apa  rıl  mış, bir çox öl  kə  lə  rin 
sə  fir  lə  ri ilə gö  rüş  lər ke  çi  ril  miş, 
on  la  ra Er  mə  nis  ta  nın tə  ca  vü  zü və 
təx  ri  bat  la  rı haq  qın  da ət  raf  ı mə -
lu  mat ve  ril  miş  dir. Mil  li Məc  li  sin 

ək  sər de  pu  tat  la  rı müx  tə  lif xa  ri  ci 
öl  kə  lə  rin me  dia or  qan  la  rın  da er -
mə  ni van  da  liz  mi  nin if  şa olun  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də çı  xış  lar et  miş, so  sial 
şə  bə  kə  lər  də fəal  lıq nü  ma  yiş et  dir -
miş  lər. Bu dövr  də Azər  bay  ca  nın 
par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın bü  tün 
im  kan  la  rı tam haq  lı ola  raq, Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si ilə bağ  lı ger  çək  lik  lər 
haq  qın  da dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  ni 
mə  lu  mat  lan  dır  ma  ğa, Er  mə  nis  ta  nın 
hər  bi-si  ya  si rəh  bər  li  yi  nin tö  rət  di  yi 
təx  ri  bat  la  rın bey  nəl  xalq audi  to  ri -
ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı  na sə  fər  bər olun -
muş  dur.

tarixi ədaləti bərpa edən 
Azərbaycan yeni reallıqlar 
yaratmışdır

Azər bay can Və tən mü ha ri bə-
sin də par laq qə lə bə qa za na raq 
həm ta ri xi əda lə ti bər pa et miş, 
həm də ye ni real lıq lar ya rat mış-
dır. Ye ni si tuasi ya həm öl kə mi zin, 
həm də böl gə nin qar şı sın da ye ni 

pers pek tiv lər aç mış dır. Bun dan 
son ra bi zim xal qı mı zı təh lü kə siz 
və xoş bəxt hə yat göz lə yir və Azər-
bay ca nın in ki şa fın da ye ni mər hə lə 
baş la yır. Bax ma ya raq ki, 30 il ər-
zin də düş mən iş ğal edil miş bü tün 
şə hər və kənd lə ri mi zi da ğıt mış, 
yer lə yek san et miş, bü tün bi na lar, 
ta ri xi abi də lər, məs cid lər, qə bir-
lər, mə zar lıq lar mən fur düş mən 
tə rə fin dən da ğı dıl mış dır, Azər-
bay can öz gü cü, qüd rə ti he sa bı na 
hə min əra zi lə ri ye ni dən dir çəl də-
cək, iş ğal dan azad edi lən ta ri xi 
tor paq la rı mız da bər pa və qu ru cu-
luq iş lə ri apa rı la caq, azad edil miş 
tor paq la ra ye ni hə yat qa yı da caq. 
Möh tə rəm Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin qeyd et di yi ki mi, Azər bay can 
xal qı bu dövr də də bir lik, həm rəy-
lik, güc lü ira də gös tə rə cək, ye nə də 
bir lə şə rək da ğı dıl mış bu şə hər lə ri, 
kənd lə ri bər pa et mək üçün əlin dən 
gə lə ni edə cək dir. Bu is ti qa mət də 
hə ya ta ke çi ri lə cək təd bir lər mil li 
iq ti sa diy ya tı mı zın da in ki şa fı na 

tə kan ve rə cək dir. Çün ki azad edil-
miş böl gə lə rin iq ti sa di po ten sialı 
ki fa yət qə dər bö yük dür və öl kə-
miz bu po ten sial dan mə ha rət lə 
is ti fa də edə rək Qa ra bağ böl gə si ni 
nəin ki Azər bay ca nın, dün ya nın ən 
gö zəl böl gə lə rin dən bi ri nə çe vi rə-
cək dir.

Ey ni za man da, Azər bay can 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl li nə nail ol maq la re gion da ye ni 
təh lü kə siz lik və əmək daş lıq for ma-
tı nın ya ran ma sı nı şərt lən dir miş dir. 
Bun dan son ra gö rü lə cək təd bir lər 
re gional sa bit li yin möh kəm lən-
mə si nə, əmək daş lıq mü hi ti nin 
də rin ləş mə si nə xid mət et mə li dir. 
Re giona ye ni can lan ma gə ti ril mə li 
və ye ni in ki şaf ol ma lı dır. Azər bay-
can bu na ha zır ol du ğu nu bə yan 
et miş dir. Di gər re gional döv lət lər 
və ak tor lar da Azər bay can qə dər 
mə su liy yət li dav ran ma lı, pro ses-
lə rin ye ni dən gər gin ləş mə si nə 
apa rıb çı xa ra bi lə cək ad dım la ra 
yol ve rmə mə li dir lər. Mü na qi şə nin 

həl lin də va si tə çi lik edən ATƏT-
in Minsk qru pu da re gion da ye ni 
fəaliy yət proq ra mı or ta ya qoy ma-
lı dır. Ar tıq “sta tus-kvo”, Mad rid 
prin sip lə ri ki mi an la yış lar ol ma dı-
ğı bir dövr də həm sədr lər re gion da 
ye ni real lı ğa uy ğun ola raq eti mad 
qu ru cu lu ğu, yol və kom mu ni-
ka si ya xət lə ri nin açıl ma sı ki mi 
mə sə lə lər lə məş ğul ol maq im ka-
nı na ma lik dir lər. Minsk qru pu bu 
im kan la rı düz gün də yər lən di rə rək 
ye ni real lı ğa uy ğun dav ran ma lı, 
məhz bu yol la re gion da da vam-
lı sül hün tə min olun ma sı na töh fə 
ver mə li dir.

Möhtəşəm Zəfər paradı 
Azərbaycanın qüdrətini 
bütün dünyaya nümayiş 
etdirdi

Bə  li, bu ta  ri  xi qə  lə  bə, həm  çi  nin 
de  kab  rın 10-da Ba  kı  nın Azad  lıq 
mey  da  nın  da Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
qə  lə  bə  yə həsr olun  muş möh  tə  şəm 

AzərbaycanDağlıqQarabağmünaqişə
sininhəllinənailolmaqlaregiondayeni
təhlükəsizlikvəəməkdaşlıqformatının
yaranmasınışərtləndirmişdir.Bundanson
ragörüləcəktədbirlərregionalsabitliyin
möhkəmlənməsinə,əməkdaşlıqmühitinin
dərinləşməsinəxidmətetməlidir.
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Zə  fər pa  ra  dı döv  lə  ti  mi  zin qüd  rə  ti -
ni bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. 
Bu pa  rad Azər  bay  can ta  ri  xi  nə qı  zıl 
hərf  ər  lə ya  zıl  dı. Azər  bay  ca  nın və 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də öl  kə  mi  zə 
mə  nə  vi-si  ya  si dəs  tək ve  rən qar -
daş Tür  ki  yə  nin pre  zi  dent  lə  ri  nin 
qa  tıl  dıq  la  rı pa  rad  da 3000 nə  fər  dən 
ar  tıq şəx  si he  yə  tin, 150-dək hər  bi 
tex  ni  ka  nın, o cüm  lə  dən si  lah  lan -
ma  ya ye  ni qə  bul edil  miş müasir 
hər  bi tex  ni  ka  nın, ra  ket və ar  til  le -
ri  ya qur  ğu  la  rı  nın, ha  va hü  cu  mun -
dan mü  da  fiə sis  tem  lə  ri  nin, elə  cə 
də hər  bi gə  mi və ka  ter  lə  rin nü  ma -
yi  şi ilə ya  na  şı, Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
za  ma  nı Azər  bay  can Or  du  su  nun 
dar  ma  da  ğın et  di  yi düş  mən  dən ələ 
ke  çir  di  yi hər  bi qə  ni  mət  lə  rin bir 
qis  mi də təq  dim olun  du. Möh  tə -
şəm hər  bi pa  rad həm də onu gös -
tər  di ki, bun  dan son  ra heç kəs bir 
da  ha Azər  bay  can  la güc və təz  yiq 
di  li ilə da  nı  şa bil  məz. Bi  zim rə  şa -
dət  li or  du  muz, pe  şə  kar əs  gər və 
za  bit  lə  ri  miz, xal  qı  mı  zın ar  xa  lan  dı -
ğı müd  rik rəh  bə  ri  miz var.

Bir mə  qa  mı da xü  su  si qeyd et -
mək la  zım  dır. Pa  rad  da Tür  ki  yə  nin 
si  ya  si və döv  lət xa  dim  lə  ri  nin, əs -

gər və za  bit  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı bay  ram 
əh  val-ru  hiy  yə  si  ni da  ha da ar  tır  dı. 
Qa  ra  bağ uğ  run  da qur  tu  luş sa  va  şı -
nın ilk saat  la  rın  dan Tür  ki  yə qar  daş 
öl  kə ola  raq si  ya  si-dip  lo  ma  tik və 
mə  nə  vi dəs  tə  yi ilə Azər  bay  ca  nın 
ya  nın  da yer al  mış  dır. Tür  ki  yə  nin 
bu möh  tə  şəm Zə  fər pa  ra  dın  da 
bi  zim  lə bir  gə ol  ma  sı  nın çox də  rin 
mə  na  sı var. Azər  bay  can  la Tür  ki  yə 
dost və qar  daş öl  kə  lər  dir və on  la -
rın ara  sın  da mü  na  si  bət  lər bir mil -
lə  tin iki döv  lə  ti ara  sın  da  kı mü  na  si -
bət  lər  dir. Tür  ki  yə  nin Azər  bay  ca  na 
ver  di  yi si  ya  si və mə  nə  vi dəs  tək 
hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı  nı 
qü  rur  lan  dı  rır, se  vin  di  rir.

Mə  lum  dur ki, bir ne  çə gün  dən 
son  ra xal  qı  mız 31 de  kabr  Dün  ya 
Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Həm  rəy  lik 
Gü  nü  nü qeyd edə  cək. Bu gü  nə -
dək bü  tün dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı 
hə  mi  şə bu bay  ra  mı bir mü  qəd  dəs 
ar  zu ilə qeyd edir  di ki, növ  bə  ti 
bay  ram se  vinc  lə  ri  mi  zi Qa  ra  ba  ğı -
mız  da ya  şa  yaq. Bu gün çox xoş -
bəxt və qü  rur  lu  yuq ki, xal  qı  mı -
zın ar  zu  la  rı çin ol  du və 2020-ci il 
ta  ri  xi  mi  zə Zə  fər ili, Qə  lə  bə ili ki  mi 
ya  zıl  dı. Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 

Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can 
xal  qı öz ta  ri  xi  nin ən möh  tə  şəm 
sə  hi  fə  si  ni ya  şa  yır, əra  zi bü  töv  lü  yü -
nü, su  ve  ren  li  yi  ni, ta  ri  xi əda  lə  ti bər -
pa et  miş  dir. Azər  bay  can xal  qı bir 
da  ha bü  tün dün  ya  ya sü  but et  di ki, 
məğ  rur, ye  nil  məz xalq  dır. Bu gün 
hər bir azər  bay  can  lı bö  yük və qü -
rur  lu xalq ki  mi, dün  ya  nın ha  ra  sın -
da ya  şa  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, 
zən  gin ta  ri  xi  miz və mə  də  niy  yə -
ti  miz, mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  miz, 
güc  lü, müs  tə  qil döv  lə  ti  miz  lə ya  na -
şı, Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də et  di -
yi  miz möh  tə  şəm Zə  fər  lə də haq  lı 
ola  raq fəxr edir. İş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lə  ri  miz  də üç  rəng  li 
Azər  bay  can bay  ra  ğı  nın vü  qar  la 
dal  ğa  lan  ma  sı bu bay  ram gün  lə  rin -
də ən bö  yük hə  diy  yə  dir.

Eşq ol  sun Ali Baş Ko  man  dan,  
möh  tə  rəm Pre  zi  dent  

İl  ham Əli  ye  və!
Eşq ol  sun mü  zəf  ər  

Azər  bay  can Or  du  su  na!
Eşq ol  sun sar  sıl  maz bir  lik nü  ma  yiş 

et  di  rən Azər  bay  can xal  qı  na!
Ya  şa  sın müs  tə  qil,  

qüd  rət  li Azər  bay  can!
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Bu  nun  la biz bə  şə  riy  yə  tə haq -
qın, əda  lə  tin, bö  yük döv  lət  lə  rin 
tap  da  ğın  dan qur  ta  ra bi  lə  cək bir 
döv  lə  tin - Azər  bay  ca  nın var ol  du -
ğu  nu sü  but et  dik. Bu ta  ri  xi ya  zan 
Azər  bay  can xal  qı, bü  tün dün  ya 
azər  bay  can  lı  la  rı bir yum  ruq ki  mi 
bir  lə  şə  rək tək  cə Er  mə  nis  ta  nın yox, 
bü  töv  lük  də haq  sız güc  lə  rin üs  tü  nə 
get  di və sü  but et  di ki, haqq yo  lun -
da, əda  lə  tin, əra  zi bü  töv  lü  yü  mü -
zün bər  pa  sı uğ  run  da vu  ru  şu  ruq. 

Mü  zəf   ər Azər  bay  can Or  du  su 
dün  ya  ya həm də onu sü  but et  di 
ki, dö  yüş mey  da  nın  da zə  fə  ri yal -
nız si  lah  la  rın gü  cü ilə qa  zan  maq 
müm  kün de  yil, bu  nun üçün da  ha 
çox və  tən sev  gi  si  nin hop  du  ğu dö -
yüş əz  mi  nə, ağıl və zə  ka  ya ma  lik 
ol  maq la  zım  dır.

Qa  ra  bağ tor  paq  la  rı  nın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si na  mi  nə hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən “Də  mir yum  ruq” əmə  liy  ya  tı  nın 
qə  lə  bə ilə ba  şa çat  ma  sı mü  na  si  bə  ti 

ilə de  kab  rın 10-da Ba  kı  nın Azad  lıq 
mey  da  nın  da ke  çi  ri  lən Zə  fər pa  ra  dı -
nın bü  tün mə  na  lar  da bö  yük ta  ri  xi 
və si  ya  si əhə  miy  yə  ti var  dır. İlk növ -
bə  də bu tən  tə  nə Azər  bay  can xal  qı 
üçün qü  rur, şə  rəf, lə  ya  qət sim  vo  lu 
ki  mi, Er  mə  nis  tan üçün isə məğ -
lu  biy  yət, iş  ğal si  ya  sə  ti  nin acı ib  rət 
dər  si ola  raq ta  rix  ləş  di. Bu pa  rad bir 
da  ha gös  tər  di ki, pe  şə  kar or  du  su 
olan əzə  mət  li xal  qın müs  tə  qil  li  yi 
əbə  di  dir və bu or  du  nun gü  cü onun 

öz xal  qı  na və döv  lə  ti  nə sə  da  qə  tin -
də, və  tən sev  gi  sin  də  dir.

Əl  bət   ə, bi  zi qə  lə  bə  yə apa  ran 
yol heç də ha  mar ol  ma  yıb, çox bö -
yük çə  tin  lik  lər  dən, ma  neələr  dən 
ke  çib. Cə  sur Azər  bay  can əs  gə  ri 
haqq və əda  lət uğ  run  da  kı sa  vaş  da 
düş  mə  nin 30 il ər  zin  də qur  du  ğu, 
mil  yon  lar  la və  sait sərf et  di  yi nə -
həng is  teh  kam  la  rı qı  sa müd  dət  də 
dar  ma  da  ğın et  di. Gər  gin dö  yüş  lər 
nə  ti  cə  sin  də 5 şə  hər, 4 qə  sə  bə, 300-
dək kənd, çox  say  lı st  ra  te  ji yük  sək -
lik  lər iş  ğal  dan azad olun  du. Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  ri  miz dö  yüş mey  da  nın  da 
Cəb  ra  yıl, Qu  bad  lı, Zən  gi  lan, Fü  zu  li 
ra  yon  la  rı  nı, Xo  ca  vən  din bö  yük 
his  sə  si  ni, La  çın ra  yo  nu  nun bir sı  ra 
kənd  lə  ri  ni iş  ğal  dan azad et  di. Uzun 
il  lər  dən son  ra doğ  ma tor  paq  la  rı -
mız  da ye  ni  dən üç  rəng  li şan  lı bay -
ra  ğı  mız ucal  dıl  dı.

Nə  ha  yət, alın  maz qa  la sa  yı  lan 
Şu  şa  nın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı ilə 
mü  ha  ri  bə  nin ta  le  yi  nə tam ay  dın  lıq 
gəl  di  yi bir mə  qam  da Azər  bay  can, 
Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri və Er  mə  nis  tan 
baş na  zi  ri tə  rə  fi n  dən im  za  lan  mış 
10 no  yabr 2020-ci il ta  rix  li üç  tə  rəf   i 
bə  ya  na  ta uy  ğun ola  raq iş  ğal al  tın  da 
qal  mış di  gər əra  zi  lər də əsl sa  hib -
lə  ri  nə qay  ta  rıl  dı. Öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti 

bu  nu Azər  bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın 
bö  yük ta  ri  xi qə  lə  bə  si və ma  hiy  yət 
eti  ba  rı ilə Er  mə  nis  ta  nın ka  pi  tul -
ya  si  ya  sı  nı təs  diq edən sə  nəd ki  mi 
də  yər  lən  dir  di. Bu ta  ri  xi ha  di  sə  yə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin Azər  bay  can Res  pub  li  ka -
sı  nın Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin 
Ali Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  və 
və Azər  bay  can xal  qı  na 13 no  yabr 
2020-ci il ta  rix  li mü  ra  ciətin  də si  ya  si 

qiy  mət ve  ril  miş  dir: “2020-ci il no -
yab  rın 10-da Azər  bay  can, Ru  si  ya 
pre  zi  dent  lə  ri  nin və Er  mə  nis  tan 
baş na  zi  ri  nin im  za  la  dıq  la  rı üç  tə -
rəf   i bə  ya  nat 30 il  dən ar  tıq da  vam 
edən mü  na  qi  şə  yə, Azər  bay  can 
tor  paq  la  rı  nın iş  ğa  lı  na son qoy  muş, 
Cə  nu  bi Qaf  qaz böl  gə  si  nin gə  lə  cək 
in  ki  şa  fı  na yö  nə  lən fəaliy  yə  tin ye  ni 
for  ma  tı  nı təq  dim et  miş  dir...Ta  ri -
xi əhə  miy  yət da  şı  yan bu bə  ya  nat 
ço  xil  lik mü  na  qi  şə və mü  ha  ri  bə  də 

Azər  bay  can xal  qı  nın 
şan  lı qə  lə  bə  si  ni tə -
cəs  süm et  di  rir. Ta  ri  xi 
əda  lət öz ye  ri  ni tu  tur, 
Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü bər  pa olu  nur”.

Zə  fər pa  ra  dı Ali 
Baş Ko  man  da  nı  mız, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli -

ye  vin həm si  ya  sət, həm də dö  yüş 
mey  da  nın  da dip  lo  ma  tik si  ya  sə  ti  nin; 
mü  zəf   ər şan  lı or  du  mu  zun, igid 
əs  gər və za  bit  lə  ri  mi  zin qan  la  rı  nın 
tö  kül  dü  yü mü  qəd  dəs Qa  ra  bağ 
tor  pa  ğı  mı  zın həs  rə  ti  nə son qoy  muş 
Bö  yük Qə  lə  bə  nin dün  ya  ya nü  ma  yi -
şi idi. Azər  bay  can xal  qı bu  nun  la ilk 
növ  bə  də bü  tün dün  ya  ya bə  yan et  di 
ki, biz bir qa  rış tor  pa  ğı  mı  zı be  lə heç 
kə  sə ver  mə  yə  cə  yik.

İş  ğal  dan azad olu  nan tor  paq  lar -
da ucal  dı  lan Zə  fər bay  ra  ğı  nı pa  ra -
da gə  ti  rə  rək və qa  lib or  du  mu  zun 
böl  mə  lə  ri  ni, dö  yüş tex  ni  ka  la  rı  mı  zı 
nü  ma  yiş et  di  rə  rək hər  bi gü  cü  mü  zü 
dün  ya  ya gös  tər  dik. 3000 nə  fər  dən 
ar  tıq şəx  si he  yə  tin, or  du  muz  da apa -
rı  lan mo  dern  ləş  mə iş  lə  ri  nin nü  mu -
nə  lə  ri olan 150-dək hər  bi tex  ni  ka  nın, 
o cüm  lə  dən si  lah  lan  ma  ya ye  ni qə  bul 
edil  miş müasir hər  bi tex  ni  ka  nın, ra -
ket və ar  til  le  ri  ya qur  ğu  la  rı  nın, ha  va 
hü  cu  mun  dan mü  da  fi ə sis  tem  lə  ri -
nin, ən müasir dö  yüş he  li  kop  ter  lə  ri 
və təy  ya  rə  lə  rin, müx  tə  lif tə  yi  nat  lı 
pi  lot  suz uçuş apa  rat  la  rı  nın (PUA), 
elə  cə də hər  bi gə  mi və ka  ter  lə  rin 
yer al  dı  ğı pa  rad  da Və  tən mü  ha  ri  bə -
si za  ma  nı Azər  bay  can Or  du  su  nun 
dar  ma  da  ğın et  di  yi və düş  mən  dən 
ələ ke  çir  di  yi hər  bi qə  ni  mət  lə  rin bir 
qis  mi də nü  ma  yiş olun  du.

Bu pa  rad bir da  ha gös  tər  di ki, 
or  du qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si döv  lə  ti  mi -
zin si  ya  si priori  te  ti ki  mi Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali 
Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi al  tın  da ötən 17 il  də uğur  la 
da  vam et  di  ri  lib. Bu  nun nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri bu 
gün re  gionun mo  dern tex  ni  ka ilə 
təc  hiz edi  lən, və  tə  nin mü  da  fi əsi  nə 
daim ha  zır olan, yük  sək ni  zam-in -

Əli Hüseynli
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

MüzəffərAzərbaycanOrdusudünyayahəm
dəonusübutetdiki,döyüşmeydanında
zəfəriyalnızsilahlarıngücüiləqazanmaq
mümkündeyil,bununüçündahaçoxvətən
sevgisininhopduğudöyüşəzminə,ağılvə
zəkayamalikolmaqlazımdır.

QƏLƏBƏ

MüASİr tA  rİ  xİ  Mİ  ZƏ qı  ZıL 
hƏrf  LƏr  LƏ yAZıLAn qƏLƏBƏ

Sent  yab  rın 27-dən baş  la  yan, 44 gün da  vam edən və Dağ  lıq Qa  ra  bağ da da  xil ol  maq  la iş  ğal al  tın -
da  kı əra  zi  lə  ri  mi  zin qay  ta  rıl  ma  sı ilə nə  ti  cə  lə  nən Və  tən mü  ha  ri  bə  si ta  ri  xi  mi  zin ən par  laq sə  hi  fə  si  nə, 
Azər  bay  can xal  qı  nın if  ti  xar və qü  rur mən  bə  yi  nə çev  ril  di. Ali Baş Ko  man  da  nın qə  tiy  yət  li möv  qe  yi, 
Azər  bay  can əs  gə  ri  nin rə  şa  də  ti, şü  caəti, xal  qı  mı  zın bir  li  yi, həm  rəy  li  yi nə  ti  cə  sin  də düş  mə  nin mü  qa -
vi  mə  ti qı  rıl  dı və təq  vi  mi  mi  zə Zə  fər gü  nü ki  mi şan  lı bir ta  rix ya  zıl  dı.
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Bu  nun  la biz bə  şə  riy  yə  tə haq -
qın, əda  lə  tin, bö  yük döv  lət  lə  rin 
tap  da  ğın  dan qur  ta  ra bi  lə  cək bir 
döv  lə  tin - Azər  bay  ca  nın var ol  du -
ğu  nu sü  but et  dik. Bu ta  ri  xi ya  zan 
Azər  bay  can xal  qı, bü  tün dün  ya 
azər  bay  can  lı  la  rı bir yum  ruq ki  mi 
bir  lə  şə  rək tək  cə Er  mə  nis  ta  nın yox, 
bü  töv  lük  də haq  sız güc  lə  rin üs  tü  nə 
get  di və sü  but et  di ki, haqq yo  lun -
da, əda  lə  tin, əra  zi bü  töv  lü  yü  mü -
zün bər  pa  sı uğ  run  da vu  ru  şu  ruq. 

Mü  zəf  ər Azər  bay  can Or  du  su 
dün  ya  ya həm də onu sü  but et  di 
ki, dö  yüş mey  da  nın  da zə  fə  ri yal -
nız si  lah  la  rın gü  cü ilə qa  zan  maq 
müm  kün de  yil, bu  nun üçün da  ha 
çox və  tən sev  gi  si  nin hop  du  ğu dö -
yüş əz  mi  nə, ağıl və zə  ka  ya ma  lik 
ol  maq la  zım  dır.

Qa  ra  bağ tor  paq  la  rı  nın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si na  mi  nə hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən “Də  mir yum  ruq” əmə  liy  ya  tı  nın 
qə  lə  bə ilə ba  şa çat  ma  sı mü  na  si  bə  ti 

ilə de  kab  rın 10-da Ba  kı  nın Azad  lıq 
mey  da  nın  da ke  çi  ri  lən Zə  fər pa  ra  dı -
nın bü  tün mə  na  lar  da bö  yük ta  ri  xi 
və si  ya  si əhə  miy  yə  ti var  dır. İlk növ -
bə  də bu tən  tə  nə Azər  bay  can xal  qı 
üçün qü  rur, şə  rəf, lə  ya  qət sim  vo  lu 
ki  mi, Er  mə  nis  tan üçün isə məğ -
lu  biy  yət, iş  ğal si  ya  sə  ti  nin acı ib  rət 
dər  si ola  raq ta  rix  ləş  di. Bu pa  rad bir 
da  ha gös  tər  di ki, pe  şə  kar or  du  su 
olan əzə  mət  li xal  qın müs  tə  qil  li  yi 
əbə  di  dir və bu or  du  nun gü  cü onun 

öz xal  qı  na və döv  lə  ti  nə sə  da  qə  tin -
də, və  tən sev  gi  sin  də  dir.

Əl  bət  ə, bi  zi qə  lə  bə  yə apa  ran 
yol heç də ha  mar ol  ma  yıb, çox bö -
yük çə  tin  lik  lər  dən, ma  neələr  dən 
ke  çib. Cə  sur Azər  bay  can əs  gə  ri 
haqq və əda  lət uğ  run  da  kı sa  vaş  da 
düş  mə  nin 30 il ər  zin  də qur  du  ğu, 
mil  yon  lar  la və  sait sərf et  di  yi nə -
həng is  teh  kam  la  rı qı  sa müd  dət  də 
dar  ma  da  ğın et  di. Gər  gin dö  yüş  lər 
nə  ti  cə  sin  də 5 şə  hər, 4 qə  sə  bə, 300-
dək kənd, çox  say  lı st  ra  te  ji yük  sək -
lik  lər iş  ğal  dan azad olun  du. Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  ri  miz dö  yüş mey  da  nın  da 
Cəb  ra  yıl, Qu  bad  lı, Zən  gi  lan, Fü  zu  li 
ra  yon  la  rı  nı, Xo  ca  vən  din bö  yük 
his  sə  si  ni, La  çın ra  yo  nu  nun bir sı  ra 
kənd  lə  ri  ni iş  ğal  dan azad et  di. Uzun 
il  lər  dən son  ra doğ  ma tor  paq  la  rı -
mız  da ye  ni  dən üç  rəng  li şan  lı bay -
ra  ğı  mız ucal  dıl  dı.

Nə  ha  yət, alın  maz qa  la sa  yı  lan 
Şu  şa  nın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı ilə 
mü  ha  ri  bə  nin ta  le  yi  nə tam ay  dın  lıq 
gəl  di  yi bir mə  qam  da Azər  bay  can, 
Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri və Er  mə  nis  tan 
baş na  zi  ri tə  rə  fin  dən im  za  lan  mış 
10 no  yabr 2020-ci il ta  rix  li üç  tə  rəf  i 
bə  ya  na  ta uy  ğun ola  raq iş  ğal al  tın  da 
qal  mış di  gər əra  zi  lər də əsl sa  hib -
lə  ri  nə qay  ta  rıl  dı. Öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti 

bu  nu Azər  bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın 
bö  yük ta  ri  xi qə  lə  bə  si və ma  hiy  yət 
eti  ba  rı ilə Er  mə  nis  ta  nın ka  pi  tul -
ya  si  ya  sı  nı təs  diq edən sə  nəd ki  mi 
də  yər  lən  dir  di. Bu ta  ri  xi ha  di  sə  yə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin Azər  bay  can Res  pub  li  ka -
sı  nın Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin 
Ali Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  və 
və Azər  bay  can xal  qı  na 13 no  yabr 
2020-ci il ta  rix  li mü  ra  ciətin  də si  ya  si 

qiy  mət ve  ril  miş  dir: “2020-ci il no -
yab  rın 10-da Azər  bay  can, Ru  si  ya 
pre  zi  dent  lə  ri  nin və Er  mə  nis  tan 
baş na  zi  ri  nin im  za  la  dıq  la  rı üç  tə -
rəf  i bə  ya  nat 30 il  dən ar  tıq da  vam 
edən mü  na  qi  şə  yə, Azər  bay  can 
tor  paq  la  rı  nın iş  ğa  lı  na son qoy  muş, 
Cə  nu  bi Qaf  qaz böl  gə  si  nin gə  lə  cək 
in  ki  şa  fı  na yö  nə  lən fəaliy  yə  tin ye  ni 
for  ma  tı  nı təq  dim et  miş  dir...Ta  ri -
xi əhə  miy  yət da  şı  yan bu bə  ya  nat 
ço  xil  lik mü  na  qi  şə və mü  ha  ri  bə  də 

Azər  bay  can xal  qı  nın 
şan  lı qə  lə  bə  si  ni tə -
cəs  süm et  di  rir. Ta  ri  xi 
əda  lət öz ye  ri  ni tu  tur, 
Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü bər  pa olu  nur”.

Zə  fər pa  ra  dı Ali 
Baş Ko  man  da  nı  mız, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli -

ye  vin həm si  ya  sət, həm də dö  yüş 
mey  da  nın  da dip  lo  ma  tik si  ya  sə  ti  nin; 
mü  zəf  ər şan  lı or  du  mu  zun, igid 
əs  gər və za  bit  lə  ri  mi  zin qan  la  rı  nın 
tö  kül  dü  yü mü  qəd  dəs Qa  ra  bağ 
tor  pa  ğı  mı  zın həs  rə  ti  nə son qoy  muş 
Bö  yük Qə  lə  bə  nin dün  ya  ya nü  ma  yi -
şi idi. Azər  bay  can xal  qı bu  nun  la ilk 
növ  bə  də bü  tün dün  ya  ya bə  yan et  di 
ki, biz bir qa  rış tor  pa  ğı  mı  zı be  lə heç 
kə  sə ver  mə  yə  cə  yik.

İş  ğal  dan azad olu  nan tor  paq  lar -
da ucal  dı  lan Zə  fər bay  ra  ğı  nı pa  ra -
da gə  ti  rə  rək və qa  lib or  du  mu  zun 
böl  mə  lə  ri  ni, dö  yüş tex  ni  ka  la  rı  mı  zı 
nü  ma  yiş et  di  rə  rək hər  bi gü  cü  mü  zü 
dün  ya  ya gös  tər  dik. 3000 nə  fər  dən 
ar  tıq şəx  si he  yə  tin, or  du  muz  da apa -
rı  lan mo  dern  ləş  mə iş  lə  ri  nin nü  mu -
nə  lə  ri olan 150-dək hər  bi tex  ni  ka  nın, 
o cüm  lə  dən si  lah  lan  ma  ya ye  ni qə  bul 
edil  miş müasir hər  bi tex  ni  ka  nın, ra -
ket və ar  til  le  ri  ya qur  ğu  la  rı  nın, ha  va 
hü  cu  mun  dan mü  da  fiə sis  tem  lə  ri -
nin, ən müasir dö  yüş he  li  kop  ter  lə  ri 
və təy  ya  rə  lə  rin, müx  tə  lif tə  yi  nat  lı 
pi  lot  suz uçuş apa  rat  la  rı  nın (PUA), 
elə  cə də hər  bi gə  mi və ka  ter  lə  rin 
yer al  dı  ğı pa  rad  da Və  tən mü  ha  ri  bə -
si za  ma  nı Azər  bay  can Or  du  su  nun 
dar  ma  da  ğın et  di  yi və düş  mən  dən 
ələ ke  çir  di  yi hər  bi qə  ni  mət  lə  rin bir 
qis  mi də nü  ma  yiş olun  du.

Bu pa  rad bir da  ha gös  tər  di ki, 
or  du qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si döv  lə  ti  mi -
zin si  ya  si priori  te  ti ki  mi Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali 
Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi al  tın  da ötən 17 il  də uğur  la 
da  vam et  di  ri  lib. Bu  nun nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri bu 
gün re  gionun mo  dern tex  ni  ka ilə 
təc  hiz edi  lən, və  tə  nin mü  da  fiəsi  nə 
daim ha  zır olan, yük  sək ni  zam-in -

Əli Hüseynli
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

MüzəffərAzərbaycanOrdusudünyayahəm
dəonusübutetdiki,döyüşmeydanında
zəfəriyalnızsilahlarıngücüiləqazanmaq
mümkündeyil,bununüçündahaçoxvətən
sevgisininhopduğudöyüşəzminə,ağılvə
zəkayamalikolmaqlazımdır.

QƏLƏBƏ

MüASİr tA  rİ  xİ  Mİ  ZƏ qı  ZıL 
hƏrf  LƏr  LƏ yAZıLAn qƏLƏBƏ

Sent  yab  rın 27-dən baş  la  yan, 44 gün da  vam edən və Dağ  lıq Qa  ra  bağ da da  xil ol  maq  la iş  ğal al  tın -
da  kı əra  zi  lə  ri  mi  zin qay  ta  rıl  ma  sı ilə nə  ti  cə  lə  nən Və  tən mü  ha  ri  bə  si ta  ri  xi  mi  zin ən par  laq sə  hi  fə  si  nə, 
Azər  bay  can xal  qı  nın if  ti  xar və qü  rur mən  bə  yi  nə çev  ril  di. Ali Baş Ko  man  da  nın qə  tiy  yət  li möv  qe  yi, 
Azər  bay  can əs  gə  ri  nin rə  şa  də  ti, şü  caəti, xal  qı  mı  zın bir  li  yi, həm  rəy  li  yi nə  ti  cə  sin  də düş  mə  nin mü  qa -
vi  mə  ti qı  rıl  dı və təq  vi  mi  mi  zə Zə  fər gü  nü ki  mi şan  lı bir ta  rix ya  zıl  dı.
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ti  za  ma ma  lik bir qu  ru  ma çev  ri  lib. 
“Azər  bay  can güc  lü döv  lət  dir və 
onun güc  lü or  du  su var  dır” ifa -
də  si  nin müəl  li  fi olan öl  kə rəh  bə  ri 
iş  ğal  dan azad edil  miş Ağ  dam şə -
hə  ri  nə sə  fə  ri za  ma  nı bu fik  ri in  ki  şaf 
et  di  rə  rək söy  lə  miş  dir ki, öl  kə  mi  zin 
ki  fa  yət qə  dər güc  lü iq  ti  sa  di po  ten -
sialı və ma  liy  yə re  surs  la  rı qə  lə  bə  nin 
əl  də edil  mə  sin  də xü  su  si rol oy  na -
mış  dır.

Hə  qi  qə  tən də, cə  mi 44 gün da -
vam edən dö  yüş  lər or  du  mu  zun 
əl  də et  di  yi ta  ri  xi qə  lə  bə  nin heç də 
tə  sa  dü  fi ol  ma  dı  ğı  na, öl  kə rəh  bər -
li  yi  nin hə  ya  ta ke  çir  di  yi in  ki  şaf 
dokt  ri  na  sı  nın, o cüm  lə  dən hər  bi 
qu  ru  cu  luq si  ya  sə  ti  nin mən  ti  qi nə  ti -
cə  si ol  du  ğu  na sü  but  dur. Bu müd  dət 
ər  zin  də Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və -
lə  ri müasir stan  dart  lar sə  viy  yə  si  nə 
yük  sə  lə  rək dün  ya  nın ən güc  lü 50 

or  du  sun  dan bi  ri olub. Bu is  ti  qa -
mət  də bö  yük uzaq  gö  rən  lik nü  ma -
yiş et  di  rən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
2003-cü il  dən bə  ri öl  kə büd  cə  sin  də 
mü  da  fiə xərc  lə  ri  nin 15 də  fə ar  tı  rı -
la  raq 4 mil  yard ma  na  ta ya  xın bir 
sə  viy  yə  yə qalx  ma  sı  nı tə  min edib ki, 
bu da Er  mə  nis  ta  nın hər  bi büd  cə  sin -
dən qat-qat çox  dur.

Öl  kə  miz  də müasir hər  bi-sə  na  ye 
komp  lek  si  nin for  ma  laş  ma  sı və qı  sa 
za  man ər  zin  də 20-dən çox hər  bi za -
vo  dun işə sa  lın  ma  sı Azər  bay  ca  nın 
öz da  xi  li im  kan  la  rı he  sa  bı  na ar  se  na -
lı  nı for  ma  laş  dır  maq üçün əhə  miy -
yət  li ba  za ro  lu  nu oy  na  yır. Dün  ya -
nın apa  rı  cı si  lah ix  ra  cat  çı  la  rın  dan 
ən müasir si  lah  la  rın alın  ma  sı və bu 
sa  hə  də də şa  xə  lən  di  ril  miş si  ya  sə -
tin ver  di  yi di  vi  dent  lər əl  də edil -
miş qə  lə  bə  ni tə  min edən mü  hüm 
fak  tor  dur. Bu, həm də si  ya  si amil 

ola  raq di  gər döv  lət  lə  ri və bey  nəl -
xalq güc  lə  ri qüd  rət  li Azər  bay  can  la 
he  sab  laş  ma  ğa sövq edir.

Or  du  mu  zun qə  lə  bə  lə  ri məhz 
döv  lət baş  çı  sı  nın apar  dı  ğı uzaq  gö -
rən si  ya  sət və is  la  hat  lar  la bağ  lı  dır. 
Son il  lər dün  ya  da baş ve  rən mü -
rək  kəb si  ya  si ka  tak  lizm  lər və hər  bi 
mü  na  qi  şə  lər fo  nun  da Azər  bay  can 
nəin  ki öz or  du  su  nu güc  lən  dir -
di, həm  çi  nin dün  ya  da olan hər  bi 
güc  lə  rin bir ara  ya gəl  di  yi mə  ka  na 
çev  ril  di. 2017-2018-ci il  lər  də Ba  kı -
da ABŞ, NA  TO və Ru  si  ya yük  sək 
və  zi  fə  li hər  bi rəh  bər  lə  ri  nin bir ara  ya 
gəl  mə  si, üçün  cü də  fə 2019-cu il  də 
mü  da  fiə rəh  bər  lə  ri  nin Av  ro  pa  da 
təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri ilə bağ  lı 
Ba  kı  da müəy  yən ra  zı  lıq əl  də et  mə  si 
bir da  ha Azər  bay  ca  nın nəin  ki Cə  nu -
bi Qaf  qaz  da, həm  çi  nin Av  ro  pa mə -
ka  nın  da təh  lü  kə  siz  li  yə bö  yük töh  fə 

ve  rən bir öl  kə ki  mi ar  tan nü  fu  zun -
dan və onun sülh  se  vər si  ya  sə  tin  dən 
xə  bər ve  rir.

Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin 
bü  tün qo  şun növ  lə  ri  nin, hər  bi bir -
ləş  mə və hər  bi təd  ris müəs  si  sə  lə  ri -
nin şəx  si he  yət  lə  ri  nin, hər  bi tex  ni  ka -
la  rın iş  ti  rak et  di  yi Zə  fər pa  ra  dın  da 
öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti bir da  ha döv  lə  ti -
mi  zin hər  bi gü  cü  nün, or  du  mu  zun 
dö  yüş və qə  lə  bə əz  mi  nin əya  ni 
şa  hi  di ol  du. Hər  bi gü  cün nü  ma  yiş 
et  di  ril  di  yi pa  rad hər bir azər  bay  can -
lı  nın öz or  du  su  nun qüd  rə  ti  nə olan 

ina  mı  nı, qü  rur və fə  xa  rə  ti  ni qat-qat 
ar  tır  dı. Qə  lə  bə  nin əl  də olun  ma  sın  da 
bu qu  rum  la  rın hər bi  ri  nin bö  yük ro -
lu var. Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  ni, Döv  lət 
Sər  həd Xid  mə  ti  ni, Da  xi  li İş  lər Na -
zir  li  yi  ni təm  sil edən qo  şun  la  rı  mız 
bu mü  ha  ri  bə  də bö  yük qəh  rə  man  lıq 
gös  tər  di  lər. Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Xid  mə  ti  nin, Xa  ri  ci Kəş  fiy  yat Xid  mə -
ti  nin böl  mə  lə  ri öz və  zi  fə  lə  ri  ni uğur -
la ye  ri  nə ye  ti  rə  rək qə  lə  bə  yə əvəz  siz 
töh  fə  lə  ri  ni ver  di  lər.

 Məm  nun  luq do  ğu  ran fakt  dır ki, 
qə  lə  bə  nin əl  də olun  ma  sın  da əmə -
yi olan heç kim diq  qət  dən kə  nar  da 
qal  ma  mış, ol  kə Pre  zi  den  ti  nin mü -
va  fiq sə  rən  cam  la  rı əsa  sın  da bü  tün 
şə  hid  lə  ri  miz (ölü  mün  dən son  ra), 
ha  be  lə yüz  lər  lə əs  gər və za  bit  lə  ri -
miz, həm  çi  nin ar  xa cəb  hə  də fə  da -
kar  lıq  la ça  lı  şan mül  ki şəxs  lər bu 
qə  lə  bə mü  na  si  bə  ti ilə tə  sis edil  miş 
ye  ni or  den və me  dal  la  ra, fəx  ri ad  la -
ra, da  ha yük  sək hər  bi rüt  bə  lə  rə və 
di  gər mü  ka  fat  la  ra la  yiq gö  rül  müş -
lər.

Zə  fər pa  ra  dı  nın diq  qət çə  kən 
əsas mə  qam  la  rın  dan bi  ri də Pre -
zi  dent Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 
baş  çı  lı  ğı ilə Tür  ki  yə nü  ma  yən  də 

he  yə  ti  nin iş  ti  ra  kı və 
türk əs  gər  lə  ri  nin nü -
mu  nə  vi ke  çi  di ol  du 
ki, bu  nun da bö  yük 
si  ya  si və rəm  zi mə  na -
sı var idi. Bu, Tür  ki  yə-
Azər  bay  can bir  li  yi  nin 
ye  ni bir təq  di  ma  tı 
idi. Bü  tün dün  ya bir 
da  ha gör  dü ki, Azər -

bay  can və Tür  ki  yə bun  dan son  ra 
da bü  tün mə  sə  lə  lər  də bir-bi  ri  nin 
ya  nın  da ola  caq  lar. Qar  daş Tür  ki  yə 
hərb  çi  lə  ri  nin pa  rad  dan ke  çi  di bü  tün 
xal  qı  mız tə  rə  fin  dən də  rin coş  qu və 
qü  rur  la qar  şı  lan  dı. Azər  bay  can-Tür -
ki  yə dost  lu  ğu və qar  daş  lı  ğı Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də  ki qə  lə  bə ru  hu üzə -
rin  də da  ha da möh  kəm  lən  di, da  ha 
sar  sıl  maz ol  du.

Qar  daş Tür  ki  yə xal  qı  nın li  de  ri 
də  ge  niş məz  mun  lu, qar  daş  lıq, bir -
lik bağ  la  rı  mı  za əsas  la  nan çı  xı  şın  da 

vur  ğu  la  dı ki: “Tür  ki  yə ola  raq Azər -
bay  can  la mü  na  si  bət  lə  ri  miz  də Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin “iki döv  lət, 
bir mil  lət” şüarı  nı rəh  bər tut  duq. 
Qa  zi Mus  ta  fa Ka  mal Ata  tür  kün əziz 
ifa  də  si ilə Azər  bay  ca  nın kə  də  ri -
ni kə  də  ri  miz, se  vin  ci  ni se  vin  ci  miz 
bil  dik. Qa  ra  ba  ğın 30 il iş  ğal  da qal -
ma  sı  nı qəl  bi  miz  də ya  ra bil  dik. Bu 
gün də Qa  ra  ba  ğın azad edil  mə  si  ni 
bir  lik  də qeyd edi  rik”.

Zə  fər pa  ra  dı  nı iz  lə  dik  dən son  ra 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da müx  tə  lif sa  hə -
lə  rə dair bir sı  ra mü  hüm sə  nəd  lə  rin 
im  za  lan  ma  sı isə Azər  bay  can  la Tür -
ki  yə ara  sın  da  kı dost  luq və qar  daş  lı -
ğın əbə  di ola  ca  ğı  nın da  ha bir əya  ni 
tə  za  hü  rü idi.

Azər  bay  can xal  qı möh  tə  şəm Zə -
fər pa  ra  dı  nı ke  çi  rər  kən Er  mə  nis  tan 
hə  lə də da  xi  li çax  naş  ma  lar  la, eti  raz 
mi  tinq  lə  ri ilə çal  xa  la  nır  dı. Ha  di  sə -
lə  rin ge  di  şa  tı gös  tə  rir ki, mü  ha  ri  bə -
də  ki acı məğ  lu  biy  yət fak  ti  ki ola  raq 
Er  mə  nis  ta  nın və onun ha  va  dar  la  rı -
nın onil  lik  lər bo  yun  ca yü  rüt  dük  lə  ri 
tə  ca  vüz  kar si  ya  sə  tin sü  qu  tu  na gə  ti -
rib çı  xar  mış  dır. Öl  kə Pre  zi  den  ti, Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  yev qə  lə  bə 
bə  ya  na  tı  nı fəxr  lə, Er  mə  nis  ta  nın baş 
na  zi  ri Ni  kol Pa  şin  yan isə giz  li şə  kil -
də im  za  la  dı. İn  di Azər  bay  can xal  qı 
qüd  rət  li sər  kər  də və müd  rik li  der İl -
ham Əli  ye  vin ət  ra  fın  da də  mir yum -
ruq ki  mi bir  lə  şib bay  ram təd  bir  lə  ri -
ni ke  çi  rir, er  mə  ni  lər isə Pa  şin  ya  nın 
is  te  fa  sı  nı tə  ləb edir. Məhz bu fərq  li 
ya  şa  nan  lar qa  lib Azər  bay  ca  nın 
üs  tün  lük  lə  ri  nin, məğ  lub Er  mə  nis -
ta  nın məh  vi  nin ay  dın mən  zə  rə  si  ni 
təq  dim edir.

Bu pa  rad əv  vəl  ki  lər  dən fərq  li idi. 
Azad  lıq mey  da  nın  da tək  cə Cə  nu -
bi Qaf  qa  zın ən qüd  rət  li, mo  dern, 
güc  lü or  du  su de  yil, həm də 27 il 
iş  ğal al  tın  da olan ta  ri  xi tor  paq  la -
rı  nı azad edən mü  zəf  ər bir or  du 
təq  dim olun  du. Məhz bu  na gö  rə də 
bu hər  bi pa  rad “Zə  fər pa  ra  dı” ad -
la  nır. İn  di  yə  dək ke  çi  ri  lən tən  tə  nə  li 
hər  bi pa  rad  lar öl  kə  mi  zin mü  da  fiə 
qüd  rə  ti  ni və xü  su  sən son dövr  lər 
da  ha da vü  sət alan hər  bi mo  dern -

QƏLƏBƏ

44gündavamedənVətənmüharibəsində
ordumuzunəldəetdiyitarixiqələbəölkə
rəhbərliyininhəyatakeçirdiyiinkişaf
doktrinasının,ocümlədənhərbiquruculuq
siyasətininməntiqinəticəsidir.
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ti  za  ma ma  lik bir qu  ru  ma çev  ri  lib. 
“Azər  bay  can güc  lü döv  lət  dir və 
onun güc  lü or  du  su var  dır” ifa -
də  si  nin müəl  li  fi olan öl  kə rəh  bə  ri 
iş  ğal  dan azad edil  miş Ağ  dam şə -
hə  ri  nə sə  fə  ri za  ma  nı bu fik  ri in  ki  şaf 
et  di  rə  rək söy  lə  miş  dir ki, öl  kə  mi  zin 
ki  fa  yət qə  dər güc  lü iq  ti  sa  di po  ten -
sialı və ma  liy  yə re  surs  la  rı qə  lə  bə  nin 
əl  də edil  mə  sin  də xü  su  si rol oy  na -
mış  dır.

Hə  qi  qə  tən də, cə  mi 44 gün da -
vam edən dö  yüş  lər or  du  mu  zun 
əl  də et  di  yi ta  ri  xi qə  lə  bə  nin heç də 
tə  sa  dü  fi ol  ma  dı  ğı  na, öl  kə rəh  bər -
li  yi  nin hə  ya  ta ke  çir  di  yi in  ki  şaf 
dokt  ri  na  sı  nın, o cüm  lə  dən hər  bi 
qu  ru  cu  luq si  ya  sə  ti  nin mən  ti  qi nə  ti -
cə  si ol  du  ğu  na sü  but  dur. Bu müd  dət 
ər  zin  də Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və -
lə  ri müasir stan  dart  lar sə  viy  yə  si  nə 
yük  sə  lə  rək dün  ya  nın ən güc  lü 50 

or  du  sun  dan bi  ri olub. Bu is  ti  qa -
mət  də bö  yük uzaq  gö  rən  lik nü  ma -
yiş et  di  rən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
2003-cü il  dən bə  ri öl  kə büd  cə  sin  də 
mü  da  fiə xərc  lə  ri  nin 15 də  fə ar  tı  rı -
la  raq 4 mil  yard ma  na  ta ya  xın bir 
sə  viy  yə  yə qalx  ma  sı  nı tə  min edib ki, 
bu da Er  mə  nis  ta  nın hər  bi büd  cə  sin -
dən qat-qat çox  dur.

Öl  kə  miz  də müasir hər  bi-sə  na  ye 
komp  lek  si  nin for  ma  laş  ma  sı və qı  sa 
za  man ər  zin  də 20-dən çox hər  bi za -
vo  dun işə sa  lın  ma  sı Azər  bay  ca  nın 
öz da  xi  li im  kan  la  rı he  sa  bı  na ar  se  na -
lı  nı for  ma  laş  dır  maq üçün əhə  miy -
yət  li ba  za ro  lu  nu oy  na  yır. Dün  ya -
nın apa  rı  cı si  lah ix  ra  cat  çı  la  rın  dan 
ən müasir si  lah  la  rın alın  ma  sı və bu 
sa  hə  də də şa  xə  lən  di  ril  miş si  ya  sə -
tin ver  di  yi di  vi  dent  lər əl  də edil -
miş qə  lə  bə  ni tə  min edən mü  hüm 
fak  tor  dur. Bu, həm də si  ya  si amil 

ola  raq di  gər döv  lət  lə  ri və bey  nəl -
xalq güc  lə  ri qüd  rət  li Azər  bay  can  la 
he  sab  laş  ma  ğa sövq edir.

Or  du  mu  zun qə  lə  bə  lə  ri məhz 
döv  lət baş  çı  sı  nın apar  dı  ğı uzaq  gö -
rən si  ya  sət və is  la  hat  lar  la bağ  lı  dır. 
Son il  lər dün  ya  da baş ve  rən mü -
rək  kəb si  ya  si ka  tak  lizm  lər və hər  bi 
mü  na  qi  şə  lər fo  nun  da Azər  bay  can 
nəin  ki öz or  du  su  nu güc  lən  dir -
di, həm  çi  nin dün  ya  da olan hər  bi 
güc  lə  rin bir ara  ya gəl  di  yi mə  ka  na 
çev  ril  di. 2017-2018-ci il  lər  də Ba  kı -
da ABŞ, NA  TO və Ru  si  ya yük  sək 
və  zi  fə  li hər  bi rəh  bər  lə  ri  nin bir ara  ya 
gəl  mə  si, üçün  cü də  fə 2019-cu il  də 
mü  da  fiə rəh  bər  lə  ri  nin Av  ro  pa  da 
təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri ilə bağ  lı 
Ba  kı  da müəy  yən ra  zı  lıq əl  də et  mə  si 
bir da  ha Azər  bay  ca  nın nəin  ki Cə  nu -
bi Qaf  qaz  da, həm  çi  nin Av  ro  pa mə -
ka  nın  da təh  lü  kə  siz  li  yə bö  yük töh  fə 

ve  rən bir öl  kə ki  mi ar  tan nü  fu  zun -
dan və onun sülh  se  vər si  ya  sə  tin  dən 
xə  bər ve  rir.

Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin 
bü  tün qo  şun növ  lə  ri  nin, hər  bi bir -
ləş  mə və hər  bi təd  ris müəs  si  sə  lə  ri -
nin şəx  si he  yət  lə  ri  nin, hər  bi tex  ni  ka -
la  rın iş  ti  rak et  di  yi Zə  fər pa  ra  dın  da 
öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti bir da  ha döv  lə  ti -
mi  zin hər  bi gü  cü  nün, or  du  mu  zun 
dö  yüş və qə  lə  bə əz  mi  nin əya  ni 
şa  hi  di ol  du. Hər  bi gü  cün nü  ma  yiş 
et  di  ril  di  yi pa  rad hər bir azər  bay  can -
lı  nın öz or  du  su  nun qüd  rə  ti  nə olan 

ina  mı  nı, qü  rur və fə  xa  rə  ti  ni qat-qat 
ar  tır  dı. Qə  lə  bə  nin əl  də olun  ma  sın  da 
bu qu  rum  la  rın hər bi  ri  nin bö  yük ro -
lu var. Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  ni, Döv  lət 
Sər  həd Xid  mə  ti  ni, Da  xi  li İş  lər Na -
zir  li  yi  ni təm  sil edən qo  şun  la  rı  mız 
bu mü  ha  ri  bə  də bö  yük qəh  rə  man  lıq 
gös  tər  di  lər. Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Xid  mə  ti  nin, Xa  ri  ci Kəş  fiy  yat Xid  mə -
ti  nin böl  mə  lə  ri öz və  zi  fə  lə  ri  ni uğur -
la ye  ri  nə ye  ti  rə  rək qə  lə  bə  yə əvəz  siz 
töh  fə  lə  ri  ni ver  di  lər.

 Məm  nun  luq do  ğu  ran fakt  dır ki, 
qə  lə  bə  nin əl  də olun  ma  sın  da əmə -
yi olan heç kim diq  qət  dən kə  nar  da 
qal  ma  mış, ol  kə Pre  zi  den  ti  nin mü -
va  fiq sə  rən  cam  la  rı əsa  sın  da bü  tün 
şə  hid  lə  ri  miz (ölü  mün  dən son  ra), 
ha  be  lə yüz  lər  lə əs  gər və za  bit  lə  ri -
miz, həm  çi  nin ar  xa cəb  hə  də fə  da -
kar  lıq  la ça  lı  şan mül  ki şəxs  lər bu 
qə  lə  bə mü  na  si  bə  ti ilə tə  sis edil  miş 
ye  ni or  den və me  dal  la  ra, fəx  ri ad  la -
ra, da  ha yük  sək hər  bi rüt  bə  lə  rə və 
di  gər mü  ka  fat  la  ra la  yiq gö  rül  müş -
lər.

Zə  fər pa  ra  dı  nın diq  qət çə  kən 
əsas mə  qam  la  rın  dan bi  ri də Pre -
zi  dent Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın 
baş  çı  lı  ğı ilə Tür  ki  yə nü  ma  yən  də 

he  yə  ti  nin iş  ti  ra  kı və 
türk əs  gər  lə  ri  nin nü -
mu  nə  vi ke  çi  di ol  du 
ki, bu  nun da bö  yük 
si  ya  si və rəm  zi mə  na -
sı var idi. Bu, Tür  ki  yə-
Azər  bay  can bir  li  yi  nin 
ye  ni bir təq  di  ma  tı 
idi. Bü  tün dün  ya bir 
da  ha gör  dü ki, Azər -

bay  can və Tür  ki  yə bun  dan son  ra 
da bü  tün mə  sə  lə  lər  də bir-bi  ri  nin 
ya  nın  da ola  caq  lar. Qar  daş Tür  ki  yə 
hərb  çi  lə  ri  nin pa  rad  dan ke  çi  di bü  tün 
xal  qı  mız tə  rə  fin  dən də  rin coş  qu və 
qü  rur  la qar  şı  lan  dı. Azər  bay  can-Tür -
ki  yə dost  lu  ğu və qar  daş  lı  ğı Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də  ki qə  lə  bə ru  hu üzə -
rin  də da  ha da möh  kəm  lən  di, da  ha 
sar  sıl  maz ol  du.

Qar  daş Tür  ki  yə xal  qı  nın li  de  ri 
də  ge  niş məz  mun  lu, qar  daş  lıq, bir -
lik bağ  la  rı  mı  za əsas  la  nan çı  xı  şın  da 

vur  ğu  la  dı ki: “Tür  ki  yə ola  raq Azər -
bay  can  la mü  na  si  bət  lə  ri  miz  də Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin “iki döv  lət, 
bir mil  lət” şüarı  nı rəh  bər tut  duq. 
Qa  zi Mus  ta  fa Ka  mal Ata  tür  kün əziz 
ifa  də  si ilə Azər  bay  ca  nın kə  də  ri -
ni kə  də  ri  miz, se  vin  ci  ni se  vin  ci  miz 
bil  dik. Qa  ra  ba  ğın 30 il iş  ğal  da qal -
ma  sı  nı qəl  bi  miz  də ya  ra bil  dik. Bu 
gün də Qa  ra  ba  ğın azad edil  mə  si  ni 
bir  lik  də qeyd edi  rik”.

Zə  fər pa  ra  dı  nı iz  lə  dik  dən son  ra 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da müx  tə  lif sa  hə -
lə  rə dair bir sı  ra mü  hüm sə  nəd  lə  rin 
im  za  lan  ma  sı isə Azər  bay  can  la Tür -
ki  yə ara  sın  da  kı dost  luq və qar  daş  lı -
ğın əbə  di ola  ca  ğı  nın da  ha bir əya  ni 
tə  za  hü  rü idi.

Azər  bay  can xal  qı möh  tə  şəm Zə -
fər pa  ra  dı  nı ke  çi  rər  kən Er  mə  nis  tan 
hə  lə də da  xi  li çax  naş  ma  lar  la, eti  raz 
mi  tinq  lə  ri ilə çal  xa  la  nır  dı. Ha  di  sə -
lə  rin ge  di  şa  tı gös  tə  rir ki, mü  ha  ri  bə -
də  ki acı məğ  lu  biy  yət fak  ti  ki ola  raq 
Er  mə  nis  ta  nın və onun ha  va  dar  la  rı -
nın onil  lik  lər bo  yun  ca yü  rüt  dük  lə  ri 
tə  ca  vüz  kar si  ya  sə  tin sü  qu  tu  na gə  ti -
rib çı  xar  mış  dır. Öl  kə Pre  zi  den  ti, Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  yev qə  lə  bə 
bə  ya  na  tı  nı fəxr  lə, Er  mə  nis  ta  nın baş 
na  zi  ri Ni  kol Pa  şin  yan isə giz  li şə  kil -
də im  za  la  dı. İn  di Azər  bay  can xal  qı 
qüd  rət  li sər  kər  də və müd  rik li  der İl -
ham Əli  ye  vin ət  ra  fın  da də  mir yum -
ruq ki  mi bir  lə  şib bay  ram təd  bir  lə  ri -
ni ke  çi  rir, er  mə  ni  lər isə Pa  şin  ya  nın 
is  te  fa  sı  nı tə  ləb edir. Məhz bu fərq  li 
ya  şa  nan  lar qa  lib Azər  bay  ca  nın 
üs  tün  lük  lə  ri  nin, məğ  lub Er  mə  nis -
ta  nın məh  vi  nin ay  dın mən  zə  rə  si  ni 
təq  dim edir.

Bu pa  rad əv  vəl  ki  lər  dən fərq  li idi. 
Azad  lıq mey  da  nın  da tək  cə Cə  nu -
bi Qaf  qa  zın ən qüd  rət  li, mo  dern, 
güc  lü or  du  su de  yil, həm də 27 il 
iş  ğal al  tın  da olan ta  ri  xi tor  paq  la -
rı  nı azad edən mü  zəf  ər bir or  du 
təq  dim olun  du. Məhz bu  na gö  rə də 
bu hər  bi pa  rad “Zə  fər pa  ra  dı” ad -
la  nır. İn  di  yə  dək ke  çi  ri  lən tən  tə  nə  li 
hər  bi pa  rad  lar öl  kə  mi  zin mü  da  fiə 
qüd  rə  ti  ni və xü  su  sən son dövr  lər 
da  ha da vü  sət alan hər  bi mo  dern -

QƏLƏBƏ

44gündavamedənVətənmüharibəsində
ordumuzunəldəetdiyitarixiqələbəölkə
rəhbərliyininhəyatakeçirdiyiinkişaf
doktrinasının,ocümlədənhərbiquruculuq
siyasətininməntiqinəticəsidir.
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ləş  mə  nin uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  di -
yi  ni gös  tər  miş  di. Zə  fər pa  ra  dı isə 
dö  yüş  lər  dən qa  lib çıx  mış, düş  mə  ni 
də  mir yum  ruq  la əz  miş əs  gər  lə  ri -
mi  zin, za  bit  lə  ri  mi  zin, gi  zir  lə  ri  mi  zin 
qa  li  biy  yət yü  rü  şü idi. Bu, hər bir 
azər  bay  can  lı  nın se  vin  ci  nin, sə  bir  siz -
lik  lə göz  lə  di  yi qə  lə  bə  mi  zin pa  ra  dı 
idi. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin de  di  yi 
ki  mi: “Azad  lıq mey  da  nın  da pa  rad -
lar çox ke  çi  ri  lib. An  caq bu pa  ra  dın 
xü  su  si önə  mi var. Bu, Zə  fər pa  ra  dı -
dır. Bu, ta  ri  xi ha  di  sə  dir”.

Hə  lə bir ne  çə ay əv  vəl Er  mə  nis -
ta  nın məğ  lub ola  raq və  zi  fə  sin  dən 
is  te  fa ve  rən keç  miş mü  da  fiə na  zi  ri 
D.To  no  yan Azər  bay  ca  nı iş  ğal  la hə -
də  lə  yir  di. Düş  mən təb  li  ğa  tı mü  ha -
ri  bə baş  la  ya  ca  ğı təq  dir  də er  mə  ni 
tank  la  rı  nın Ba  kı  ya gə  lə  cə  yin  dən 
dəm vu  rur  du. Bə  li, er  mə  ni tank  la  rı 
Ba  kı  ya gəl  di  lər, am  ma məğ  lub ki  mi, 
rə  şa  dət  li Azər  bay  can Or  du  su  nun 
hər  bi qə  ni  mə  ti ki  mi.

Bu mə  na  da Azər  bay  can Or  du  su -
nun Zə  fər pa  ra  dı həm də dün  ya er -
mə  ni  li  yi  nə, Er  mə  nis  ta  nın ha  va  dar -
la  rı  na ve  ri  lən bir is  ma  rıc idi. Ar  tıq 
sağ  lam dü  şün  cə  li hər kəs an  la  yır ki, 
bun  dan son  ra Er  mə  nis  ta  nın bir da -
ha Azər  bay  ca  na qar  şı əra  zi id  diala  rı 
ilə çı  xış et  mə  yə cü  rə  ti çat  ma  ya  caq. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin de  di  yi 
ki  mi: “Bun  dan son  ra əgər er  mə  ni 
fa  şiz  mi bir da  ha baş qal  dır  sa, nə  ti  cə 
ey  ni ola  caq. Ye  nə Azər  bay  ca  nın 
də  mir yum  ru  ğu on  la  rın be  li  ni qı  ra -
caq”.

Er  mə  ni əs  gə  ri haqq uğ  run  da sa -
va  şan, Şu  şa  nı əl  bə  ya  xa dö  yüş  lə düş -
mən tap  da  ğın  dan azad edən qəh -
rə  man Azər  bay  can əs  gə  ri  nin dö  yüş 
ru  hu və və  tən  pər  vər  lik his  si qar  şı -
sın  da du  ruş gə  ti  rə bil  mə  di. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, həm də dö  yüş  çü  lə  ri  mi  zin 
şü  caətin  dən va  hi  mə  lə  nə  rək dep  res -
si  ya  ya düş  müş tə  ca  vüz  kar Er  mə  nis -
tan or  du  sun  da mü  ha  ri  bə döv  rün  də 
10 min  dən çox fə  ra  ri olub.

Bu, bir real  lıq  dır ki, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı cə -
nab İl  ham Əli  yev yal  nız hərb mey -

da  nın  da mü  zəf  ər sər  kər  də de  yil, 
həm də dip  lo  ma  tik cəb  hə  də bö  yük 
st  ra  teq nü  mu  nə  si or  ta  ya qoy  du, 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  sin  də Azər -
bay  ca  nın haqq sə  si ol  du, cə  sa  rət  lə 
bü  tün təz  yiq  lə  rə si  nə gər  di, öz xal  qı 
ilə vəh  dət  də olan li  der ki  mi mü  ba -
riz  lik rəm  zi  nə çev  ril  di. Məhz onun 
rəh  bər  li  yi al  tın  da uzun il  lər ər  zin  də 
da  vam et  di  ri  lən dip  lo  ma  tik mü  ba  ri -
zə hər  bi uğu  ru  mu  zu möh  kəm  lə  dən 
əsas amil  lər  dən bi  ri  dir və qə  lə  bə  nin 
əl  də olun  ma  sın  da bu işin sə  mə  rə  si 
şək  siz  dir. 

Məq  səd  yön  lü səy  lər nə  ti  cə  sin -
də bü  tün bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də və 
plat  for  ma  lar  da Azər  bay  can hə  qi -
qət  lə  ri  ni çat  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  na  qi  şə ilə bağ  lı, Qa  ra  ba  ğın ta  ri  xi 
ilə bağ  lı dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə dol -
ğun mə  lu  mat ve  ril  di, Er  mə  nis  ta  nın 
ya  lan  çı təb  li  ğa  tı  na son qo  yul  du və 

bü  tün dün  ya an  la  dı ki, Qa  ra  bağ 
əzə  li ta  ri  xi tor  pa  ğı  mız  dır, Qa  ra -
bağ - Azər  bay  can  dır! Bu  nun  la bağ  lı 
cə  nab İl  ham Əli  yev pa  rad  da  kı çı  xı -
şın  da bu mə  sə  lə  yə də xü  su  si diq  qət 
ayır  mış  dır: “Bax  ma  ya  raq ki, biz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zü dö  yüş mey -
da  nın  da qa  zan  dıq, he  sab edi  rəm ki, 
son il  lər ər  zin  də apar  dı  ğı  mız si  ya  si 
və dip  lo  ma  tik səy  lər öz bəh  rə  si  ni 
ver  di, bü  tün apa  rı  cı bey  nəl  xalq təş -
ki  lat  lar Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü  nü ta  nı  dı və bu  nu dəs  tək  lə  di. 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 4 
qət  na  mə  si, BMT Baş As  samb  le  ya  sı -
nın qət  na  mə  lə  ri, İs  lam Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı, Av -
ro  pa Par  la  men  ti və di  gər təş  ki  lat  lar 
Azər  bay  ca  nın haqq işi  ni dəs  tək  lə  di. 
Be  lə  lik  lə, mü  na  qi  şə  nin həl  li üçün 
hü  qu  qi zə  min ya  ra  dıl  mış  dır”.

Bu qə  lə  bə  nin di  gər mü  hüm 
tə  rə  fi Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mü -
ha  ri  bə gün  lə  rin  də nü  ma  yiş et  dir -
di  yi yük  sək qə  tiy  yət və bey  nəl  xalq 
təz  yiq  lə  rə si  nə gər  mə  si ol  du. Haq  lı 
ola  raq Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti 
İl  ham Əli  ye  vin qə  tiy  yə  ti  ni zə  fə  ri  mi -
zin ən əsas şərt  lə  rin  dən bi  ri ki  mi qə -
bul edir. Dö  yüş  lə  rin ilk gü  nün  dən 
dün  ya er  mə  ni  li  yi Azər  bay  ca  na qar  şı 
təz  yiq rı  çaq  la  rı  nı işə sal  dı, BMT-də 
qət  na  mə qə  bul et  mək is  tə  di  lər. Hət -
ta Pre  zi  dent  dən mü  sa  hi  bə alan bə  zi 
xa  ri  ci küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri 
təx  ri  bat  çı sual  la  rı ilə er  mə  ni  pə  rəst 
dairə  lə  rə ya  rın  maq is  tə  di. La  kin hər 
bir mər  hə  lə  də er  mə  ni təəs  süb  keş  lə  ri 
məğ  lu  biy  yə  tə uğ  ra  dı  lar. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev on  la  rın hər bi  ri  nə 
si  ya  sət və dip  lo  ma  ti  ya dər  si keç  di. 
BMT-də Er  mə  nis  ta  nın ma  raq  la  rı -
na xid  mət edən qət  na  mə  nin qə  bul 

olun  ma  sı  nın qar  şı  sı 
məhz İl  ham Əli  ye  vin 
dip  lo  ma  tik müd  rik  li  yi 
sa  yə  sin  də alın  dı. Xa  ri -
ci KİV-in əmək  daş  la  rı 
İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si və 
dip  lo  ma  tik ca  vab  la  rı, 
tu  tar  lı ar  qu  ment  lə  ri və 
en  sik  lo  pe  dik ta  ri  xi bil  gi -
lə  ri qar  şı  sın  da hey  ran  lıq -

la  rı  nı giz  lə  də bil  mə  di  lər.
Azər  bay  can son 200 il  lik ta  ri  xin -

də itir  di  yi tor  paq  la  rı  nı qay  ta  ra bil -
mə  di  yi bir hal  da, Pre  zi  dent, Ali Baş 
Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin güc  lü 
si  ya  si ira  də  si, qə  tiy  yə  ti, uzaq  gö  rən -
li  yi, və  tə  ni  nə və tor  pa  ğı  na olan bö -
yük mə  həb  bə  ti, güc  lü or  du  mu  zun, 
igid əs  gər və za  bit  lə  ri  mi  zin şü  caəti 
sa  yə  sin  də tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan 
azad edil  di. Bu qə  lə  bə ilə Azər  bay -
can dün  ya  ya sü  but et  di ki, özü  nün 
po  zul  muş hü  quq  la  rı  nı özü bər  pa 
et  mək iq  ti  da  rın  da  dır. Or  du  mu  za, 
elə  cə də möh  kəm ira  də  li xal  qı  na 
ina  na  raq zə  fər qa  zan  dı. Bu müd -
dət ər  zin  də xal  qı  mız da daim və  tən 
həs  rə  ti, sev  gi  si  ni ürə  yin  də da  şı  dı, 
cə  nab İl  ham Əli  ye  və ar  xa  lan  dı.

Bu qə  lə  bə  nin bi  rin  ci qəh  rə  ma  nı, 
şüb  hə  siz, Azər  bay  can xal  qı və əs  gə -

QƏLƏBƏ

Müasirtariximizəqızılhərfərləyazılan
bumisilsizhərbinailiyyəthaqqındahələ
yüzillərsonradaiftixarladanışılacaq,
yazılacaq,buunudulmazmüjdəgələcək
nəsillərəərməğankimiötürüləcək.
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ri  dir. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  dent Meh  ri  ban xa  nım Əli -
ye  va ilə bir  lik  də mü  ha  rı  bə döv  rün -
də ya  ra  lan  mış qa  zi  lə  rə baş çək  mə  si, 
ilk qə  lə  bə se  vin  ci  ni məhz on  lar  la bö -
lüş  mə  si Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
hərb  çi  lə  rə xü  su  si diq  qə  ti  nin növ  bə  ti 
tə  cəs  sü  mü  dür. Əla  mət  dar hal  dır ki, 
Şu  şa  nın azad edil  mə  si xə  bə  ri  ni Ali 
Baş Ko  man  dan xal  qa məhz Şə  hid  lər 
xi  ya  ba  nın  da çat  dır  mış  dı. Bu xə  bə  ri 
ilk eşit  mə  yə şə  hid  lə  rin haq  qı ki  mi 
ya  naş  mış  dı. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin sə  rən  ca  mı ilə sent  yab  rın 27-nin 
Anım Gü  nü ki  mi tə  sis olun  ma  sı şə -
hid  lə  rin xa  ti  rə  si  nə gös  tə  ri  lən bö  yük 
eh  ti  ra  mın nü  mu  nə  si  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın Zə  fər pa  ra -
dın  da Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 
edi  lən par  laq qə  lə  bə  də hərb  çi  lə  rin 
qəh  rə  man  lı  ğı  nı və fə  da  kar  lı  ğı  nı xü -
su  si qeyd et  mə  si Ali Baş Ko  man  dan 
ki  mi İl  ham Əli  ye  vin be  lə və  tən  pər -
vər öv  lad  lar ye  tiş  di  rən xal  qa olan 
də  rin hör  mə  ti  ni, həs  sas və sə  mi  mi 
mü  na  si  bə  ti  ni gös  tə  rir: “Mən bir 
da  ha Azər  bay  can xal  qı  nın qəh  rə -
man  lı  ğı  nı di  lə gə  tir  mək is  tə  yi  rəm… 
Azər  bay  can xal  qı öz bö  yük  lü  yü  nü 
gös  tər  di, yük  sək mə  nə  vi ru  hu  nu 
gös  tər  di. Bu qə  lə  bə  nin sə  bəb  ka  rı da 
Azər  bay  can xal  qı  dır. Biz bir  lik, ira -
də, əzm  kar  lıq, mil  li ruh gös  tə  rə  rək 
ta  ri  xi mis  si  ya  mı  zı ye  ri  nə ye  tir  dik”.

Bu bö  yük qə  lə  bə Azər  bay  can 
xal  qı  nı dün  ya  ya qü  rur  lu xalq ki  mi 
ta  nıt  dı. “Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər  bay -
can tor  pa  ğı, bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də 
ta  nı  nan əra  zi  miz ol  maq  la ya  na  şı, 
əda  lət mə  sə  lə  si  dir, Azər  bay  ca  nın 
mil  li qü  rur mə  sə  lə  si  dir”, - de  yən 
Pre  zi  den  ti  mi  zə olan eti  ma  dı da  ha 
da möh  kəm  lən  dir  di. Ulu ön  də  rin: 
“İna  nı  ram ki, mə  nim axı  ra çat  dı  ra 
bil  mə  di  yim ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  ri, 
plan  la  rı, iş  lə  ri İl  ham Əli  yev ba  şa 
çat  dı  ra bi  lə  cək. Mən ona özüm qə -
dər ina  nı  ram və gə  lə  cə  yi  nə bö  yük 
ümid  lər bəs  lə  yi  rəm”, - fi  kir  lə  ri 
ta  ri  xin sı  naq süz  gə  cin  dən ke  çə  rək 
öz təs  di  qi  ni tap  dı. Çün  ki qə  lə  bə  ni 
al qa  nı ilə yaz  mış şə  hid  lə  ri  mi  zin 
in  ti  qa  mı  nın alın  ma  sı ilə əl  də edi -

lən qə  lə  bə  ni Azər  bay  can xal  qı  na 
bəxş et  mək  lə Ali Baş Ko  man  da  nı -
mız İl  ham Əli  yev həm də hə  ya  tı  nı 
Azər  bay  ca  na həsr edən,  “Şu  şa  sız 
Qa  ra  bağ, Qa  ra  bağ  sız Azər  bay  can 
yox  dur”, - de  yən Ulu ön  də  rin ar  zu -
su  nu real  laş  dır  dı, onun və  siy  yə  ti  nə 
əməl et  di.

Be  lə  lik  lə, Azər  bay  can döv  lə  ti bu 
möh  kəm, qı  rıl  maz tel  lər  lə bağ  lı olan 
iq  ti  dar-or  du-xalq bir  li  yi ilə, və  tən -
daş həm  rəy  li  yi  nin və Bö  yük Qə  lə  bə -
nin rəm  zi olan Zə  fər pa  ra  dı ilə həm 
də Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin sülh  dən 
baş  qa həll yo  lu  nun ol  ma  dı  ğı  nı is  rar 
edən bey  nəl  xalq si  ya  si güc  lər qar -
şı  sın  da rəs  mi ola  raq öz müs  tə  qil və 
əzə  mət  li sö  zü  nü de  miş ol  du. Biz 
bü  tün dün  ya  ya bə  yan et  dik ki, ar  tıq 
Azər  bay  can xal  qı  nın Qa  ra  bağ dər  di 
yox  dur, Şu  şa ki  mi qa  na  yan ya  ra  sı 

yox  dur. İl  lər bo  yu yurd yer  lə  rin  dən, 
ev-eşik  lə  rin  dən di  dər  gin dü  şən soy -
daş  la  rı  mız ürək  lə  ri  ni sız  la  dan və  tən 
ağ  rı  sı  na bir  də  fə  lik şə  fa tap  dı  lar. 
Ar  tıq güc  lü döv  lət, bü  töv Azər  bay -
can var.

Hər bir ta  ri  xi gün onun ma  hiy -
yə  ti  nin açıq  lan  ma  sın  da, bu gü  nü -
müz və gə  lə  cə  yi  miz üçün önə  mi  nin 
düz  gün də  yər  lən  di  ril  mə  sin  də ən 
zən  gin mən  bə  dir. Bu ba  xım  dan, 
il  lər keç  dik  cə Zə  fər gü  nü  nün, ey  ni 
za  man  da, onun se  vin  ci  ni pay  laş -
maq üçün ke  çi  ri  lən təd  bir  lə  rin 
əhə  miy  yə  ti da  ha ay  dın gö  rü  nə  cək. 
Əmi  nəm ki, müasir ta  ri  xi  mi  zə qı  zıl 
hərf  ər  lə ya  zı  lan bu mi  sil  siz hər  bi 
nailiy  yət haq  qın  da hə  lə yüz il  lər 
son  ra da if  ti  xar  la da  nı  şı  la  caq, ya  zı -
la  caq, bu unu  dul  maz müj  də gə  lə  cək 
nə  sil  lə  rə ər  mə  ğan ki  mi ötü  rü  lə  cək.
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2020-ci ilin yay ay  la  rın  da Azər -
bay  can tor  paq  la  rı  nın 20%-ni iş  ğal 
et  miş Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na 
qar  şı təx  ri  bat  la  rı in  ten  siv  ləş  mə  yə 
baş  la  dı. Bu təx  ri  bat  la  rın miq  yas  ca 
cid  di  lə  rin  dən il  ki - bu ilin iyul ayın -
da Azər  bay  can  la Er  mə  nis  tan sər  hə -
di  nin To  vuz is  ti  qa  mə  tin  də tö  rə  di  lən 
təx  ri  bat onu de  mə  yə əsas ve  rir  di ki, 
Er  mə  nis  tan ye  ni iş  ğal  çı  lıq pla  nı üzə -
rin  də var gü  cü ilə iş  lə  yir. Son  ra  dan 
sax  la  nı  lan er  mə  ni di  ver  sant dəs  tə  si -
nin ko  man  di  ri  nin eti  raf  a  rı  na əsa  sən 
on  la  rın sər  hə  di po  za  raq bu tə  rə  fə 
keç  mə  lə  ri  nin əsas sə  bə  bi öl  kə  miz  də 
ye  ni təx  ri  bat  la  rın tö  rə  dil  mə  si idi.

Bü  tün gös  tə  ri  lən  lər onu de -
mə  yə əsas ve  rir  di ki, uzun il  lər 
tə  ca  vüz  kar  lıq si  ya  sə  ti  ni əsas xət  ə 
çe  vir  miş Er  mə  nis  tan tə  rə  fi ye  nə də 
bu si  ya  sə  ti fa  si  lə  siz da  vam et  mək 
niy  yə  tin  də  dir. Hət  a Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  yev Bir  ləş  miş Mil  lət  lər 

Təş  ki  la  tı  nın As  samb  le  ya  sın  da çı  xış 
edə  rək Er  mə  nis  ta  nın ye  ni təx  ri  bat -
la  ra əl at  ma  sı  nı, ha  be  lə uzun il  lər  dir 
da  vam edən iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nə son 
qoy  ma  ğın zə  ru  ri  li  yi  ni bil  dir  di. La -
kin  Er  mə  nis  tan qeyd olu  nan  lar  dan 
nə  ti  cə çı  xar  maq əvə  zi  nə, ək  si  nə, 
öz tə  ca  vüz  kar fəaliy  yə  ti  ni da  vam 
et  dir  di.

Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na qar  şı 
təx  ri  bat  la  ra əl at  ma  sı  nın əsas sə -
bəb  lə  rin  dən bi  ri də möv  cud Er  mə -
nis  tan ha  ki  miy  yə  ti  nin öz öl  kə  sin  də 
olan böh  ra  nı, iq  ti  sa  di tə  nəz  zü  lü 
giz  lət  mək is  tə  mə  si idi.

Er  mə  nis  ta  nın sent  yab  rın 27-də 
baş  la  dı  ğı növ  bə  ti təx  ri  ba  tı za  ma  nı 
da Azər  bay  can Or  du  su düş  mə  nə 
la  yiq  li ca  vab ver  di. Düş  mə  nin tö  rət -
di  yi təx  ri  bat  la  rın qar  şı  sı  nın bir  də -
fə  lik alın  ma  sı, və  tən tor  paq  la  rı  nın 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si məq  sə  di ilə 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin 
Ali Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  vin 

“İrə  li!” əm  ri ilə rə  şa  dət  li Azər  bay -
can Or  du  su ca  ri il sent  yab  rın 27-də 
əks-hü  cum əmə  liy  yat  la  rı  na baş  la  dı.

44 gün sü  rən Və  tən mü  ha  ri  bə -
sin  də daim qə  lə  bə  dən-qə  lə  bə  yə 
irə  li  lə  yən qo  şun  la  rı  mı  zın düş  mə  nin 
bö  yük say  da tex  ni  ka  sı və şəx  si he -
yə  ti  ni məhv et  mə  si, sa  la  mat qa  lan 
hər  bi tex  ni  ka  nı isə qə  ni  mət ki  mi 
gö  tür  mə  si onu de  mə  yə əsas ve  rir 
ki, Er  mə  nis  tan bun  dan son  ra da öz 
is  ti  fa  də  sin  də ol  ma  yan və ya məhv 
edil  miş tex  ni  ka  la  rın pu  lu  nu uzun 
müd  dət ödə  mə  li ola  caq. Tə  bii ki, 
heç bir Er  mə  nis  tan və  tən  da  şı Azər -
bay  can Or  du  su  nun sə  rən  ca  mın  da 
olan və ya or  du  muz tə  rə  fin  dən 
məhv edil  miş tex  ni  ka  nın pu  lu  nu 
ödə  mək is  tə  mir. Mü  ha  ri  bə  də ver  di -
yi it  ki  lər isə hə  lə Er  mə  nis  ta  nın uzun 
müd  dət özü  nə gəl  mə  si  ni müm  kün -
süz edir.

Şan  lı or  du  mu  za qa  tı  lan min -
lər  lə gən  ci  miz dö  yüş mey  da  nın  da 
mis  li gö  rün  mə  miş şü  caət gös  tə  rir  di. 
Se  vin  di  ri  ci mə  qam  lar  dan bi  ri də on -
dan iba  rət  dir ki, öl  kə baş  çı  sı  nın gös -
tə  ri  şi  nə əsa  sən qis  mən sə  fər  bər  lik 
edil  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, hər gün Sə -
fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə  tə Ça  ğı  rış 
üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin qar  şı  sın  da 
uzun növ  bə  lər ya  ra  nır  dı. Lə  ya  qət  li 
Azər  bay  can gənc  li  yi öz üzə  ri  nə dü -
şən şə  rəf  i mis  si  ya  nın ye  ri  nə ye  ti -
ril  mə  si  nə sə  fər  bər ol  muş  du. Hət  a 
və  ziy  yət o ye  rə çat  dı ki, ça  ğı  rış xid -
mə  ti  nin yer  li şö  bə  lə  ri və  tən  daş  la  ra 
mü  ra  ciət edə  rək, zə  ru  rət ya  ra  nar  sa, 
də  vət edi  lə  cək  lə  ri  ni bil  di  rir  di  lər.

Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən qo  yul  muş, uzun il  lər 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -

den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
çox bö  yük uğur  la da  vam et  di  ri  lən 
gənc  lər si  ya  sə  ti Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
döv  rün  də də öz uğur  lu fay  da  sı  nı 
ver  di. Gənc  lə  ri  miz is  tər ön cəb  hə -
də, is  tər  sə də ar  xa cəb  hə  də bö  yük 
qəh  rə  man  lıq  lar gös  tər  di. Bu gənc -
lə  ri  mi  zin ru  hu və  tən  pər  vər  lik  lə 
yoğ  rul  muş  du, məhz il  lər  lə on  la  ra 
aşı  la  nan yurd, və  tən sev  gi  si hər bir 
gən  ci  mi  zin hə  yat və fəaliy  yə  tin  də 
müs  təs  na rol oy  na  dı.

Azər  bay  can xal  qı öz Pre  zi  den  ti -
nin “Biz bir  lik  də güc  lü  yük!” şüarı  nı 
rəh  bər tu  ta  raq, Ali Baş Ko  man  da  nın 
ət  ra  fın  da bir yum  ruq ki  mi bir  ləş  di. 
Azər  bay  can gənc  li  yi iş ye  rin  dən, 
ya  şa  yış sə  viy  yə  sin  dən, təh  si  lin  dən 
ası  lı ol  ma  ya  raq, ha  mı bir nə  fər ki -
mi sə  fər  bər ol  muş  du. Be  lə ki, Mil  li 
Or  du  mu  zun hər cür mad  di-tex  ni  ki 
tə  mi  na  tı  nın yük  sək sə  viy  yə  də qu -
rul  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, bü  tün öl  kə 
cəb  hə üçün sə  fər  bər ol  muş  du.

Bu  ra  da yal  nız gənc  lə  ri  mi  zin gös -
tər  di  yi şü  caət  lər  dən baş  qa, ey  ni za -
man  da, gənc qız  la  rı  mı  zın öz ce  hiz 
əş  ya  la  rı  nı ön xət  ə on  la  rı qo  ru  yan 
əs  gər qar  daş  la  rı  na gön  dər  mə  lə  ri 
xal  qı  mı  zın mis  li gö  rün  mə  miş qəh -
rə  man  lıq sal  na  mə  si  dir.

Gənc  lə  ri  mi  zin və bü  tün hərbçi -
lə  ri  mi  zin yal  nız bir hə  də  fi var idi, 
iş  ğal al  tın  da qal  mış tor  paq  la  rı  mız 
düş  mən  dən  azad edil  sin. Er  mə -
nis  tan mü  na  qi  şə  nin həll edil  mə -
si  nin ta  ri  xi  ni uzat  maq  la san  ki 
onun  unu  dul  ma  sı  nı is  tə  yir  di, la  kin 

Azər  bay  can gənc  li  yi bu mü  na  qi  şə  ni 
unut  ma  dı, Er  mə  nis  ta  nın bi  zə qar  şı 
tö  rət  di  yi qır  ğın  lar, et  nik tə  miz  lə  mə 
si  ya  sə  ti, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı və di  gər 
ha  di  sə  lər bü  tün Azər  bay  can xal  qı -
na yax  şı bə  ləd idi. Baş ve  rən  lə  rin 
unu  dul  ma  ğa qoy  ma  ma  sı, gənc 

nəs  lə Er  mə  nis  tan ha  ki -
miy  yə  ti  nin tö  rət  dik  lə  ri 
qır  ğın  la  rın açıq  lan  ma  sı, 
ey  ni za  man  da, on  la  rın 
və  tən  pər  vər ruh  da tər  bi -
yə edil  mə  si apar  dı  ğı  mız 
mü  ha  ri  bə  də mü  hüm yer 
tut  du. Mü  ha  ri  bə  də Azər -
bay  can Or  du  su  nun əs  gər 
və za  bit  lə  ri qəh  rə  man  lıq 

gös  tər  mək üçün san  ki bir-bi  ri ilə 
ya  rı  şır  dı  lar. On  la  rın qəl  bin  də olan 
və  tən sev  gi  si düş  mə  nə aman  sız zər -
bə  lə  rin vu  rul  ma  sı  nı qa  çıl  maz edir, 
düş  mə  ni bü  tün cəb  hə bo  yu ge  ri 
çə  kil  mə  yə məc  bur edir  di. Düş  mən 
sağ və ya ya  ra  lı hal  da ələ ke  çi  ri  lər -

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

Gənclərimiz istər ön cəbhədə, 
istərsə də arxa cəbhədə böyük 
qəhrəmanlıqlar göstərdi 

ÜmummilliliderHeydərƏliyevin“Hər
birAzərbaycangəncihərşeydənçox,hər
şeydənartıqmüstəqilAzərbaycanınbu
günü,gələcəyihaqqındadüşünməlidir”
vəsiyyətinigənclərimizdöyüşmeydanında
özfədakarlıqlarıiləyerinəyetirirdilər.
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2020-ci ilin yay ay  la  rın  da Azər -
bay  can tor  paq  la  rı  nın 20%-ni iş  ğal 
et  miş Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na 
qar  şı təx  ri  bat  la  rı in  ten  siv  ləş  mə  yə 
baş  la  dı. Bu təx  ri  bat  la  rın miq  yas  ca 
cid  di  lə  rin  dən il  ki - bu ilin iyul ayın -
da Azər  bay  can  la Er  mə  nis  tan sər  hə -
di  nin To  vuz is  ti  qa  mə  tin  də tö  rə  di  lən 
təx  ri  bat onu de  mə  yə əsas ve  rir  di ki, 
Er  mə  nis  tan ye  ni iş  ğal  çı  lıq pla  nı üzə -
rin  də var gü  cü ilə iş  lə  yir. Son  ra  dan 
sax  la  nı  lan er  mə  ni di  ver  sant dəs  tə  si -
nin ko  man  di  ri  nin eti  raf  a  rı  na əsa  sən 
on  la  rın sər  hə  di po  za  raq bu tə  rə  fə 
keç  mə  lə  ri  nin əsas sə  bə  bi öl  kə  miz  də 
ye  ni təx  ri  bat  la  rın tö  rə  dil  mə  si idi.

Bü  tün gös  tə  ri  lən  lər onu de -
mə  yə əsas ve  rir  di ki, uzun il  lər 
tə  ca  vüz  kar  lıq si  ya  sə  ti  ni əsas xət  ə 
çe  vir  miş Er  mə  nis  tan tə  rə  fi ye  nə də 
bu si  ya  sə  ti fa  si  lə  siz da  vam et  mək 
niy  yə  tin  də  dir. Hət  a Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  yev Bir  ləş  miş Mil  lət  lər 

Təş  ki  la  tı  nın As  samb  le  ya  sın  da çı  xış 
edə  rək Er  mə  nis  ta  nın ye  ni təx  ri  bat -
la  ra əl at  ma  sı  nı, ha  be  lə uzun il  lər  dir 
da  vam edən iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nə son 
qoy  ma  ğın zə  ru  ri  li  yi  ni bil  dir  di. La -
kin  Er  mə  nis  tan qeyd olu  nan  lar  dan 
nə  ti  cə çı  xar  maq əvə  zi  nə, ək  si  nə, 
öz tə  ca  vüz  kar fəaliy  yə  ti  ni da  vam 
et  dir  di.

Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na qar  şı 
təx  ri  bat  la  ra əl at  ma  sı  nın əsas sə -
bəb  lə  rin  dən bi  ri də möv  cud Er  mə -
nis  tan ha  ki  miy  yə  ti  nin öz öl  kə  sin  də 
olan böh  ra  nı, iq  ti  sa  di tə  nəz  zü  lü 
giz  lət  mək is  tə  mə  si idi.

Er  mə  nis  ta  nın sent  yab  rın 27-də 
baş  la  dı  ğı növ  bə  ti təx  ri  ba  tı za  ma  nı 
da Azər  bay  can Or  du  su düş  mə  nə 
la  yiq  li ca  vab ver  di. Düş  mə  nin tö  rət -
di  yi təx  ri  bat  la  rın qar  şı  sı  nın bir  də -
fə  lik alın  ma  sı, və  tən tor  paq  la  rı  nın 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si məq  sə  di ilə 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin 
Ali Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  vin 

“İrə  li!” əm  ri ilə rə  şa  dət  li Azər  bay -
can Or  du  su ca  ri il sent  yab  rın 27-də 
əks-hü  cum əmə  liy  yat  la  rı  na baş  la  dı.

44 gün sü  rən Və  tən mü  ha  ri  bə -
sin  də daim qə  lə  bə  dən-qə  lə  bə  yə 
irə  li  lə  yən qo  şun  la  rı  mı  zın düş  mə  nin 
bö  yük say  da tex  ni  ka  sı və şəx  si he -
yə  ti  ni məhv et  mə  si, sa  la  mat qa  lan 
hər  bi tex  ni  ka  nı isə qə  ni  mət ki  mi 
gö  tür  mə  si onu de  mə  yə əsas ve  rir 
ki, Er  mə  nis  tan bun  dan son  ra da öz 
is  ti  fa  də  sin  də ol  ma  yan və ya məhv 
edil  miş tex  ni  ka  la  rın pu  lu  nu uzun 
müd  dət ödə  mə  li ola  caq. Tə  bii ki, 
heç bir Er  mə  nis  tan və  tən  da  şı Azər -
bay  can Or  du  su  nun sə  rən  ca  mın  da 
olan və ya or  du  muz tə  rə  fin  dən 
məhv edil  miş tex  ni  ka  nın pu  lu  nu 
ödə  mək is  tə  mir. Mü  ha  ri  bə  də ver  di -
yi it  ki  lər isə hə  lə Er  mə  nis  ta  nın uzun 
müd  dət özü  nə gəl  mə  si  ni müm  kün -
süz edir.

Şan  lı or  du  mu  za qa  tı  lan min -
lər  lə gən  ci  miz dö  yüş mey  da  nın  da 
mis  li gö  rün  mə  miş şü  caət gös  tə  rir  di. 
Se  vin  di  ri  ci mə  qam  lar  dan bi  ri də on -
dan iba  rət  dir ki, öl  kə baş  çı  sı  nın gös -
tə  ri  şi  nə əsa  sən qis  mən sə  fər  bər  lik 
edil  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, hər gün Sə -
fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə  tə Ça  ğı  rış 
üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin qar  şı  sın  da 
uzun növ  bə  lər ya  ra  nır  dı. Lə  ya  qət  li 
Azər  bay  can gənc  li  yi öz üzə  ri  nə dü -
şən şə  rəf  i mis  si  ya  nın ye  ri  nə ye  ti -
ril  mə  si  nə sə  fər  bər ol  muş  du. Hət  a 
və  ziy  yət o ye  rə çat  dı ki, ça  ğı  rış xid -
mə  ti  nin yer  li şö  bə  lə  ri və  tən  daş  la  ra 
mü  ra  ciət edə  rək, zə  ru  rət ya  ra  nar  sa, 
də  vət edi  lə  cək  lə  ri  ni bil  di  rir  di  lər.

Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən qo  yul  muş, uzun il  lər 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -

den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
çox bö  yük uğur  la da  vam et  di  ri  lən 
gənc  lər si  ya  sə  ti Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
döv  rün  də də öz uğur  lu fay  da  sı  nı 
ver  di. Gənc  lə  ri  miz is  tər ön cəb  hə -
də, is  tər  sə də ar  xa cəb  hə  də bö  yük 
qəh  rə  man  lıq  lar gös  tər  di. Bu gənc -
lə  ri  mi  zin ru  hu və  tən  pər  vər  lik  lə 
yoğ  rul  muş  du, məhz il  lər  lə on  la  ra 
aşı  la  nan yurd, və  tən sev  gi  si hər bir 
gən  ci  mi  zin hə  yat və fəaliy  yə  tin  də 
müs  təs  na rol oy  na  dı.

Azər  bay  can xal  qı öz Pre  zi  den  ti -
nin “Biz bir  lik  də güc  lü  yük!” şüarı  nı 
rəh  bər tu  ta  raq, Ali Baş Ko  man  da  nın 
ət  ra  fın  da bir yum  ruq ki  mi bir  ləş  di. 
Azər  bay  can gənc  li  yi iş ye  rin  dən, 
ya  şa  yış sə  viy  yə  sin  dən, təh  si  lin  dən 
ası  lı ol  ma  ya  raq, ha  mı bir nə  fər ki -
mi sə  fər  bər ol  muş  du. Be  lə ki, Mil  li 
Or  du  mu  zun hər cür mad  di-tex  ni  ki 
tə  mi  na  tı  nın yük  sək sə  viy  yə  də qu -
rul  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, bü  tün öl  kə 
cəb  hə üçün sə  fər  bər ol  muş  du.

Bu  ra  da yal  nız gənc  lə  ri  mi  zin gös -
tər  di  yi şü  caət  lər  dən baş  qa, ey  ni za -
man  da, gənc qız  la  rı  mı  zın öz ce  hiz 
əş  ya  la  rı  nı ön xət  ə on  la  rı qo  ru  yan 
əs  gər qar  daş  la  rı  na gön  dər  mə  lə  ri 
xal  qı  mı  zın mis  li gö  rün  mə  miş qəh -
rə  man  lıq sal  na  mə  si  dir.

Gənc  lə  ri  mi  zin və bü  tün hərbçi -
lə  ri  mi  zin yal  nız bir hə  də  fi var idi, 
iş  ğal al  tın  da qal  mış tor  paq  la  rı  mız 
düş  mən  dən  azad edil  sin. Er  mə -
nis  tan mü  na  qi  şə  nin həll edil  mə -
si  nin ta  ri  xi  ni uzat  maq  la san  ki 
onun  unu  dul  ma  sı  nı is  tə  yir  di, la  kin 

Azər  bay  can gənc  li  yi bu mü  na  qi  şə  ni 
unut  ma  dı, Er  mə  nis  ta  nın bi  zə qar  şı 
tö  rət  di  yi qır  ğın  lar, et  nik tə  miz  lə  mə 
si  ya  sə  ti, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı və di  gər 
ha  di  sə  lər bü  tün Azər  bay  can xal  qı -
na yax  şı bə  ləd idi. Baş ve  rən  lə  rin 
unu  dul  ma  ğa qoy  ma  ma  sı, gənc 

nəs  lə Er  mə  nis  tan ha  ki -
miy  yə  ti  nin tö  rət  dik  lə  ri 
qır  ğın  la  rın açıq  lan  ma  sı, 
ey  ni za  man  da, on  la  rın 
və  tən  pər  vər ruh  da tər  bi -
yə edil  mə  si apar  dı  ğı  mız 
mü  ha  ri  bə  də mü  hüm yer 
tut  du. Mü  ha  ri  bə  də Azər -
bay  can Or  du  su  nun əs  gər 
və za  bit  lə  ri qəh  rə  man  lıq 

gös  tər  mək üçün san  ki bir-bi  ri ilə 
ya  rı  şır  dı  lar. On  la  rın qəl  bin  də olan 
və  tən sev  gi  si düş  mə  nə aman  sız zər -
bə  lə  rin vu  rul  ma  sı  nı qa  çıl  maz edir, 
düş  mə  ni bü  tün cəb  hə bo  yu ge  ri 
çə  kil  mə  yə məc  bur edir  di. Düş  mən 
sağ və ya ya  ra  lı hal  da ələ ke  çi  ri  lər -

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

Gənclərimiz istər ön cəbhədə, 
istərsə də arxa cəbhədə böyük 
qəhrəmanlıqlar göstərdi 

ÜmummilliliderHeydərƏliyevin“Hər
birAzərbaycangəncihərşeydənçox,hər
şeydənartıqmüstəqilAzərbaycanınbu
günü,gələcəyihaqqındadüşünməlidir”
vəsiyyətinigənclərimizdöyüşmeydanında
özfədakarlıqlarıiləyerinəyetirirdilər.
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kən on  la  ra qar  şı rəhm  li dav  ra  nır  dı -
lar. Bu isə Azər  bay  can hərb  çi  si  nin 
dö  yüş mey  da  nın  da son dam  la qa  nı -
na qə  dər vu  ruş  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
ya  ra  lı və əsir dü  şən  lə  rə qar  şı ne  cə 
rəhm  li ol  ma  sı  nı gös  tə  rir  di.

Or  du  dan tər  xis olu  nan gənc -
lə  ri  mi  zin ye  ni  dən kö  nül  lü ola  raq 
or  du sı  ra  la  rı  na qa  yıt  ma  sı, xü  su  si  lə 
gənc  lə  ri  mi  zin bə  zi  lə  ri  nin ev  dən 
xə  bər  siz kö  nül  lü ya  zıl  ma  la  rı on  la  rın 
qəl  bin  də  ki və  tən sev  gi  si  nin əya  ni 
tə  cəs  sü  mü  dür. Mü  ha  ri  bə döv  rün -
də ya  yıl  mış bir vi  deoda Hə  kə  ri 
ça  yın  da əli  ni yu  yan hər  bi qul  luq -
çu  muz öz əs  gər yol  da  şı tə  rə  fin  dən 
te  le  fo  na çə  kil  di  yi  ni gö  rə  rək onu 
çək  mə  mə  yi xa  hiş edir. Açıq  la  ma  sı 
isə on  dan iba  rət  dir ki, ana  sı onun 
dö  yüş böl  gə  sin  də yox, Ba  kı şə  hə  rin -
də eza  miy  yət  də ol  du  ğu  nu sa  nır  mış. 
Yə  ni gən  ci  miz öz ana  sı  nı ni  ga  ran 
qoy  ma  maq üçün ona Ba  kı şə  hə  ri -
nə get  mə  si  ni bil  dir  sə də, əs  lin  də, 

dö  yüş  lə  rin ən qız  ğın da  vam et  di  yi 
böl  gə  də imiş.

Həm  çi  nin dö  yüş müd  də  tin  də 
qəh  rə  man  la  rı  mı  zın və  tə  ni qo  ru -
maq  la, düş  mə  nin iş  ğa  lı  na son qoy -
maq  la ya  na  şı bir-bi  ri  ni fə  da  kar  lıq  la 
qo  ru  ma  sı, öz dö  yüş yol  daş  la  rı  nı 
təh  lü  kə  dən çı  xar  maq  la öz  lə  ri  nin 
şə  hid ol  ma  sı, ha  be  lə part  la  yı  cı qur -
ğu  la  ra qar  şı öz  lə  ri  ni si  pər et  mək  lə, 
dö  yüş yol  daş  la  rı  nı xi  las et  mə  si ta -
ri  xin yad  da  şın  da qa  la  caq  dır. On  la  rı 
dö  yüş mey  da  nın  da yal  nız bir amal 
bir  ləş  di  rir  di, nə olur  sa ol  sun, düş -
mən iş  ğa  lı  na bir  də  fə  lik son qo  yul -
sun, öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü tam 
şə  kil  də bər  pa edil  sin. Ümum  mil  li 
li  der Hey  dər Əli  ye  vin “Hər bir 
Azər  bay  can gən  ci hər şey  dən çox, 
hər şey  dən ar  tıq müs  tə  qil Azər  bay -
ca  nın bu gü  nü, gə  lə  cə  yi haq  qın  da 
dü  şün  mə  li  dir” və  siy  yə  ti  ni gənc  lə  ri -
miz dö  yüş mey  da  nın  da öz fə  da  kar -
lıq  la  rı ilə ye  ri  nə ye  ti  rir  di  lər.

Ha  be  lə gənc  lə  ri  miz düş  mə -
nə qar  şı mü  ba  ri  zə  ni yal  nız dö  yüş 
mey  da  nın  da de  yil, ey  ni za  man  da, 
so  sial şə  bə  kə  lər və küt  lə  vi in  for -
ma  si  ya va  si  tə  lə  ri ilə də ak  tiv şə  kil -
də hə  ya  ta ke  çi  rir  di  lər, Azər  bay  ca -
nın haq  lı mü  ba  ri  zə  si  ni və əda  lət  li 
mü  ha  ri  bə  si  ni dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti -
nin diq  qə  ti  nə çat  dı  rır  dı  lar. On  lar 
Er  mə  nis  ta  nın möv  qe  yi  ni bir  mə  na  lı 
şə  kil  də mü  da  fiə edən, ya  lan, hə -
qi  qə  tə uy  ğun ol  ma  yan, müəy  yən 
ma  raq  lar mü  qa  bi  lin  də ha  zır  lan  mış 
xə  bər  lə  rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da 
xü  su  si  lə bö  yük əmək sərf et  di  lər. 
Gənc  lə  ri  mi  zin “Fa  ce  book”, “Twit -
ter” və di  gər so  sial şə  bə  kə  lər  də 
baş  la  tdıq  la  rı kam  pa  ni  ya  lar Azər -
bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya  ya 
çat  dı  rıl  ma  sın  da, nə  ti  cə  də mil  yon -
lar  la in  san  ın baş ve  rən ha  di  sə  lə  rin 
sə  bəb  ka  rı  nın məhz Er  mə  nis  tan 
ol  ma  sı ba  rə  də mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma -
sın  da mü  hüm yer tu  tur  du. Er  mə -
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nis  ta  nın Bər  də, Gən  cə, Min  gə  çe  vir 
və di  gər şə  hər və ra  yon  la  rı  mı  za 
tə  ca  vüz fakt  la  rı, qa  da  ğan olun  muş 
si  lah  lar  dan küt  lə  vi şə  kil  də is  ti  fa  də 
edil  mə  si ba  rə  də mə  lu  mat  lar ge  niş 
audi  to  ri  ya  ya çat  dı  rı  lır  dı. 

Mü  ha  ri  bə döv  rün  də öl  kə baş  çı -
mı  zın yer  li və xa  ri  ci ka  nal  la  ra ver -
di  yi mü  sa  hi  bə  lər za  ma  nı Er  mə  nis -
ta  nın tə  ca  vüz  kar si  ya  sə  ti  ni bir da  ha 
dün  ya  nın diq  qə  ti  nə çat  dır  ma  sı  nın 
fo  nun  da apar  dı  ğı si  ya  sə  tə gənc  lə  ri -
miz də öz növ  bə  sin  də çox cid  di dəs -
tək olur  du. Ey  ni za  man  da, xa  ric  də 
ya  şa  yan və ürə  yi öl  kə  miz  lə dö  yü -

nən Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin baş 
ve  rən  lə  ri da  ha bö  yük audi  to  ri  ya  la  ra 
çat  dır  ma  sı, ət  ra  fın  da olan  la  rı Er  mə -
nis  ta  nın tə  ca  vüz  kar si  ya  sə  ti ba  rə  də 
mə  lu  mat  lan  dır  ma  sı, düş  mə  nin fa -
şist ha  ki  miy  yə  ti  nin əsl si  ma  sı  nı bir 
da  ha gös  tər  mə  si və Er  mə  nis  ta  nın 
tək  cə öl  kə  mi  zə de  yil, ey  ni za  man  da, 
sül  hün qar  şı  sın  da ən cid  di təh  did 
ol  ma  sı ba  rə  də mə  lu  mat  lan  dır  ma  sı 
düş  mə  nin in  for  ma  si  ya cəb  hə  sin  də 
də uduz  ma  sı  nı qa  çıl  maz et  di.

Ar  tıq mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man -
da  nın rəh  bər  lik et  di  yi rə  şa  dət  li 
Azər  bay  can Or  du  su tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 44 gün  lük “Də  mir 
yum  ruq” əmə  liy  ya  tı düş  mə  nin 
tam məğ  lu  biy  yə  ti ilə ba  şa çat  dı. 
Er  mə  nis  tan dö  yüş mey  da  nın  da 
çox cid  di it  ki  lər ve  rə  rək ge  ri çə -
kil  mə  yə məc  bur ol  du. Er  mə  nis  tan 
or  du  su bu mü  ha  ri  bə  də yal  nız bö -
yük can  lı qüv  və  si  ni de  yil, de  mək 
olar ki, bü  tün si  lah və tex  ni  ka -
sı  nı itir  di. Nə  ti  cə  də, Er  mə  nis  tan 
məğ  lub tə  rəf ola  raq ka  pi  tul  ya  si  ya 
ak  tı  nı im  za  la  ma  ğa məc  bur ol  du. 

Dö  yüş mey  da  nın  da qa  zan  dı  ğı  mız 
qə  lə  bə  lər dip  lo  ma  tik müs  tə  vi  də də 
çox bö  yük uğur  la da  vam et  di  ril  di. 
İm  za  lan  mış ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  nın 
tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq, Er  mə -
nis  tan Ağ  dam, La  çın və Kəl  bə  cər 
ra  yon  la  rın  dan çıx  dı və hə  min ra -
yon  la  rı Azər  bay  ca  na təh  vil ver  di. 
Qeyd olu  nan bu üç ra  yo  nun heç 
bir hər  bi əmə  liy  yat ke  çi  ril  mə  dən, 
it  ki ver  mə  dən iş  ğal  dan azad edil -
mə  si se  vin  di  ri  ci mə  qam  dır.

Mü  ha  ri  bə za  ma  nı Azər  bay  can 
gənc  li  yi öz qar  şı  la  rı  na qo  yul  muş 
bü  tün və  zi  fə  lə  rin öh  də  sin  dən la -
yi  qin  cə gəl  di, özü  nün mil  li-mə  nə -
vi də  yər  lə  ri  ni, ma  ya  sın  da və  tən 
sev  gi  si  nin üs  tün ol  du  ğu  nu  bü  tün 
dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. 

Gənc  lə  ri  mi  zin, hər  bi qul  luq  çu -
la  rı  mı  zın gös  tər  dik  lə  ri qəh  rə  man -
lıq  lar döv  lət tə  rə  fin  dən yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  lir və Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin  im  za  la  dı  ğı sə  rən  cam  lar  la 
gös  tər  dik  lə  ri şü  caət  lə  rə gö  rə on  la  ra 
or  den və me  dal  lar ve  ri  lir.

Uzun il  lər  dir apa  rı  lan gənc  lər 
si  ya  sə  ti  nin uğur  lu nə  ti  cə  si  nin bir 
da  ha ha  mı  mız əya  ni şa  hi  di olu  ruq. 
Gənc  lə  ri  mi  zə is  tər ön cəb  hə  də, is -
tər  sə də ar  xa cəb  hə  də gös  tər  dik  lə  ri 
qəh  rə  man  lıq  la  ra gö  rə Azər  bay  can 
xal  qı daim min  nət  dar ola  caq  dır. 
Öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər -
pa olun  ma  sı za  ma  nı şə  hid ol  muş 
və  tən  daş  la  rı  mı  za Al  lah  dan rəh  mət, 
ailə  lə  ri  nə sə  bir, qa  zi  lə  ri  mi  zə isə şə  fa 
di  lə  yi  rəm.
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De   kab   rın 12-də Mil   li Məc   li   sin 
in   zi   ba   ti bi   na   sı   nın fo   ye   sin   də ucal  -
dıl   mış Ümum   mil   li li   der Hey   dər 
Əli   ye   vin abi   də   si qar   şı   sın   da anım 
mə   ra   si   mi ke   çi   ri   lib. Mil   li Məc   li  -
sin Səd   ri Sa   hi   bə Qa   fa   ro   va, Səd   rin 

bi   rin   ci müavi   ni Əli Hü   seyn   li, Sədr 
müavin   lə   ri Fə   zail İb   ra   him   li və 
Adil Əli   yev Ulu ön   də   rin abi   də   si 
önü   nə ək   lil qo   ya   raq Ümum   mil  -
li li   de   rə də   rin eh   ti   ram   la   rı   nı ifa   də 
edib   lər.

Son   ra par   la   men   tin ko   mi   tə sədr  -
lə   ri, Mil   li Məc   lis Apa   ra   tı   nın rəh   bə  -
ri Sə   fa Mir   zə   yev və İş   lər İda   rə   si   nin 
mü   di   ri abi   də   nin qar   şı   sı   na qı   zıl 
gül   lər dü   züb, Ulu ön   də   rin xa   ti   rə   si  -
ni yad edi   bər.

No   yab   rın 27-də Müs   tə   qil Döv   lət   lər Bir   li   yi   nin 
(MDB) iş   ti   rak   çı   sı olan döv   lət   lə   rin Par   la   ment   lə   ra   ra   sı 
As   samb   le   ya Şu   ra   sı   nın ic   la   sı və MDB iş   ti   rak   çı   sı olan 
döv   lət   lə   rin Par   la   ment   lə   ra   ra   sı As   samb   le   ya   sı   nın 51-ci 
ple   nar ic   la   sı ke   çi   ri   lib.

Vi   deokonf   rans for   ma   tın   da ke   çi   ri   lən təd   bi   rə Azər  -
bay   can, Be   la   rus, Qa   za   xıs   tan, Qır   ğı   zıs   tan, Mol   do   va, 

Ru   si   ya Fe   de   ra   si   ya   sı, Ta   ci   kis   tan, Öz   bə   kis   tan nü   ma   yən  -
də he   yət   lə   ri və bir sı   ra bey   nəl   xalq təş   ki   lat   la   rın təm   sil  -
çi   lə   ri qa   tı   lıb   lar.

İc   las   da Mil   li Məc   li   sin Səd   ri, MDB PAA-da nü   ma  -
yən   də he   yə   ti   mi   zin rəh   bə   ri Sa   hi   bə Qa   fa   ro   va iş   ti   rak 
edib.

İc   las   da təş   ki   la   tı mə   sə   lə   yə ba   xı   lıb, Ru   si   ya Fe   de   ra  -
si   ya   sı Fe   de   ral Məc   li   si   nin Fe   de   ra   si   ya Şu   ra   sı   nın Səd   ri 
Va   len   ti   na Mat   vi   yen   ko ye   ni   dən MDB PAA Şu   ra   sı   nın 
Səd   ri se   çi   lib.

Son   ra ic   las   da CO   VID-19 pan   de   mi   ya   sı ilə əla   qə  -
dar MDB iş   ti   rak   çı   sı olan döv   lət   lər   də qa   nun   ve   ri   ci   lik 
sa   hə   sin   də gö   rül   müş təd   bir   lər, Av   ra   si   ya mə   ka   nın   da 
iq   ti   sa   di in   teq   ra   si   ya   nın və   ziy   yə   ti, pers   pek   tiv   lə   ri və 
onun nor   ma   tiv hü   qu   qi tə   mi   na   tı, 2021-ci il   də MDB 
öl   kə   lə   ri   nin döv   lət or   qan   la   rı   na ke   çi   ri   lə   cək seç   ki   lə   rin 
mü   şa   hi   də   si   nə ha   zır   lıq, MDB PAA-nın AŞ   PA ilə əmək  -
daş   lı   ğı   nın is   ti   qa   mət   lə   ri, MDB PAA-nın 2021-ci il üçün 
fəaliy   yət pla   nı, bir sı   ra təş   ki   la   ti və ma   liy   yə mə   sə   lə   lə   ri 
mü   za   ki   rə olu   na   raq mü   va   fiq qə   rar   lar qə   bul edi   lib.

Milli Məclisdə ümummilli lider  
heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

MDB PAA-nın Şu  ra ic  la  sı və 51-ci Ple  nar ic  la  sı ke  çi  rilib
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Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si (TBMM) və Av  ro  pa Şu  ra  sı 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın (AŞ  PA) 
Miq  ra  si  ya, Qaç  qın  lar və Məc  bu  ri 
Köç  kün  lər Ko  mi  tə  si  nin bir  gə tə  şəb -
bü  sü ilə 2020-ci il no  yab  rın 24-də 
ke  çi  ri  lən “Miq  rant uşaq  la  rın qo  run -
ma  sı və it  kin dü  şən uşaq  la  rın xi  las 
edil  mə  si” ad  lı bey  nəl  xalq konf  ran -
sın  da iştirak edib.

TBMM Səd  ri cə  nab Mus  ta  fa 
Şen  top və AŞ  PA Pre  zi  den  ti Rik 
Daem  sin də qa  tıl  dı  ğı konf  rans -
da Mil  li Məc  lisin Səd  ri mü  za  ki -
rə edi  lən möv  zu  nun bey  nəl  xalq 
ic  ti  maiy  yət üçün əhə  miy  yə  tin  dən 
və ak  tual  lı  ğın  dan söz açıb. Sa  hi -
bə Qa  fa  ro  va AŞ  PA-nın Miq  ra  si  ya, 
Qaç  qın  lar və Məc  bu  ri Köç  kün  lər 
Ko  mi  tə  si  nə sədr  lik et  di  yi 2016-
2018-ci il  lər  də də miq  rant uşaq  la  rın 
prob  lem  lə  ri  ni diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  dı  ğı  nı, bey  nəl  xalq ic  ti  maiy -
yə  tin bu mə  sə  lə  yə da  ha çox diq  qət 
ayır  ma  sı  na ça  lış  dı  ğı  nı xa  tır  la  dıb. 
Spi  ker sö  zü  ge  dən prob  le  min cid -
di  li  yi  ni ifa  də edən bə  zi rə  qəm  lə  ri 
təb  dir iş  ti  rak  çı  la  rı  nın diq  qə  ti  nə 
çat  dı  ra  raq bil  di  rib ki, 2018-ci ilin 
so  nu eti  ba  rı   ilə qlo  bal miq  yas  da 31 
mil  yon uşaq öz doğ  ma yurd-yu  va -
la  rın  dan di  dər  gin düş  müş, tək  cə 
2014-2018-ci il  lər ər  zin  də  1600 miq -
rant uşaq hə  ya  tı  nı itir  miş  dir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri da  ha son  ra 
BMT-nin 2020-ci ilin may ayın  da 
açıq  la  dı  ğı he  sa  ba  tı  na diq  qət çə  kib 
və bil  di  rib ki, tək  cə 2019-cu il  də 19 
mil  yon uşaq öz ev  lə  ri  ni tərk et  mək 
məc  bu  riy  yə  tin  də qal  mış  dır. Bu isə 
ona gə  ti  rib çı  xar  mış  dır ki, bu gün 
dün  ya  da olan miq  rant  la  rın 12 faizi 
uşaq  lar  dır. Baş  qa söz  lə, hər 8 miq -

rant  dan bi  ri uşaq  dır: “Bu rə  qəm  lər 
qor  xunc  dur, hə  yə  can tə  bi  li ça  lır. 
Son dövr  lər CO  VID-19 pan  de  mi  ya -
sı  nın ge  niş vü  sət al  ma  sı isə və  ziy -
yə  ti da  ha da qor  xunc et  miş  dir”.

Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va AŞ  PA 
və di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
miq  rant uşaq  lar  la bağ  lı prob  le -
mə da  ha çox diq  qət ayır  ma  sın  dan 
məm  nun ol  du  ğu  nu ifa  də et  sə də, 
və  ziy  yə  tin yax  şı  ya doğ  ru də  yiş  mə -
mə  sin  dən təəs  süf  ən  di  yi  ni bil  di  rib. 
2017-ci ilin okt  yabr ayın  da “Av -
ro  pa  da it  kin düş  müş qaç  qın  lar 
və miq  rant uşaq  lar” ad  lı qət  na  mə 
la  yi  hə  si  nə im  za atan 22 AŞ  PA üz -
vün  dən bi  ri  nin özü ol  du  ğu  nu xa -
tır  la  dan spi  ker bu sa  hə  də gö  rü  lən 
iş  lə  rin az ef  ek  tiv ol  ma  sı  nı  n sə  bə -
bi  ni “nə  ti  cə ilə mü  ba  ri  zə”də gör -
dü  yü  nü diq  qə  tə çat  dı  rıb. Sə  bəb  lər 
isə mü  ha  ri  bə  lər, hər  bi mü  na  qi  şə -
lər, iq  lim  lə bağ  lı ça  ğı  rış  lar, yox  sul -
luq və di  gər qlo  bal prob  lem  lər  dir. 
Bun  la  ra qar  şı isə ef  ek  tiv mü  ba  ri  zə 
apa  rıl  mır.

Mil  li Məc  lis Səd  ri Azər  bay  ca  nın 
da çox  say  lı qaç  qın və məc  bu  ri köç -
kün  lə  rə sa  hib olan və il  lər bo  yun  ca 
bu prob  lem  dən əziy  yət çə  kən bir 
öl  kə ol  du  ğu  nu konf  rans iş  ti  rak  çı  la -

rı  nın diq  qə  ti  nə çat  dı  rıb. Bil  di  rib ki, 
1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Azər  bay -
can Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti -
nə mə  ruz qal  mış və nə  ti  cə  də 1 mil -
yon qaç  qın və məc  bu  ri köç  kü  nün 
prob  le  mi ilə üz  ləş  miş  dir və bu, əha -
li  nin hər 8 nə  fər  dən 1-nin qaç  qın və 
məc  bu  ri köç  kün ol  ma  sı de  mək  dir: 
“La  kin bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin səs  siz  li  yi 
və Er  mə  nis  ta  nın cə  za  sız qal  ma  sı 30 
il bo  yun  ca - Azər  bay  can 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də öz əra  zi  lə  ri  ni 
iş  ğal  dan azad edə  nə qə  dər -Azər -
bay  ca  nın 20 faiz tor  paq  la  rı üzə  rin  də 
Er  mə  nis  tan iş  ğa  lı  nın da  vam et  mə  si 
ilə nə  ti  cə  lən  di”.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Su  ri  ya, İraq, 
Li  vi  ya, Yə  mən ki  mi öl  kə  lər  də möv -
cud olan qey  ri-sa  bit  li  yin və bu  nun 
Tür  ki  yə üçün ya  rat  dı  ğı çə  tin  lik  lə  rin 
də bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın fəaliy -
yə  ti  nin ef  ekt  siz  li  yi  nin nə  ti  cə  si 
ol  du  ğu  nu di  lə gə  ti  rib. Ha  zır  da Tür -
ki  yə  nin tək  cə Su  ri  ya  dan olan 3,6 
mil  yon qaç  qı  na ev  sa  hib  li  yi et  di  yi  ni 
xa  tır  la  dan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bu  na 
gö  rə Tür  ki  yə  nin ən bö  yük tə  şək  kü -
rə la  yiq ol  du  ğu  nu, la  kin bey  nəl  xalq 
ic  ti  maiy  yə  tin otu  rub dü  şün  mə  li 
ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  yıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri tBMM və AŞ  PA-nın 
tə  şəb  bü  sü ilə ke  çi  ri  lən bey  nəl  xalq konf  ran  sa qa  tı  lıb
Sa  hi  bə qa  fa  ro  va: “Bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin səs  siz  li  yi və cə  za təd  bir  lə  ri gör  mə  mə  si 
Er  mə  nis  ta  nın 30 il bo  yun  ca iş  ğa  lı da  vam et  dir  mə  si  nə gə  ti  rib çı  xar  mış  dır”.
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No  yab  rın 13-də Mil  li Məc  li  sin 
pa  yız ses  si  ya  sı  nın növ  bə  ti ic  la  sı 
ke  çi  ri  lib. İc  la  sı açan Mil  li Məc  li -
sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib 
ki, Azər  bay  can xal  qı 30 il  dən bə  ri 
həs  rət  lə göz  lə  di  yi bö  yük qə  lə  bə -
nin se  vin  ci  ni ya  şa  yır. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı 
İl  ham Əli  ye  vin ye  nil  məz ira  də  si və 
or  du  mu  zun qəh  rə  man  lı  ğı sa  yə -
sin  də xal  qı  mı  zın qur  tu  luş sa  va  şı 
zə  fər  lə ba  şa çat  mış, iş  ğal  çı Er  mə  nis -
tan təs  lim ol  ma  ğa məc  bur edil  miş 
və öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü tə  min 
olun  muş  dur.

Azər  bay  ca  nın əzə  li ta  ri  xi tor  pa  ğı 
olan Qa  ra  ba  ğın iş  ğal  dan azad edil -
mə  si xal  qı  mı  zı uzun il  lər da  vam 
edən məğ  lu  biy  yət acı  sın  dan qur  tar -
mış və onu qa  lib xal  qa çe  vir  miş  dir. 

Təəs  süf ki, mü  ha  ri  bə it  ki  siz ol  mur. 
Biz də bu mü  ha  ri  bə  də it  ki  lər ver -
dik.

İc  las  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri -
nin tək  li  fi ilə dö  yüş mey  da  nın  da, 
dinc şə  hər və kənd  lə  ri  miz  də şə  hid 
ol  muş in  san  la  rı  mı  zın xa  ti  rə  si 1 də -
qi  qə  lik sü  kut  la yad edi  lib.

Sədr Al  lah  dan bü  tün şə  hid  lə -
ri  mi  zə rəh  mət, ya  ra  lı  la  rı  mı  za şə  fa 
di  lə  yib.

Son  ra spi  ker bil  di  rib ki, Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si  nin ən şə  rəf  i sə  hi  fə  lə -
rin  dən bi  ri no  yabr ayı  nın 8-də Qa -
ra  ba  ğın in  ci  si və ta  cı, Azər  bay  can 
mə  də  niy  yə  ti  nin be  şi  yi olan Şu  şa  nın 
iş  ğal  dan azad edil  di  yi gün ol  du. 
Sədr Şu  şa  nı, di  gər şə  hər və kənd  lə -
ri  mi  zi düş  mən  dən tə  miz  lə  yən əs  gər 
və za  bit  lə  ri  mi  zin qəh  rə  man  lı  ğı  nın 
dil  lər  də das  tan ola  ca  ğı  na əmin  li  yi  ni 

bil  di  rib. O vur  ğu  la  yıb ki, bu ta  ri  xi 
gün  lə  rin bi  zim üçün ən mü  hüm 
nə  ti  cə  lə  rin  dən bi  ri də xal  qı  mı  zın 
Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin 
ət  ra  fın  da yum  ruq ki  mi bir  ləş  mə  si 
və bü  töv  ləş  mə  si ol  du. Azər  bay  can 
xal  qı  nın bir  li  yi  nin rəm  zi  nə çev  ri  lən 
bu yum  ruq düş  mə  nə en  di  ri  lən ağır 
zər  bə  lə  rin ifa  də  si idi. Çə  tin sı  naq 
qar  şı  sın  da Azər  bay  can xal  qı  nın 
ye  nil  məz gü  cə çev  ril  di  yi  ni hər kəs 
gö  rüb yə  qin et  di.

Spi  ker xa  tır  la  dıb ki, no  yab  rın 10-
da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti, Ru  si  ya 
Pre  zi  den  ti və Er  mə  nis  tan baş na  zi  ri 
tə  rə  fin  dən im  za  lan  mış üç  tə  rəf  i 
bə  ya  nat  la Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə son 
qo  yul  muş  dur.

Bu bə  ya  nat  la öl  kə  mi  zin əra  zi 
bü  töv  lü  yü tə  min edi  lə  cək, məc  bu  ri 

MİLLİ MƏCLİSİn İCLASınDA ALİ BAŞ  
KOMAnDAn İLhAM ƏLİyEVƏ VƏ AZƏrBAyCAn 
xALqınA MürACİƏt qƏBUL OLUnUB
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köç  kün  lə  ri  miz doğ  ma yurd  la  rı  na 
dö  nə bi  lə  cək  lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
qərb ra  yon  la  rı ilə Nax  çı  van Mux -
tar Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da nəq  liy  yat 
əla  qə  si  nin bər  pa  sı da mil  li ma  raq  la -
rı  mı  zın tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan 
va  cib mə  sə  lə  dir.

Sədr bir mə  qa  mı da xü  su  si qeyd 
edib ki, bu mü  ha  ri  bə  də Er  mə  nis  tan 
elə ağır zər  bə al  dı ki, onun özü  nə 
gəl  mə  si üçün uzun il  lər la  zım ola -
caq və bu gün Ye  re  van  da baş ve  rən 
an  ti  de  mok  ra  tik pro  ses  lə  rə, qa  nun -
suz əməl  lə  rə nə Qərb döv  lət  lə  ri  nin 
rəh  bər  lə  ri, nə də on  la  rın dır  na  qa  ra -
sı “in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri” mü  na  si -
bət bil  dir  mir: “Gü  man edi  rəm, hər 
şey ay  dın  dır. Hər kəs öz si  ma  sı  nı 
gös  tə  rir. Doğ  ru  dan da, möh  tə  rəm 
Pre  zi  den  ti  mi  zin de  di  yi ki  mi, bi  zə 
de  mok  ra  ti  ya dər  si keç  mə  yə ça  lı  şan -
lar əv  vəl güz  gü  də öz  lə  ri  nə bax  sın -
lar”.

Sədr diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, er  mə  ni 
van  dal  la  rı iş  ğal al  tın  da sax  la  dıq  la  rı 
əra  zi  lər  də inf  rast  ruk  tur tam sı  ra  dan 
çı  xa  rıl  mış  dır,  an  caq cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay -
can xal  qı bü  tün da  ğı  dıl  mış ya  şa  yış 
mən  tə  qə  lə  ri  ni bər  pa edə  cək və Qa -
ra  bağ sa  kin  lə  ri ata-ba  ba yurd  la  rın -
da ye  ni  dən qu  rub ya  ra  da  caq  lar.

Sədr vur  ğu  la  yıb ki, mü  ha  ri  bə -
nin da  vam et  di  yi dövr  də döv  lət 
baş  çı  sı nə qə  dər bö  yük təz  yiq  lə  rə 
mə  ruz qal  sa da, ge  ri çə  kil  mə  miş, 
or  du  mu  zun zə  fər yü  rü  şü  nü qə  lə  bə 
ilə ba  şa çat  dır  ma  ğa nail ol  muş  dur: 
“ Bu isə düş  mən üzə  rin  də bö  yük 
qə  lə  bə  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin nə qə  dər bö  yük rol 
oy  na  dı  ğı  nı bir da  ha təs  diq edir”.

Da  ha son  ra spi  ker bil  di  rib ki,  6 
ay bun  dan əv  vəl onun də  və  ti ilə 
şu  şa  lı gənc qız Əs  ra Məm  məd  li bu 
sa  lon  da çı  xış et  miş  dir: “O za  man 
Şu  şa şə  hə  ri iş  ğal al  tın  da idi və gənc 
qı  zı  mı  zın çı  xı  şı da o vax  tın ov  qa  tı -
na uy  ğun idi. Onun çı  xı  şı ya  dım  da -
dı ki, ha  mı  mı  zı duy  ğu  lan  dır  dı və 
bö  yük tə  sir ba  ğış  la  dı. Mən bu gün 

ye  nə də Əs  ra Məm  məd  li  ni bu za  la 
də  vət et  mək is  tə  yi  rəm. Dü  şü  nü  rəm 
ki, onun nə hiss et  dik  lə  ri  ni din  lə -
mək ma  raq  lı olar.

İc  las  da çı  xış edən şu  şa  lı Əs -
ra Məm  məd  li bil  di  rib ki, bir ne -
çə ay əv  vəl bu  ra  da çı  xış edər  kən 
tə  səv  vür be  lə et  məz  di ki, və  tə  nə 
qo  vuş  maq və Şu  şa  nı gör  mək bu 
qə  dər ya  xın ola  caq. Ar  tıq iş  ğa  la son 
qo  yul  du. Azər  bay  can əs  gə  ri, Azər -
bay  can xal  qı qa  nı və ca  nı ba  ha  sı  na 
öz tor  pa  ğı  na sa  hib çıx  dı. Ali Baş 
Ko  man  dan cə  nab İl  ham Əli  yev baş -

da ol  maq  la mü  zəf  ər Azər  bay  can 
Or  du  su bi  zi doğ  ma tor  paq  la  rı  mı  za 
qo  vuş  dur  du. Bi  zim ailə  miz ba  ba  la -
rı  mın evi  nə qa  yı  dır.

Əs  ra Məm  məd  li  nin çı  xı  şı al  qış -
lar  la qar  şı  la  nıb. Sədr bil  di  rib ki, 
Əs  ra  nın söz  lə  ri bü  tün mil  lət və  kil -
lə  ri  nin fi  kir  lə  ri  ni əha  tə edir.

Son  ra Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
Mət  buat və ic  ti  maiy  yət  lə əla  qə  lər 
şö  bə  si  nin bö  yük qə  lə  bə mü  na  si  bə  ti 
i  lə ha  zır  la  dı  ğı vi  deoçarx nü  ma  yiş 
et  di  ri  lib.

Da  ha son  ra Səd  rin tək  li  fi ilə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre -
zi  den  ti, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali 
Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  ye  və və 
Azər  bay  can xal  qı  na Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Mü -

ra  ciəti  nin mət  ni  nin ha  zır  lan  ma  sı 
üçün Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Əli Hü  seyn  li  nin baş  çı  lı  ğı 
ilə ko  mis  si  ya ya  ra  dı  lıb. Ko  mis -
si  ya  ya Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı 
Ni  za  mi Cə  fə  rov, Tu  ral Gən  cə  li  yev, 
Ni  gar Ar  pa  da  rai və Er  kin Qə  dir  li 
da  xil edi  lib.

İc  las  da Mil  li Məc  li  sin de pu tat-
la rı bö  yük qə  lə  bə mü  na  si  bə  ti   ilə 
ürək söz  lə  ri  ni  bil  di  rib  lər. Qeyd 
edib  lər ki, bu qə  lə  bə da  xi  li həm -
rəy  li  yi  mi  zin, mil  li bir  li  yi  mi  zin və 
Ali Baş Ko  man  da  nı  mı  zın de  di  yi 

ki  mi, yum  ruq ki  mi bir  ləş  mə  yi  mi  zin 
par  laq nə  ti  cə  si ol  du. 44 gün da  vam 
edən mü  ha  ri  bə  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev Azər  bay  ca  nın haq  qı  nı ən 
yük  sək sə  viy  yə  də qo  ru  du və qə  bul 
et  dir  di.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta -
tı Ni  gar Ar  pa  da  rai Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı 
İl  ham Əli  ye  və və Azər  bay  can xal -
qı  na Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin Mü  ra  ciəti  nin mət  ni  ni 
oxu  yub.

Mü  ra  ciət al  qış  lar  la qar  şı  la  nıb və 
sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq  lə  nib. Bu  nun -
la da Mil  li Məc  li  sin ic  la  sı ba  şa ça  tıb.

MilliMəclisinMətbuatvə 
ictimaiyyətləəlaqələrşöbəsi
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De  kab  rın 7-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də 
sə  fər  də olan İta  li  ya par  la  men  ti  nin 
De  pu  tat  lar Pa  la  ta  sı Səd  ri  nin müavi -
ni Et   o  re Ro  sa  to  nun baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rü  şüb.

Spi  ker bil  di  rib ki, ya  xın dost və 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş olan Azər  bay  can 
və İta  li  ya ara  sın  da əla  qə  lə  rin bu sə -
viy  yə  yə çat  ma  sın  da öl  kə pre  zi  dent -
lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri, apa  rı  lan 
da  nı  şıq  lar əhə  miy  yət  li rol oy  na  yıb 
və öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da im  za  lan  mış 
sə  nəd  lər mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin möh -
kəm hü  qu  qi ba  za  sı  nı təş  kil edir.

Sədr qeyd edib ki, si  ya  si, iq  ti  sa -
di, mə  də  ni sa  hə  lər  də əla  qə  lə  ri  miz 
yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf et  mək  də  dir. 
Bil  di  ri  lib ki, Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın Hey  dər Əli  yev Fon  du -
nun pre  zi  den  ti, YU  NES  KO-nun və 
İSES  KO-nun  xoş  mə  ram  lı sə  fi   ri ki  mi 
İta  li  ya  da hə  ya  ta ke  çir  di  yi la  yi  hə  lər 
ge  niş ic  ti  maiy  yə  tə yax  şı mə  lum  dur.

Söh  bət  də Sədr de  yib ki, mü  na  si -
bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fın  da par  la  ment -
lər ya  xın  dan iş  ti  rak edir  lər. Son il  lər 
Mil  li Məc  lis  lə İta  li  ya par  la  men  ti  nin 
hər iki pa  la  ta  sı ara  sın  da sıx əmək -
daş  lıq ya  ra  nıb. Spi  ker qo  naq  la  rın 
öl  kə  mi  zə sə  fər  lə  ri çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  ca  nın Gən  cə və Ağ  dam şə -
hər  lə  rinə getmələrini, Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fi n  dən tö  rə  di  lən hər  bi ci  na  yət  lər -
lə ya  xın  dan ta  nış ol  ma  la  rı  nı yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rib.

Öz növ  bə  sin  də İta  li  ya De  pu  tat  lar 
Pa  la  ta  sı Səd  ri  nin müavi  ni Et   o  re Ro -
sa  to Azər  bay  ca  nın dos  tu ki  mi böl  gə 
hə  qi  qət  lə  ri  ni, bu  ra  da gör  dük  lə  ri  ni 
İta  li  ya və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dır -
maq üçün səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  yə  cək -
lərini söyləyib. Et   o  re Ro  sa  to vur  ğu -
la  yıb ki, on  lar Av  ro  pa ins  ti  tut  la  rın  da 
Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  nin güc  lən  mə -
si  nə hər  tə  rəf   i dəs  tək ve  rə  cək  lər.

Gö  rüş  də çı  xış edən İta  li  ya De -
pu  tat  lar Pa  la  ta  sı  nın üz  vü, İta  li  ya-
Azər  bay  can Dost  luq As  so  siasi  ya  sı -
nın rəh  bə  ri Ros  sa  na Bol  di, ita  li  ya  lı 
se  na  tor  lar Ma  ria Riz  zot   i, Adol  fo 
Ur  so, De  pu  tat  lar Pa  la  ta  sı  nın üz  vü 
Pi  no Kab  ras, Mil  li Məc  li  sin İta  li  ya ilə 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi 
qru  pu  nun rəh  bə  ri Azər Kə  rim  li hər 
iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şaf pers  pek -
tiv  lə  ri, di  gər sa  hə  lər  də mü  na  si  bət  lə -
rin da  ha da də  rin  ləş  mə  si ba  rə  də öz 
fi   kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər.

No  yab  rın 18-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va TÜRK  PA-nın 
baş ka  ti  bi Al  tın  bek Ma  ma  yu  su  pov, 
Bey  nəl  xalq Türk Aka  de  mi  ya  sı  nın 
pre  zi  den  ti Dar  xan Kı  dı  rə  li, Türk Mə -
də  niy  yə  ti və İr  si Fon  du  nun pre  zi  den -
ti Gü  nay Əfən  di  ye  va ilə gö  rü  şüb.

Spi  ker qo  naq  la  rı sa  lam  la  yıb, 
Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə şan  lı Azər  bay  can Or -

du  su  nun Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 
et  di  yi qə  lə  bə haq  qın  da mə  lu  mat ve -
rə  rək de  yib ki, bu qə  lə  bə nə  ti  cə  sin  də 
tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan azad olun  du. 
Spi  ke  rin söz  lə  ri  nə gö  rə, bu zə  fər 
ta  rix  də Azər  bay  ca  nın şan  lı qə  lə  bə  si 
ki  mi qa  la  caq.

Sədr Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd edib 
ki, qo  naq  la  rın rəh  bər  lik et  di  yi qu -
rum  lar bu gün türk dün  ya  sı öl  kə  lə  ri 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə  si 
işi  nə bö  yük töh  fə  lər ve  rir. TÜRK  PA 
bu is  ti  qa  mət  də par  la  ment əmək  daş -
lı  ğı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də əhə  miy -
yət  li rol oy  na  yır. Ha  zır  da bu təş  ki  la -
ta sədr  li  yi Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si 
hə  ya  ta ke  çi  rir. Qu  ru  mun səd  ri ki  mi 
biz Mil  li Məc  lis ola  raq TÜRK  PA-nın 
fəaliy  yə  ti  nə la  zı  mi dəs  tə  yi bun  dan 
son  ra da gös  tər  mək niy  yə  tin  də  yik. 
Çün  ki bu qu  rum təş  ki  la  ta üzv öl -
kə  lə  rin xalq  la  rı ara  sın  da dost  luq və 
qar  şı  lıq  lı an  laş  ma  nın möh  kəm  lən -
mə  sin  də bö  yük ro  la ma  lik  dir.

Gö  rüş  də Sədr Türk Aka  de  mi -
ya  sı  nın fəaliy  yə  tin  dən söz aça  raq 
qu  ru  mun türk dün  ya  sın  da müx  tə  lif 
sa  hə  lər üz  rə apar  dı  ğı təd  qi  qat  la  rı, 
gö  rü  lən iş  lə  ri, əl  də edi  lən uğur  lu nə -
ti  cə  lə  ri təq  dir edib.

Spi  ker Türk Mə  də  niy  yə  ti və İr  si 
Fon  du haq  qın  da da da  nı  şa  raq bil -
di  rib ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
tə  şəb  bü  sü ilə ya  ra  dıl  mış bu qu  rum 
türk xalq  la  rı  nın mə  də  niy  yə  ti  nin və 
ir  si  nin qo  run  ma  sı, öy  rə  nil  mə  si və 
təb  li  ğin  də əhə  miy  yət  li rol oy  na  yır.
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Gö  rüş  də çı  xış edən Al  tın  bek Ma -
ma  yu  su  pov, Dar  xan Kı  dı  rə  li, Gü  nay 
Əfən  di  ye  va Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  ni, 
Azər  bay  can xal  qı  nı Ali Baş Ko  man -
dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
mü  zəf   ər or  du  mu  zun Və  tən mü  ha  ri -
bə  sin  də əl  də et  di  yi möh  tə  şəm zə  fər 
və öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
bər  pa olun  ma  sı mü  na  si  bə  ti   ilə təb  rik 
edib  lər.

Son  ra qo  naq  lar təm  sil et  dik  lə -
ri təş  ki  lat  la  rın fəaliy  yə  ti və gə  lə  cək 
plan  la  rı haq  qın  da mə  lu  mat ve  rə  rək, 
iş  ğal  dan azad olun  muş Azər  bay  can 
tor  paq  la  rın  da, o cüm  lə  dən Şu  şa  da 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li təd  bir  lər ke  çir -
mək niy  yə  tin  də ol  duq  la  rı  nı söy  lə  yə -
rək, bu mə  sə  lə ilə əla  qə  dar fi   kir  lə  ri  ni 
bö  lü  şüb  lər.

No  yab  rın 12-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Əl  cə  zair Xalq 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə -
miz  də  ki sə  fi   ri Sa  li  ma Ab  del  hak ilə 
gö  rü  şüb.

Spi  ker öl  kə  mi  zin döv  lət müs  tə -
qil  li  yi  ni ta  nı  yan ilk döv  lət  lər  dən bi  ri 
ki  mi Əl  cə  zair  lə əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
Azər  bay  ca  nın bö  yük önəm ver  di  yi  ni 
bil  di  rib. Sədr bu gö  rü  şün Azər  bay -
ca  nın öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa 
et  di  yi bir vaxt  da ger  çək  ləş  di  yi  ni diq -
qə  tə çat  dı  rıb və qar  şı tə  rə  fə er  mə  ni 
iş  ğal  çı  la  rı  na qar  şı mü  ba  ri  zə  də tut  du -
ğu möv  qe  yə gö  rə öz min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rib.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qeyd edib ki, 
or  taq ma  raq  la  rın ol  du  ğu bey  nəl -
xalq və re  gional mə  sə  lə  lə  rin həl  lin -
də, xü  su  si  lə Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
çər  çi  və  sin  də əmək  daş  lı  ğı  mız da  vam 
et  di  ri  lir. Si  ya  si dialo  qun in  ki  şa  fı hə -
ya  tın di  gər sa  hə  lə  ri  nə də öz tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir və par  la  ment  lər sə  viy  yə -
sin  də də müs  bət in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı 
möv  cud  dur. 

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar -
lı  ğı  nı bil  di  rən sə  fi r Sa  li  ma Ab  del -
hak öl  kə  si  nin Azər  bay  can  la si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, hu  ma  ni  tar, mə  də  ni sa  hə -
lər  də əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma  raq  lı 

ol  du  ğu  nu söy  lə  yib. O qeyd edib ki, 
par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də mü  na -
si  bət  lə  rin də  rin  ləş  mə  si de  pu  tat  lar 
tə  rə  fi n  dən müx  tə  lif plat  for  ma  lar  da 
tə  rəf   ə  ri ma  raq  lan  dı  ran mə  sə  lə  lər 
ət  ra  fın  da fi   kir mü  ba  di  lə  si apar  maq 
ba  xı  mın  dan çox önəm  li  dir.

No  yab  rın 12-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də 
sə  fər  də olan Fran  sa par  la  men  ti  nin 
Azər  bay  can  la dost  luq qru  pu  nun 
vit  se-pre  zi  den  ti Je  rom Lam  be  rin 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rü  şüb.

Gö  rüş  də Sədr bil  di  rib ki, 
əlaqələrin qurulmasında Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin bö  yük xid  mət  lə  ri 
olub. Bu si  ya  sət bu gün Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev tə  rə  fi n  dən 
uğur  la da  vam et  di  ri  lir. Öl  kə  nin Bi  rin -
ci vit  se-pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va əla  qə  lə  ri  mi  zin hər  tə  rəf   i in  ki -
şa  fı  na bö  yük töh  fə  lər ve  rib, vaxtı ilə 
Mil  li Məc  lis  də Fran  sa ilə dost  luq qru -
pu  nun səd  ri ki  mi par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin də  rin  ləş  mə  sin  də 
mü  hüm rol oy  na  yıb. Tə  sa  dü  fi  de  yil 
ki, məhz bu sa  hə  də  ki fəaliy  yə  ti  nə 
gö  rə Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va Fran  sa 
Res  pub  li  ka  sı  nın “Şə  rəf Le  gionu  nun 
Za  bi  ti” döv  lət or  de  ni ilə təl  tif edi  lib.

Azər  bay  ca  nın er  mə  ni iş  ğal  çı  la -
ra qar  şı apar  dı  ğı Və  tən mü  ha  ri  bə -
sin  dən söz açan spi  ker bil  di  rib ki, 
Er  mə  nis  ta  nın ca  ri ilin sent  yab  rın 
27-də tö  rət  di  yi növ  bə  ti təx  ri  ba -
tın  dan son  ra Azər  bay  can Or  du  su 
əks-hü  cum əmə  liy  ya  tı  na baş  la  yıb 
və nə  ti  cə  də öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
bər  pa edib. Sədr təəs  süf his  si ilə 
qeyd edib ki, müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də 
əla  qə  lə  ri  mi  zin möv  cud  lu  ğu  na bax -
ma  ya  raq, Fran  sa tə  rə  fi , o cüm  lə  dən 
par  la  men  tin Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun səd  ri bu mə  sə  lə  də Azər -
bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi  nə dəs  tək 
ifa  də et  mə  yib. 

Spi  ker nü  ma  yən  də he  yə  ti üzv  lə -
ri  nin öl  kə  mi  zə sə  fə  ri za  ma  nı ke  çi -

ri  lən gö  rüş  lər  də söy  lə  nən fi   kir  lə  rin 
Fran  sa Mil  li As  samb  le  ya  sın  da səs -
lən  di  ri  lə  cə  yi  nə ina  mı  nı bildirib.

Fran  sa-Azər  bay  can dost  luq qru -
pu  nun vit  se-pre  zi  den  ti Je  rom Lam -
ber qeyd edib ki, öl  kə  mi  zə dost ki  mi 
sə  fər edib  lər və müs  tə  qil Azər  bay  ca -
nın fran  sa  lı dost  la  rı Azər  bay  ca  nın öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  si  nə 
se  vi  nir  lər.

Qo  naq par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də 
mü  na  si  bət  lə  rin bun  dan son  ra da in -
ki  şaf et  di  ril  mə  si  ni önəm  li he  sab et  di -
yi  ni və bu əla  qə  lə  rə mü  hüm əhə  miy -
yət ver  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. Bil  di  ri  lib 
ki, dost  luq qru  pu  nun üzv  lə  ri bu  ra  da 
gör  dük  lə  ri  ni və Azər  bay  can tə  rə  fi  -
nin fi   kir  lə  ri  ni Fran  sa ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
və öz həm  kar  la  rı  na çat  dı  ra  caq  lar.

Gö  rüş  də çı  xış edən Fran  sa-Azər -
bay  can dost  luq qru  pu  nun üzv  lə  ri 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı, 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da baş ve  rən pro  ses -
lər  lə bağ  lı fi   kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər.

No  yab  rın 6-da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Çex Res -
pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi   ri 
Mi  lan Ekert ilə gö  rü  şüb. Gö  rüş -
də Sədr bil  di  rib ki, Azər  bay  can  la 
Çe  xi  ya ara  sın  da si  ya  si və iq  ti  sa  di 
mü  na  si  bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə -
yə çat  ma  sın  da döv  lət və hö  ku  mət 
baş  çı  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin 
və gö  rüş  lə  ri  nin ro  lu bö  yük  dür. 
Qeyd edi  lib ki, Çe  xi  ya da Av  ro -
pa İt   i  fa  qı öl  kə  lə  ri ara  sın  da ener  ji 
sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq üz  rə Azər -
bay  ca  nın əsas tə  rəf  daş  la  rın  dan 
bi  ri  dir. Vur  ğu  la  nıb ki, ra  bi  tə, ti  ca -
rət, nəq  liy  yat, ti  kin  ti, ma  şın  qa  yır -
ma, elekt  ro  ni  ka ki  mi sa  hə  lər  də də 
qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı əmək  daş  lıq üçün 
ge  niş im  kan  lar var.

Spi  ker bil  di  rib ki, iki öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı ara  sın  da da 
müs  bət mü  na  si  bət  lər möv  cud  dur. 
Par  la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri, de  pu  tat  la  rı  mı -
zın nü  fuz  lu bey  nəl  xalq par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rın  da mü  tə  ma  di gö  rüş  lə  ri 
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təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya mü  ba  di  lə  si 
ba  xı  mın  dan çox önəm  li  dir.

Söh  bət  də Azər  bay  ca  nın öz əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün bər  pa  sı üçün apar  dı -
ğı Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən da  nı  şan 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri sə  fi   rə cəb  hə  də -
ki son və  ziy  yət, həm  çi  nin Er  mə  nis -
tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin mül  ki əha  li -
yə qar  şı tö  rət  di  yi tə  ca  vüz akt  la  rı 
haq  qın  da mə  lu  mat ve  rib.

Çex Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz -
də  ki sə  fi   ri Mi  lan Ekert Çe  xi  ya  nın 
respublikamızla əmək  daş  lı  ğın in  ki -
şa  fı  na bö  yük önəm ver  di  yi  ni söy  lə -
yə  rək de  yib ki, Azər  bay  can Çe  xi  ya 
üçün va  cib st  ra  te  ji tə  rəf  daş  dır.

Söh  bət  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla -
qə  lə  rin in  ki  şa  fı, re  gional mü  na  qi  şə -
lə  rin həl  li yol  la  rı, CO  VID-19 pan -
de  mi  ya  sı  na qar  şı mü  ba  ri  zə ilə bağ  lı 
mə  sə  lə  lər və tə  rəf   ə  ri ma  raq  lan  dı  ran 
di  gər möv  zu  lar  da fi   kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rı  lıb.

No  yab  rın 5-də Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Lat  vi  ya Res  pub -
li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi   ri Day  nis 
Qa  rançs ilə gö  rü  şüb. Sədr qeyd edib 
ki, hər iki öl  kə öz döv  lət müs  tə  qil  li -
yi  ni bər  pa et  dik  dən son  ra iki  tə  rəf   i 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ta  ri  xin  də ye  ni 
bir dövr baş  la  yıb; si  ya  si, iq  ti  sa  di və 
hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğı -
mı  zın uğur  lu in  ki  şa  fı yo  lu  na qə  dəm 
qo  yu  lub.

Əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fın  da döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın ro  lun  dan da  nı  şan spi  ker 
öl  kə li  der  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri -
nin əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si qeyd edib. 

Gö  rüş  də Sədr hər iki öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rın  da dost  luq 
qrup  la  rı  nın fəaliy  yət gös  tər  mə  si -
nin əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yıb, mil  lət 
və  kil  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin 
pan  de  mi  ya  dan son  ra da da  vam et -
di  ril  mə  si  nin təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya 
mü  ba  di  lə  si ba  xı  mın  dan va  cib  li  yi  ni 
qeyd edib.

Söh  bət  də sə  fi r bildirib ki, Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zın bu böl  gə  sin  də baş ve  rən 
pro  ses  lər on  la  rın da diq  qət mər  kə -

zin  də  dir. O, re  gional mü  na  qi  şə  lə  rin 
həl  lin  də bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma 
və prin  sip  lə  ri  nə əməl olun  ma  sı ba  rə -
də öz döv  lə  ti  nin möv  qe  yi  ni bir da  ha 
səs  lən  di  rib.

No  yab  rın 4-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Çin Xalq 
Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi   ri 
Quo Min  lə gö  rü  şüb. Sədr bil  di  rib ki, 
Azər  bay  can dost Çin Xalq Res  pub  li -
ka  sı ilə müx  tə  lif sa  hə  lər  də əla  qə  lə  rin 
da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə bö  yük 
önəm ve  rir.

İki öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da döv  lət baş  çı  la  rı  nın ro  lun -
dan da  nı  şan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri öl  kə 
li  der  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  ni xü  su -
si ola  raq vur  ğu  la  yıb. Spi  ker öl  kə  lə  ri -
miz ara  sın  da bu gü  nə qə  dər 81 sə  nə -
din im  za  lan  dı  ğı  nı və bu sə  nəd  lə  rin 
əla  qə  lə  ri  mi  zin gə  lə  cək in  ki  şa  fı üçün 
eti  bar  lı hü  qu  qi əsas for  ma  laş  dır  dı -
ğı  nı diq  qə  tə çat  dı  rıb. Sədr həm  çi  nin 
qeyd edib ki, Azər  bay  can  da 100-dən 
çox Çin şir  kə  ti qey  diy  yat  dan ke  çib və 
uğur  la fəaliy  yət gös  tə  rir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bil  di  rib ki, öl -
kə  lə  ri  mi  zin ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qan -
la  rı ara  sın  da mü  na  si  bət  lər yük  sək 
sə  viy  yə  də  dir və bu mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə -
lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı  nın ro  lu bö  yük -
dür. Sədr iki öl  kə par  la  ment  lə  ri  nin 
de  pu  tat  la  rı  nın bey  nəl  xalq par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rı çər  çi  və  sin  də əmək  daş  lı -
ğı  nı yük  sək qiy  mət  lən  di  rib, pan  de -
mi  ya  dan son  ra qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni 
vur  ğu  la  yıb.

Söh  bət za  ma  nı Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın Er  mə  nis -
ta  nın iş  ğa  lın  dan qur  ta  rıl  ma  sı uğ  run -
da apa  rı  lan Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən 
da  nı  şa  raq cəb  hə böl  gə  sin  də  ki və  ziy -
yət haq  qın  da ət  raf   ı mə  lu  mat ve  rib.

Öz növ  bə  sin  də Çi  nin Azər  bay -
can  da  kı sə  fi   ri xa  nım Quo Min iki öl -
kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün par  la  ment -
ləra  ra  sı əla  qə  lə  rin xü  su  si ro  lu  nu 

qeyd edib. Bil  di  rib ki, Çin Er  mə -
nis  tan-Azər  bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin ən qı  sa müd  dət  də 
həl  li  nə, re  gion  da sül  hün və sa  bit  li -
yin bər  qə  rar olun  ma  sı  na ümid edir.

No  yab  rın 3-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Qə  tə  rin öl  kə -
miz  də  ki sə  fi   ri Fey  səl Bin Ab  dul  lah 
Əl-Hin  zab  la gö  rü  şüb. Sədr vur  ğu  la -
yıb ki, Azər  bay  can dost Qə  tər döv -
lə  ti ilə müx  tə  lif sa  hə  lər  də əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ve  rir. Döv  lət 
baş  çı  la  rı  mı  zın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri za -
ma  nı apa  rı  lan da  nı  şıq  lar və öl  kə  lə -
ri  miz ara  sın  da im  za  lan  mış sə  nəd  lər 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin möh  kəm hü  qu  qi 
ba  za  sı  nı təş  kil edir. Qeyd olu  nub 
ki, bu  gü  nə  dək iki öl  kə ara  sın  da 32 
sə  nəd im  za  la  nıb. Azər  bay  can  la Qə -
tər ara  sın  da möv  cud si  ya  si dialoq 
iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zə də öz 
müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri de  yib ki, 
öl  kə  lə  ri  mi  zin ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or -
qan  la  rı ara  sın  da xoş mü  na  si  bət  lər 
möv  cud  dur. Bu gün Mil  li Məc  lis  də 
Qə  tər  lə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
üz  rə iş  çi qru  pu fəaliy  yət gös  tə  rir. 
De  pu  tat  la  rı  mız nü  fuz  lu bey  nəl  xalq 
par  la  ment təş  ki  lat  la  rın  da fəal iş  ti  rak 
edir, mü  hüm mə  sə  lə  lə  rin mü  za  ki -
rə  sin  də bir-bi  ri  lə  ri  nə dəs  tək  lə  ri  ni 
əsir  gə  mir  lər.

Gö  rüş  də spi  ker Er  mə  nis  tan tə -
rə  fi n  dən iş  ğal olun  muş Azər  bay  can 
əra  zi  lə  ri  nin düş  mən əsa  rə  tin  dən 
azad edil  mə  si üçün apa  rı  lan əks-hü -
cum əmə  liy  yat  la  rın  dan söz aça  raq, 
cəb  hə böl  gə  sin  də  ki möv  cud du  rum -
dan da  nı  şıb.

Sə  fi r Fey  səl Bin Ab  dul  lah Əl-Hin -
zab öl  kə  si  nin Qaf  qa  zın bu böl  gə  si  nə 
bö  yük ma  raq gös  tər  di  yi  ni söy  lə  yib. 
Bil  di  ri  lib ki, yük  sək sə  viy  yə  li nü  ma -
yən  də he  yət  lə  ri  nin sə  fər  lə  ri za  ma  nı 
apa  rı  lan da  nı  şıq  lar mü  na  si  bət  lə  ri  mi -
zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si üçün yax  şı 
zə  min ya  ra  dıb.

Qo  naq par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  di -
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ril  mə  si  nin dost  luq və st  ra  te  ji tə  rəf -
daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin da  ha da 
möh  kəm  lən  mə  sin  də əhə  miy  yət  li rol 
oy  na  ya  ca  ğı  na əmin  li  yi  ni ifa  də edib. 
Bil  di  ri  lib ki, Qə  tər Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si  nin həl  lin  də və di  gər prin  si  pial 
mə  sə  lə  lər  də dost və qar  daş Azər  bay -
ca  nın möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yir.

No  yab  rın 2-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Tür  ki  yə Res -
pub  li  ka  sı  nın keç  miş Baş na  zi  ri, Tür -
ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin sa  biq 
səd  ri, mil  lət və  ki  li Bi  na  li Yıl  dı  rı  mın 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rü  şüb.

Sədr öl  kə  miz üçün be  lə həs  sas bir 
dö  nəm  də Azər  bay  ca  na sə  fər et  dik -
lə  ri üçün nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin hər 
bir üz  vü  nə öz də  rin tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rib. Qeyd edi  lib ki, bir mil  lət, 
iki döv  lət ki  mi öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da -
kı mü  na  si  bət  lə  rin dün  ya  da bən  zə  ri 
yox  dur. Di  li  miz, di  ni  miz, mə  də  niy -
yə  ti  miz, bö  lüş  dü  yü  müz də  yər  lər, o 
cüm  lə  dən uğur  la  rı  mız və kə  dər  lə  ri -
miz də bir  dir.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ böl -
gə  sin  də sent  yab  rın 27-də Er  mə  nis -
ta  nın növ  bə  ti təx  ri  ba  tın  dan son  ra 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən əks-hü  cum əmə  liy -
yat  la  rı ba  rə  də söz açıb. Spi  ker qeyd 
edib ki, tor  paq  la  rı  mı  zın 20%-ni 30 
il iş  ğal al  tın  da sax  la  yan Er  mə  nis  tan 
bu il  lər ər  zin  də mü  na  qi  şə ilə bağ -
lı BMT-nin qət  na  mə  lə  ri  ni, nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın qə  rar  la  rı  nı 
ye  ri  nə ye  tir  mək  dən bo  yun qa  çı -
rıb. Prob  le  min həl  li ilə məş  ğul olan 
Minsk qru  pu  nun fəaliy  yə  ti isə heç 
bir nə  ti  cə ver  mə  yib. İn  di Azər  bay -
can öz tor  paq  la  rı  nı özü iş  ğal  çı  lar  dan 
azad edir. Biz bu mə  sə  lə  də gös  tər -
di  yi si  ya  si və mə  nə  vi dəs  tə  yə gö  rə 
qar  daş Tür  ki  yə  nin hö  ku  mə  ti  nə və 
xal  qı  na tə  şək  kür edi  rik.

Sədr döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər -
də par  la  ment  lə  rin ro  lu  nu vur  ğu  la -
ya  raq, hər iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik 

or  qan  la  rın  da dost  luq qrup  la  rı  nın 
fəaliy  yət gös  tər  mə  si  nin; de  pu  tat  la -
rın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin, bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  da əmək  daş  lı  ğı  nın ümu  mi 
məq  səd  lə  rə xid  mət et  di  yi  ni söy  lə  yib.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib ki, tək  cə 
si  ya  si de  yil, iq  ti  sa  di sa  hə  də də əla -
qə  lə  ri  miz yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 
Bu  gü  nə  dək öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 249 
sə  nəd im  za  la  nıb. Ötən il Azər  bay -
can  la Tür  ki  yə ara  sın  da ti  ca  rət döv -
riy  yə  si  nin həc  mi 4,5 mil  yard ABŞ 
dol  la  rı həc  min  də olub. Pan  de  mi  ya -
nın ya  rat  dı  ğı çə  tin  lik  lə  rə bax  ma  ya -
raq, ca  ri ilin 8 ayın  da bu gös  tə  ri  ci 3 
mil  yard dol  la  ra ça  tıb.

Spi  ker həm  çi  nin qeyd edib ki, bu 
gün Azər  bay  can və Tür  ki  yə böl  gə -
də qlo  bal la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  ni tə  min edən döv  lət  lər  dir. 
Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han, Ba  kı-Tbi  li  si-Ər -
zu  rum, TA  NAP və TAP ki  mi ener  ji, 
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu la  yi  hə -
lə  ri döv  lət  lə  ri  mi  zin bir  gə ira  də  si  nin 
məh  su  lu  dur.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar -
lı  ğı  nı bil  di  rən Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin sa  biq səd  ri, mil  lət və  ki  li 
Bi  na  li Yıl  dı  rım öl  kə  mi  zə növ  bə  ti sə -
fə  rin  dən və bu  ra  da ke  çir  di  yi gö  rüş -
lər  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı söy  lə  yib. 
O, Azər  bay  ca  nın öz əra  zi  lə  ri  ni azad 

et  mək üçün er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  na qar  şı 
apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə  də xal  qı  mı  za dəs -
tək ver  mək üçün res  pub  li  ka  mı  za sə  fər 
et  dik  lə  ri  ni qeyd edib. Qo  naq vur  ğu -
la  yıb ki, prob  lem  lə əla  qə  dar BMT-nin 
qə  bul et  di  yi qət  na  mə  lər uzun il  lər 
ər  zin  də ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  di  yin  dən bu 
gün müs  tə  qil Azər  bay  can “öz işi  ni 
özü gö  rür”. Azər  bay  ca  nın bu haq  lı 
mü  ba  ri  zə  sin  də 83 mil  yon  luq Tür  ki  yə 
xal  qı öz qar  da  şı  nın ya  nın  da  dır.

Bi  na  li Yıl  dı  rım Tür  ki  yə par  la -
men  tin  də təm  sil olu  nan 4 par  ti  ya  nın 
Azər  bay  ca  na bir  mə  na  lı dəs  tək ver  di -
yi  ni, TBMM-in Səd  ri Mus  ta  fa Şen  to -
pun öl  kə  mi  zə və Gən  cə  yə sə  fə  ri  nin 
məhz Azər  bay  ca  na dəs  tək ba  xı  mın -
dan önəm  li ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  yıb. 
O qeyd edib ki, Tür  ki  yə  nin yük  sək 
rəs  mi  lə  ri  nin öl  kə  mi  zə sə  fər  lə  ri ya  xın 
gün  lər  də də da  vam edə  cək.

Gö  rüş  də Tür  ki  yə ilə dost  luq 
qru  pu  nun rəh  bə  ri Əh  li  man Əmi  ras -
la  nov, de  pu  tat Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı, 
TBMM-in Azər  bay  can  la dost  luq qru -
pu  nun baş  çı  sı Şa  mil Ay  rım, tür  ki  yə  li 
mil  lət və  ki  li Cə  lal Adan, Tür  ki  yə 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz  vü Gür  şad 
Zor  lu çı  xış edə  rək Azər  bay  can-Tür -
ki  yə qar  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin bu 
gü  nü və gə  lə  cək in  ki  şaf pers  pek  tiv -
lə  ri ba  rə  də fi   kir  lə  ri  ni səs  lən  di  rib  lər.
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1920-ci il ap  re  lin 28-də bol  şe  vik 
qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən iş  ğal edi  lən 
Azər  bay  can müs  tə  qil res  pub  li  ka 
sta  tu  su ilə keç  miş So  vet İt  i  fa  qı  nın 
tər  ki  bi  nə da  xil edil  sə də, Mosk  va -
dan ida  rə olu  nan ölkə ki  mi fəaliy -
yət gös  tə  rir  di.

So  vet İt  i  fa  qı  nın tər  ki  bin  də 
ol  du  ğu il  lər  də Kreml rəh  bər  lə  ri 
Azər  bay  ca  nı Ru  si  ya  nın uc  qar bir 
əya  lə  ti ki  mi sax  la  ma  ğa ça  lış  mış, 
neft-qaz sa  hə  si is  tis  na ol  maq  la 
sə  na  ye  nin di  gər sa  hə  lə  ri  nin in -
ki  şa  fı  na im  kan ver  mə  miş, on  dan 
Ru  si  ya  nın mər  kə  zi şə  hər  lə  ri  ni 
mey  və-tə  rə  vəz  lə tə  min edən aq  rar 
res  pub  li  ka ki  mi is  ti  fa  də et  miş  lər. 

Yal  nız 1969-cu il  də Hey  dər 
Əli  yev bi  rin  ci də  fə Azər  bay  can -
da si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gə  lən  dən 
son  ra müs  tə  qil si  ya  sət yü  rüt  mək 
is  ti  qa  mə  tin  də ad  dım  lar atıl  ma  ğa 
baş  lan  dı. Hey  dər Əli  ye  vin əz  mi, 
si  ya  si ira  də  si o döv  rün ste  reotip  lə -
ri  ni qır  ma  sı  na, Krem  lin res  pub  li  ka 
li  de  ri  nin is  tək  lə  ri ilə he  sab  laş  ma  sı -
na sə  bəb ol  du. Sə  na  ye  nin müx  tə  lif 
sa  hə  lə  ri  nin tə  mə  li qo  yul  du, aq  rar 
sa  hə yük  sək sü  rət  lə in  ki  şaf et  mə -
yə baş  la  dı. İq  ti  sa  diy  yat  da əl  də 
olu  nan uğur  la  ra gö  rə res  pub  li  ka -
mız ar  dı  cıl ola  raq 14 də  fə ke  çi  ci  
“Qır  mı  zı Bay  raq” or  de  ni ilə təl  tif 
edil  di. Hey  dər Əli  ye  vin kor  rup  si -
ya  ya qar  şı aç  dı  ğı sa  vaş bü  tün so  vet 
res  pub  li  ka  la  rı üçün ör  nək ol  du. 
Azər  bay  can di  li  nin döv  lət di  li ki  mi 
Kons  ti  tu  si  ya  da təs  bit olun  ma  sı, 
çox say  da gənc  lə  rin baş  qa res  pub -
li  ka  la  rın ali təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də 
təh  sil al  ma  ğa gön  də  ril  mə  si, öl  kə -
miz  də hər  bi mək  tə  bin ya  ra  dıl  ma  sı 
və di  gər  lə  ri gə  lə  cək müs  tə  qil  li  yə 
he  sab  la  nan ad  dım  lar idi.

Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər  lik is  te -
da  dı, təş  ki  lat  çı  lıq ba  ca  rı  ğı diq  qət -
dən ya  yın  ma  dı və o, 1982-ci il  də 
Mosk  va  ya də  vət olu  na  raq nə  həng 
im  pe  ri  ya  nın rəh  bər  lə  rin  dən bi  ri 
ol  du, SS  Rİ-nin ən yük  sək si  ya  si or -
qa  nı olan So  vet İt  i  fa  qı Kom  mu  nist 
Par  ti  ya  sı Mər  kə  zi Ko  mi  tə  si Si  ya  si 
Bü  ro  su  nun üz  vü se  çil  di, ey  ni za -

man  da, Na  zir  lər So  ve  ti Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni və  zi  fə  si  nə tə  yin 
olun  du. Bu və  zi  fə  lər  də Hey  dər 
Əli  yev öz par  laq is  te  da  dı  nı, ida -
rəet  mə qa  bi  liy  yə  ti  ni əzm  lə nü  ma -
yiş et  dir  di, xal  qın də  rin rəğ  bə  ti  ni 
qa  zan  dı. 

La  kin onun nü  fu  zu  nun get-ge -
də art  ma  sı Kreml funk  sioner  lə  ri  ni 
na  ra  hat edir  di. Xü  su  sən 1985-ci 
il  də ha  ki  miy  yə  tə gə  lən Mi  xail Qor -
ba  çov Hey  dər Əli  ye  vi özü  nün əsas 
rə  qi  bi ki  mi gö  rür  dü və hər vəch  lə 
onu və  zi  fə  dən uzaq  laş  dır  ma  ğa 
ça  lı  şır  dı. Qor  ba  ço  vun int  ri  qa  la  rı -
nı qə  bul et  mə  yən Hey  dər Əli  yev 
1987-ci il  də həm Si  ya  si Bü  ro üzv  lü -
yün  dən, həm də Na  zir  lər So  ve  tin -
də  ki və  zi  fə  sin  dən is  te  fa ver  di.

Mosk  va  da ça  lış  dı  ğı il  lər  də də 
Hey  dər Əli  yev heç vaxt Azər  bay -
ca  nı diq  qət  dən kə  nar  da qoy  ma -
mış, onun in  ki  şa  fı üçün əlin  dən 
gə  lə  ni əsir  gə  mə  miş  di. Xü  su  sən 
Er  mə  nis  tan rəh  bər  lə  ri  nin Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğı Er  mə  nis  ta  na bir  ləş  dir -
mək ki  mi məkr  li niy  yət  lə  ri  nin qar -
şı  sın  da daim si  pər ol  muş, on  la  rın 
də  fə  lər  lə et  di  yi mü  ra  ciət  lə  rə sərt 
şə  kil  də rədd ca  vab  la  rı ve  ril  mə  si  nə 
nail ol  muş  dur.

Hey  dər Əli  ye  vin is  te  fa  sın  dan 
son  ra er  mə  ni  lə  rin əl-qo  lu açıl  dı, 
Kreml rəh  bər  lə  ri on  la  rın se  pa  rat -
çı  lıq me  yil  lə  ri  nin qar  şı  sı  nı al  maq 
əvə  zi  nə hə  rə  kət  lə  ri  nə göz yum -
du  lar və bu  nun  la da həm Azər -
bay  can, həm də Er  mə  nis  tan üçün 
fə  la  kət  lə  rə sə  bəb olan ha  di  sə  lə  rə 
rə  vac ver  di  lər. SS  Rİ rəh  bər  lə  ri  nin 
ha  di  sə  lə  rə seyr  çi mü  na  si  bə  ti və qə -
tiy  yət  siz  li  yi öl  kə  mi  zin müs  tə  qil  li  yi 

yo  lun  da mil  li-azad  lıq hə  rə  ka  tı  nın 
ge  niş  lən  mə  si  nə sə  bəb ol  du, la  kin 
qan  lı im  pe  ri  ya öz çir  kin xis  lə  ti  ni 
gös  tər  mək  dən, dinc nü  ma  yiş  çi -
lə  rə qar  şı qo  şun ye  ri  də  rək qır  ğın 
tö  rət  mək  dən çə  kin  mə  di. 1990-cı 
il yan  va  rın 20-də Ba  kı  ya və di  gər 
şə  hər  lə  rə ye  ri  di  lən so  vet qo  şun  la  rı 
600-dən ar  tıq əli  ya  lın dinc in  sa  nın 
ölü  mü  nə, yüz  lər  lə in  sa  nın ya  ra  lan -
ma  sı  na və it  kin düş  mə  si  nə sə  bəb 
ol  du.

20 Yan  var ha  di  sə  lə  ri za  ma  nı 
Hey  dər Əli  yev öz xal  qı ilə bir  lik -
də ol  du  ğu  nu bir da  ha nü  ma  yiş 
et  dir  di. O, özü  nün və oğ  lu İl  ha  mın 
hə  ya  tı ilə risk edə  rək onun  la bir  lik -
də qır  ğı  nın sə  hə  ri gü  nü Azər  bay -
ca  nın Mosk  va  da  kı sə  fir  li  yi  nə gəl  di, 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə ge  niş 
mət  buat konf  ran  sı ke  çi  rə  rək so  vet 
rəh  bər  lə  ri  nin hə  rə  kə  ti  ni 
qə  tiy  yət  lə pis  lə  yən kəs -
kin bə  ya  nat ver  di, uzun 
il  lər üz  vü ol  du  ğu Kom -
mu  nist Par  ti  ya  sı sı  ra  la -
rın  dan is  te  fa ver  di  yi  ni 
bə  yan et  di və ilk im  kan 
ya  ra  nan ki  mi Azər  bay  ca -
na qa  yıt  dı.

Mil  li-azad  lıq hə  rə  ka -
tı  nın da  ha da ge  niş  lən -
mə  sin  dən və SS  Rİ-nin 
sü  qu  tun  dan son  ra 1991-
ci ilin okt  yab  rın  da Azər -
bay  can öz müs  tə  qil  li  yi  ni 
elan et  di. La  kin döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  nin ilk il  lə  ri 
öl  kə  miz üçün son də  rə  cə 
ağır keç  di. Sə  riş  tə  siz, qə -
tiy  yət  siz və bə  zi hal  lar  da 

tə  sa  dü  fi adam  la  rın rəh  bər və  zi  fə -
lər  də yer al  ma  sı ilk ad  dım  la  rı  nı 
atan res  pub  li  ka  nı cid  di prob  lem  lər 
qar  şı  sın  da qoy  du. İq  ti  sa  diy  yat  da 
tə  nəz  zül hökm sü  rür  dü. İş  siz  li -
yin, yox  sul  lu  ğun, inf  ya  si  ya  nın 
sə  viy  yə  si ar  tır  dı. Er  mə  nis  tan  la 
mü  ha  ri  bə  də cid  di gər  gin  lik ya  şa -
nır  dı. Be  lə bir və  ziy  yət  də qi  yam -
çı, xə  ya  nət  kar pol  kov  nik Su  rət 
Hü  sey  no  vun döv  lət çev  ri  li  şi et  mək 
id  diası  na düş  mə  si və  tən  daş mü  ha -
ri  bə  si təh  lü  kə  si ya  rat  mış  dı. Çı  xıl -
maz və  ziy  yət  də qa  lan ha  ki  miy  yət 
xal  qın tə  kid  li tə  ləb  lə  ri  ni nə  zə  rə 
ala  raq Hey  dər Əli  ye  vi Nax  çı  van -
dan Ba  kı  ya də  vət et  mək məc  bu -
riy  yə  tin  də qal  dı. Ulu ön  dər xal  qın 
ona eh  ti  ya  cı ol  du  ğu  nu çox gö  zəl 
ba  şa düş  dü  yün  dən ağır dö  nəm -
də öl  kə  yə rəh  bər  lik mis  si  ya  sı  nı öz 
üzə  ri  nə gö  tür  mə  yə ra  zı  lıq ver  di, 

Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin dünyasını dəyişməsindən 17 il 
ötdü. Azərbaycan xalqı Ulu öndərin unudul-
maz xatirəsini dərin hüznlə, eyni zamanda, 
minnətdarlıq hissi ilə yad etdi. Ümummilli 
lider Heydər Əliyev 30 ildən artıq müddətdə 
respublikaya rəhbərlik etməklə yanaşı, 
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və 
memarı kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur.

Ulu öndəri 
xatırlayarkən

Eldar Quliyev 
Milli Məclisin Hesablayıcı 

komissiyasının sədri
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1920-ci il ap  re  lin 28-də bol  şe  vik 
qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən iş  ğal edi  lən 
Azər  bay  can müs  tə  qil res  pub  li  ka 
sta  tu  su ilə keç  miş So  vet İt  i  fa  qı  nın 
tər  ki  bi  nə da  xil edil  sə də, Mosk  va -
dan ida  rə olu  nan ölkə ki  mi fəaliy -
yət gös  tə  rir  di.

So  vet İt  i  fa  qı  nın tər  ki  bin  də 
ol  du  ğu il  lər  də Kreml rəh  bər  lə  ri 
Azər  bay  ca  nı Ru  si  ya  nın uc  qar bir 
əya  lə  ti ki  mi sax  la  ma  ğa ça  lış  mış, 
neft-qaz sa  hə  si is  tis  na ol  maq  la 
sə  na  ye  nin di  gər sa  hə  lə  ri  nin in -
ki  şa  fı  na im  kan ver  mə  miş, on  dan 
Ru  si  ya  nın mər  kə  zi şə  hər  lə  ri  ni 
mey  və-tə  rə  vəz  lə tə  min edən aq  rar 
res  pub  li  ka ki  mi is  ti  fa  də et  miş  lər. 

Yal  nız 1969-cu il  də Hey  dər 
Əli  yev bi  rin  ci də  fə Azər  bay  can -
da si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gə  lən  dən 
son  ra müs  tə  qil si  ya  sət yü  rüt  mək 
is  ti  qa  mə  tin  də ad  dım  lar atıl  ma  ğa 
baş  lan  dı. Hey  dər Əli  ye  vin əz  mi, 
si  ya  si ira  də  si o döv  rün ste  reotip  lə -
ri  ni qır  ma  sı  na, Krem  lin res  pub  li  ka 
li  de  ri  nin is  tək  lə  ri ilə he  sab  laş  ma  sı -
na sə  bəb ol  du. Sə  na  ye  nin müx  tə  lif 
sa  hə  lə  ri  nin tə  mə  li qo  yul  du, aq  rar 
sa  hə yük  sək sü  rət  lə in  ki  şaf et  mə -
yə baş  la  dı. İq  ti  sa  diy  yat  da əl  də 
olu  nan uğur  la  ra gö  rə res  pub  li  ka -
mız ar  dı  cıl ola  raq 14 də  fə ke  çi  ci  
“Qır  mı  zı Bay  raq” or  de  ni ilə təl  tif 
edil  di. Hey  dər Əli  ye  vin kor  rup  si -
ya  ya qar  şı aç  dı  ğı sa  vaş bü  tün so  vet 
res  pub  li  ka  la  rı üçün ör  nək ol  du. 
Azər  bay  can di  li  nin döv  lət di  li ki  mi 
Kons  ti  tu  si  ya  da təs  bit olun  ma  sı, 
çox say  da gənc  lə  rin baş  qa res  pub -
li  ka  la  rın ali təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də 
təh  sil al  ma  ğa gön  də  ril  mə  si, öl  kə -
miz  də hər  bi mək  tə  bin ya  ra  dıl  ma  sı 
və di  gər  lə  ri gə  lə  cək müs  tə  qil  li  yə 
he  sab  la  nan ad  dım  lar idi.

Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər  lik is  te -
da  dı, təş  ki  lat  çı  lıq ba  ca  rı  ğı diq  qət -
dən ya  yın  ma  dı və o, 1982-ci il  də 
Mosk  va  ya də  vət olu  na  raq nə  həng 
im  pe  ri  ya  nın rəh  bər  lə  rin  dən bi  ri 
ol  du, SS  Rİ-nin ən yük  sək si  ya  si or -
qa  nı olan So  vet İt  i  fa  qı Kom  mu  nist 
Par  ti  ya  sı Mər  kə  zi Ko  mi  tə  si Si  ya  si 
Bü  ro  su  nun üz  vü se  çil  di, ey  ni za -

man  da, Na  zir  lər So  ve  ti Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni və  zi  fə  si  nə tə  yin 
olun  du. Bu və  zi  fə  lər  də Hey  dər 
Əli  yev öz par  laq is  te  da  dı  nı, ida -
rəet  mə qa  bi  liy  yə  ti  ni əzm  lə nü  ma -
yiş et  dir  di, xal  qın də  rin rəğ  bə  ti  ni 
qa  zan  dı. 

La  kin onun nü  fu  zu  nun get-ge -
də art  ma  sı Kreml funk  sioner  lə  ri  ni 
na  ra  hat edir  di. Xü  su  sən 1985-ci 
il  də ha  ki  miy  yə  tə gə  lən Mi  xail Qor -
ba  çov Hey  dər Əli  ye  vi özü  nün əsas 
rə  qi  bi ki  mi gö  rür  dü və hər vəch  lə 
onu və  zi  fə  dən uzaq  laş  dır  ma  ğa 
ça  lı  şır  dı. Qor  ba  ço  vun int  ri  qa  la  rı -
nı qə  bul et  mə  yən Hey  dər Əli  yev 
1987-ci il  də həm Si  ya  si Bü  ro üzv  lü -
yün  dən, həm də Na  zir  lər So  ve  tin -
də  ki və  zi  fə  sin  dən is  te  fa ver  di.

Mosk  va  da ça  lış  dı  ğı il  lər  də də 
Hey  dər Əli  yev heç vaxt Azər  bay -
ca  nı diq  qət  dən kə  nar  da qoy  ma -
mış, onun in  ki  şa  fı üçün əlin  dən 
gə  lə  ni əsir  gə  mə  miş  di. Xü  su  sən 
Er  mə  nis  tan rəh  bər  lə  ri  nin Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğı Er  mə  nis  ta  na bir  ləş  dir -
mək ki  mi məkr  li niy  yət  lə  ri  nin qar -
şı  sın  da daim si  pər ol  muş, on  la  rın 
də  fə  lər  lə et  di  yi mü  ra  ciət  lə  rə sərt 
şə  kil  də rədd ca  vab  la  rı ve  ril  mə  si  nə 
nail ol  muş  dur.

Hey  dər Əli  ye  vin is  te  fa  sın  dan 
son  ra er  mə  ni  lə  rin əl-qo  lu açıl  dı, 
Kreml rəh  bər  lə  ri on  la  rın se  pa  rat -
çı  lıq me  yil  lə  ri  nin qar  şı  sı  nı al  maq 
əvə  zi  nə hə  rə  kət  lə  ri  nə göz yum -
du  lar və bu  nun  la da həm Azər -
bay  can, həm də Er  mə  nis  tan üçün 
fə  la  kət  lə  rə sə  bəb olan ha  di  sə  lə  rə 
rə  vac ver  di  lər. SS  Rİ rəh  bər  lə  ri  nin 
ha  di  sə  lə  rə seyr  çi mü  na  si  bə  ti və qə -
tiy  yət  siz  li  yi öl  kə  mi  zin müs  tə  qil  li  yi 

yo  lun  da mil  li-azad  lıq hə  rə  ka  tı  nın 
ge  niş  lən  mə  si  nə sə  bəb ol  du, la  kin 
qan  lı im  pe  ri  ya öz çir  kin xis  lə  ti  ni 
gös  tər  mək  dən, dinc nü  ma  yiş  çi -
lə  rə qar  şı qo  şun ye  ri  də  rək qır  ğın 
tö  rət  mək  dən çə  kin  mə  di. 1990-cı 
il yan  va  rın 20-də Ba  kı  ya və di  gər 
şə  hər  lə  rə ye  ri  di  lən so  vet qo  şun  la  rı 
600-dən ar  tıq əli  ya  lın dinc in  sa  nın 
ölü  mü  nə, yüz  lər  lə in  sa  nın ya  ra  lan -
ma  sı  na və it  kin düş  mə  si  nə sə  bəb 
ol  du.

20 Yan  var ha  di  sə  lə  ri za  ma  nı 
Hey  dər Əli  yev öz xal  qı ilə bir  lik -
də ol  du  ğu  nu bir da  ha nü  ma  yiş 
et  dir  di. O, özü  nün və oğ  lu İl  ha  mın 
hə  ya  tı ilə risk edə  rək onun  la bir  lik -
də qır  ğı  nın sə  hə  ri gü  nü Azər  bay -
ca  nın Mosk  va  da  kı sə  fir  li  yi  nə gəl  di, 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə ge  niş 
mət  buat konf  ran  sı ke  çi  rə  rək so  vet 
rəh  bər  lə  ri  nin hə  rə  kə  ti  ni 
qə  tiy  yət  lə pis  lə  yən kəs -
kin bə  ya  nat ver  di, uzun 
il  lər üz  vü ol  du  ğu Kom -
mu  nist Par  ti  ya  sı sı  ra  la -
rın  dan is  te  fa ver  di  yi  ni 
bə  yan et  di və ilk im  kan 
ya  ra  nan ki  mi Azər  bay  ca -
na qa  yıt  dı.

Mil  li-azad  lıq hə  rə  ka -
tı  nın da  ha da ge  niş  lən -
mə  sin  dən və SS  Rİ-nin 
sü  qu  tun  dan son  ra 1991-
ci ilin okt  yab  rın  da Azər -
bay  can öz müs  tə  qil  li  yi  ni 
elan et  di. La  kin döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  nin ilk il  lə  ri 
öl  kə  miz üçün son də  rə  cə 
ağır keç  di. Sə  riş  tə  siz, qə -
tiy  yət  siz və bə  zi hal  lar  da 

tə  sa  dü  fi adam  la  rın rəh  bər və  zi  fə -
lər  də yer al  ma  sı ilk ad  dım  la  rı  nı 
atan res  pub  li  ka  nı cid  di prob  lem  lər 
qar  şı  sın  da qoy  du. İq  ti  sa  diy  yat  da 
tə  nəz  zül hökm sü  rür  dü. İş  siz  li -
yin, yox  sul  lu  ğun, inf  ya  si  ya  nın 
sə  viy  yə  si ar  tır  dı. Er  mə  nis  tan  la 
mü  ha  ri  bə  də cid  di gər  gin  lik ya  şa -
nır  dı. Be  lə bir və  ziy  yət  də qi  yam -
çı, xə  ya  nət  kar pol  kov  nik Su  rət 
Hü  sey  no  vun döv  lət çev  ri  li  şi et  mək 
id  diası  na düş  mə  si və  tən  daş mü  ha -
ri  bə  si təh  lü  kə  si ya  rat  mış  dı. Çı  xıl -
maz və  ziy  yət  də qa  lan ha  ki  miy  yət 
xal  qın tə  kid  li tə  ləb  lə  ri  ni nə  zə  rə 
ala  raq Hey  dər Əli  ye  vi Nax  çı  van -
dan Ba  kı  ya də  vət et  mək məc  bu -
riy  yə  tin  də qal  dı. Ulu ön  dər xal  qın 
ona eh  ti  ya  cı ol  du  ğu  nu çox gö  zəl 
ba  şa düş  dü  yün  dən ağır dö  nəm -
də öl  kə  yə rəh  bər  lik mis  si  ya  sı  nı öz 
üzə  ri  nə gö  tür  mə  yə ra  zı  lıq ver  di, 

Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin dünyasını dəyişməsindən 17 il 
ötdü. Azərbaycan xalqı Ulu öndərin unudul-
maz xatirəsini dərin hüznlə, eyni zamanda, 
minnətdarlıq hissi ilə yad etdi. Ümummilli 
lider Heydər Əliyev 30 ildən artıq müddətdə 
respublikaya rəhbərlik etməklə yanaşı, 
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və 
memarı kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur.

Ulu öndəri 
xatırlayarkən

Eldar Quliyev 
Milli Məclisin Hesablayıcı 

komissiyasının sədri
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Ali So  ve  tin Səd  ri se  çil  di, Pre  zi  dent 
və  zi  fə  lə  ri  ni ic  ra et  mə  yə baş  la  dı.

Ha  mı  nın xa  ti  rin  də  dir ki, in  di 
Qur  tu  luş Gü  nü ki  mi qeyd et  di -
yi  miz 1993-cü il iyu  nun 15-də 
Hey  dər Əli  yev xal  qın tə  kid  li tə  lə  bi 
ilə si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  sə idi, 
Azər  bay  ca  nın bir döv  lət ki  mi möv -
cud  lu  ğu  na son qo  yul  ma  sı eh  ti  ma  lı 
çox yük  sək idi. Öl  kə və  tən  daş mü -
ha  ri  bə  si as  ta  na  sın  da da  yan  mış  dı. 
Se  pa  rat  çı  lar Azər  bay  ca  nı par  ça  la -
ma  ğı qar  şı  la  rı  na məq  səd qoy  muş -
du  lar. Di  gər tə  rəf  dən isə mən  fur 
qon  şu  muz olan Er  mə  nis  ta  nın 
tə  ca  vü  zü da  vam edir, Dağ  lıq Qa  ra -
bağ ət  ra  fın  da  kı ra  yon  la  rı  mız iş  ğal 
olu  nur, əha  li ata-ba  ba yurd  la  rı  nı 
tərk et  mə  yə məc  bur edi  lir  di.

Öl  kə  ni fə  la  kət  li və  ziy  yət  dən 
qur  tar  maq, əha  li  nin ya  şa  yış sə -
viy  yə  si  nin da  ha da pis  ləş  mə  si  nin 
qar  şı  sı  nı al  maq üçün sa  bit  li  yə nail 
ol  maq və iq  ti  sa  diy  ya  tın dir  çəl -
dil  mə  si  nə baş  la  maq zə  ru  ri idi. 
Qə  tiy  yət  li təd  bir  lə  ri və müd  rik 
si  ya  sə  ti ilə se  pa  rat  çı  la  rın hə  rə  kət  lə -

ri  nə son qoy  duq  dan son  ra Hey  dər 
Əli  yev 1994-cü ilin may ayın  da 
Er  mə  nis  tan  la atəş  kəs mü  qa  vi  lə  si 
im  za  lan  ma  sı  nı tə  min edib diq  qə  ti 
da  xi  li prob  lem  lə  rin həl  li  nə yö  nəlt -
di. Bu  nun  la ya  na  şı, xa  ri  ci si  ya  sə  ti 
fəal  laş  dı  ra  raq öl  kə  yə in  ves  ti  si  ya 
cəlb olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də gər  gin 
iş apar  dı. Azər  bay  ca  nın eti  bar  lı 
əl  lər  də ol  du  ğu  nu də  yər  lən  di  rən 
nü  fuz  lu xa  ri  ci şir  kət  lər öl  kə  mi -
zə sər  ma  yə ya  tır  ma  ğa baş  la  dı  lar. 
1994-cü il sent  yab  rın 20-də dün -
ya  nın ta  nın  mış neft şir  kət  lə  ri ilə 
“Əs  rin mü  qa  vi  lə  si” im  za  lan  dı. Bu 
mü  qa  vi  lə əsa  sın  da ilk mər  hə  lə  də 
öl  kə  mi  zə 5 mil  yard dol  lar  dan ar  tıq 
xa  ri  ci sər  ma  yə ya  tı  rıl  dı.

Hə  min dövr  də Hey  dər Əli  ye  vin 
öl  kə  nin və xal  qın iq  ti  sa  di və  ziy -
yə  ti  ni yax  şı  laş  dır  maq üçün ne  cə 
gər  gin iş  lə  di  yi  nin can  lı şa  hi  di  yəm. 
Onun ha  ki  miy  yə  tə gə  li  şi  nin ilk 
gün  lə  rin  də əha  li  nin zə  ru  ri ər  zaq 
məh  sul  la  rı ilə, xü  su  sən çö  rək  lə 
tə  mi  na  tın  da han  sı çə  tin  lik  lər ol  du -
ğu  nu yax  şı xa  tır  la  yı  ram. Öl  kə  də 

ta  xıl eh  ti  ya  tı  nın kəs  kin azal  dı  ğı 
be  lə bir gün  də Ulu ön  dər ax  şam -
dan xey  li keç  miş əla  qə  dar na  zir -
lik, ko  mi  tə və di  gər qu  rum  la  rın 
rəh  bər  lə  ri ilə mü  şa  vi  rə ke  çir  di. 
Azə  rit  i  fa  qın İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri 
ki  mi mü  şa  vi  rə  yə mən də də  vət 
olun  muş  dum. Hey  dər Əli  yev 
möv  cud və  ziy  yə  ti ət  raf  ı diq  qə -
tə çat  dır  dıq  dan son  ra çı  xış yo  lu 
tap  maq üçün iş  ti  rak  çı  lar  la fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apar  dı. Növ  bə mə  nə 
ça  tan  da “sən nə kö  mək edə bi  lər -
sən?” - de  yə so  ruş  du. Mən Ru  si -
ya  da müəy  yən təş  ki  lat  lar  la mü  qa -
vi  ləm ol  du  ğu  nu, üç gü  nə öl  kə  yə 
xey  li ta  xıl gə  ti  rə bi  lə  cə  yi  mi de  dim. 
Ulu ön  dər “üç gün gec  dir, tə  ci  li işə 
baş  la” - de  yə tap  şı  rıq ver  di. Mən 
elə mü  şa  vi  rə  dən çı  xan ki  mi la  zı  mi 
adam  lar  la əla  qə ya  rat  dım. Ru  si  ya -
dan ta  xı  lın öl  kə  mi  zə tə  ci  li çat  dı  rıl -
ma  sı üçün Həş  tər  xan li  ma  nın  dan 
gə  mi va  si  tə  si  lə gə  ti  ril  mə  si qə  ra  ra 
alın  dı. Tə  ci  li Həş  tər  xa  na get  dim, 
qı  sa müd  dət  də 3 min ton buğ  da 
gə  mi  yə yük  lə  nə  rək Ba  kı  ya gə  ti  ril -
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di. Məh  su  lun çat  dı  rıl  dı  ğı ba  rə  də 
rəh  bər  li  yə mə  lu  mat ver  dim.

Çox  la  rı  nın əl  çat  maz əf  sa  nə ki  mi 
qiy  mət  lən  dir  di  yi Ba  kı-Tbi  li  si-Cey -
han ix  rac neft kə  mə  ri  nin in  şa  sı  nı 
uğur  la ba  şa çat  dı  ra  raq Azər  bay  can 
nef  ti  nin dün  ya ba  zar  la  rı  na çı  xa -
rıl  ma  sı Hey  dər Əli  yev dü  ha  sı  nın 
par  laq tən  tə  nə  si idi. Bu la  yi  hə  nin 
hə  ya  ta keç  mə  si iq  ti  sa  diy  ya  tı  mız 
üçün son də  rə  cə zə  ru  ri olan mil -
yard  lar  la dol  lar və  saitin öl  kə  mi  zə 
gə  ti  ril  mə  si  nə im  kan ver  di.

Bu  nun  la ya  na  şı, Ulu ön  dər çox 
haq  lı ola  raq iq  ti  sa  diy  ya  tın yal  nız 
neft-qaz sek  to  ru üzə  rin  də qu  rul -
ma  sı  nı düz  gün he  sab et  mir, di  gər 
sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı  nı da diq  qət  də 
sax  la  yır  dı. Qey  ri-neft sek  to  ru -
nun iq  ti  sa  di is  la  hat  lar va  si  tə  si ilə 
in  ki  şa  fı üçün ilk növ  bə  də  hü  qu  qi 
ba  za ya  rat  ma  ğın zə  ru  ri  li  yi  ni önə 
çə  kən Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü 
ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Mil  li Məc  li  si “Aq  rar is  la  ha  tın əsas -
la  rı haq  qın  da”, “Tor  paq is  la  ha  tı 
haq  qın  da”, “Kol  xoz və sov  xoz  la -
rın is  la  ha  tı haq  qın  da”, “Tor  paq 
ica  rə  si haq  qın  da” və di  gər qa -
nun  la  rı qə  bul et  di. La  zı  mi hü  qu  qi 
ba  za ya  ra  dıl  dıq  dan son  ra hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı is  la  hat  lar 
öl  kə  də ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı tam 
bər  qə  rar edə  rək iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci -
lə  rin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na, əha  li  nin 
məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min olun  ma  sı  na, 
iş  siz  li  yin azal  dıl  ma  sı  na, yox  sul  luq 
sə  viy  yə  si  nin əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 
aşa  ğı sa  lın  ma  sı  na im  kan ver  di.

Azər  bay  ca  nın dün  ya  ya in  teq  ra -
si  ya  sı, dün  ya döv  lət  lə  ri sı  ra  sın  da 
la  yiq  li ye  r tut  ma  sı, əha  li  nin so  sial 
ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də Hey  dər Əli  ye  vin gör  dü -
yü hey  rə  ta  miz iş  lə  ri sa  da  la  maq  la 
bit  məz. Mə  nim nə  zə  rim  də bü  tün 
bun  lar  la ya  na  şı, Ulu ön  də  rin Azər -
bay  can xal  qı  na və döv  lə  ti  nə ən 
önəm  li xid  mət  lə  rin  dən bi  ri onun 
öl  kə  yə İl  ham Əli  yev ki  mi la  yiq -
li va  ris töh  fə et  mə  si  dir. 2003-cü 
il  də pre  zi  dent seç  ki  lə  ri ərə  fə  sin  də 
“Mən ona özüm qə  dər ina  nı  ram” 

- de  yib İl  ham Əli  ye  vin na  mi  zəd  li -
yi  ni irə  li sür  mə  si və seç  ki  lər  də onu 
dəs  tək  lə  mə  si, par  ti  ya  daş  la  rı  na, 
tə  rəf  dar  la  rı  na və xal  qı  na töv  si  yə 
et  mə  si İl  ham Əli  ye  vi la  yiq  li va  ris 
ki  mi gör  dü  yü  nün sü  bu  tu idi. Ona 
gö  rə də öl  kə əha  li  si  nin çox bö  yük 
his  sə  si İl  ham Əli  ye  vin na  mi  zəd -
li  yi  ni dəs  tək  lə  di və o, öl  kə baş  çı -
sı pos  tun  da gör  dü  yü möh  tə  şəm 
iş  lər  lə bu eti  ma  da ta  ma  mi  lə la  yiq 
ol  du  ğu  nu inam  la sü  but et  di.

Hey  dər Əli  ye  vin tə  mə  li  ni qoy -
du  ğu iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rı İl  ham Əli -
yev çox uğur  la də  rin  ləş  di  rib, da  ha 
da ge  niş  lən  dir  di. İq  ti  sa  diy  ya  tı şa -
xə  lən  di  ri  lə  rək qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun priori  tet 
in  ki  şa  fı  na diq  qət ar  tı -
rıl  maq  la xa  ri  ci və yer  li 
in  ves  tor  lar bu sa  hə  yə 
və  sait qoy  ma  ğa sti  mul -
laş  dı  rıl  dı, sa  hib  kar  lı  ğın 
in  ki  şa  fı  na mün  bit şə  rait 
ya  ra  dıl  dı, ar  dı  cıl ola -
raq qə  bul olu  nan döv  lət 
proq  ram  la  rı sa  yə  sin  də 
re  gion  la  rın sü  rət  li in  ki  şa  fı tə  min 
edil  di, so  sial  yö  nüm  lü, çox  say  lı 
la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Gö  rü  lən 
iş  lər iq  ti  sa  diy  ya  tın il  bəil sıç  ra  yış  lı 
yük  səl  mə  si  ni tə  min et  di, ya  ra  dı  lan 
bir mil  yon  dan ar  tıq ye  ni iş yer  lə  ri 
iş  siz  li  yi kəs  kin azalt  ma  ğa, yox  sul -
luq sə  viy  yə  si  ni on də  fə  dən ar  tıq 
aşa  ğı sal  ma  ğa im  kan ver  di. Aq  rar 
sa  hə  nin yük  sək temp  li in  ki  şa  fı ər -
zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  ni qo  ru  maq  la öl -
kə  mi  zin xa  ri  ci ba  zar  dan ası  lı  lı  ğı  nı 
mi  ni  mu  ma en  dir  di. “İq  ti  sa  diy  ya  tın 
in  ki  şa  fı  nın Azər  bay  can mo  de  li” 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lən bu ya  naş  ma 
bir çox öl  kə  lə  rin diq  qə  ti  ni cəlb et  di 
və sə  mə  rə  li iq  ti  sa  diy  yat qur  maq 
üçün bu mo  del  dən nü  mu  nə ki  mi 
is  ti  fa  də et  mə  yə baş  la  dı  lar.

İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
öl  kə  miz uzun il  lər  dir ki, nə  həng 
re  gional və bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di 
la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nin 
tə  şəb  büs  ka  rı və bir  ba  şa iş  ti  rak  çı  sı 
ki  mi çı  xış edir. İs  ti  fa  də  yə ve  ri  lən 
Ba  kı-Tbi  li  si-Ər  zu  rum qaz kə  mə  ri 

qar  daş Tür  ki  yə  nin və bə  zi Av  ro -
pa öl  kə  lə  ri  nin qaz təc  hi  za  tın  da 
mü  hüm rol oy  na  yır. Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu Çin Xalq Res  pub -
li  ka  sın  dan baş  la  ya  raq Or  ta Asi  ya 
res  pub  li  ka  la  rı və Qa  za  xıs  tan  dan 
yük  lə  ri qı  sa müd  dət  də və sər  fə  li 
şə  kil  də Tür  ki  yə  yə və Av  ro  pa öl  kə -
lə  ri  nə çat  dır  ma  ğa im  kan ve  rir. Tez -
lik  lə is  tis  ma  ra ve  ri  lə  cək TA  NAP və 
TAP qaz kə  mər  lə  ri öl  kə  miz  lə ya -
na  şı, Qa  za  xıs  tan və Türk  mə  nis  tan 
res  pub  li  ka  la  rın  da is  teh  sal olu  nan 
tə  bii qa  zı Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə çat  dır -
maq  la bu öl  kə  lə  rin ener  ji təh  lü  kə -
siz  li  yi  nə bö  yük töh  fə ve  rə  cək  dir.

İl  ham Əli  yev bey  nəl  xalq aləm -
də də də  rin nü  fuz qa  zan  mış  dır. 
Onun sa  yə  sin  də dün  ya  nın apa  rı  cı 
öl  kə  lə  ri Azər  bay  can  la he  sab  la -
şır, re  giona aid bü  tün mə  sə  lə  lər 
res  pub  li  ka  mız  la ra  zı  laş  maq  la həll 
olu  nur. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, Azər -
bay  can BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra -
sı  nın qey  ri-daimi üz  vü se  çil  miş, 
req  la  ment  lə müəy  yən olun  muş 
müd  dət  də bu mö  tə  bər təş  ki  la  ta 
sədr  lik et  miş  dir. Ha  zır  da öl  kə  miz 
BMT-dən son  ra ən çox döv  lə  tin 
üzv ol  du  ğu Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka -
tı  na rəh  bər  lik edir. Er  mə  nis  tan 
is  tis  na ol  maq  la Azər  bay  can bü  tün 
re  gion öl  kə  lə  ri ilə, elə  cə də Av  ro -
pa, Ame  ri  ka və Asi  ya  nın bir çox 
öl  kə  lə  ri ilə sıx qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı 
əmək  daş  lıq edir.

Son də  rə  cə uğur  lu da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sət apa  ra  raq bü  tün sə -
viy  yə  lər  də öl  kə  mi  zin ma  raq  la  rı  nı 
mü  da  fiə edən, iq  ti  sa  diy  ya  tı hər  tə -
rəf  i in  ki  şaf et  di  rən, əha  li  nin ri  fah 
ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  nı hə  mi -

Çoxlarınınəlçatmazəfsanəkimi
qiymətləndirdiyiBakıTbilisiCeyhan
ixracneftkəmərinininşasınıuğurlabaşa
çatdıraraqAzərbaycanneftinindünya
bazarlarınaçıxarılmasıHeydərƏliyev
dühasınınparlaqtəntənəsiidi.
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şə ön pla  na çə  kən İl  ham Əli  yev 
bü  tün bun  lar  la ya  na  şı, Azər  bay -
ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər  pa 
olun  ma  sı  nı ən va  cib mə  sə  lə ki  mi 
qiy  mət  lən  di  rir. 

İl  ham Əli  yev Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si  nin əda  lət  li həl  li üçün daim gər -
gin iş apa  rır  dı. İş  ti  rak et  di  yi bü  tün 
bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də, ke  çir  di  yi 
rəs  mi gö  rüş  lər  də mün  tə  zəm ola  raq 
BMT-nin bu mü  na  qi  şə ilə bağ  lı 4 
qət  na  mə  si  nin ic  ra  sı ba  rə  də mə  sə  lə 
qal  dı  ra  raq dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin 
diq  qə  ti  ni mü  na  qi  şə  nin uzun il  lər 
bo  yu həll olun  ma  ma  sı  na yö  nəl  dir, 
də  fə  lər  lə ən yük  sək tri  bu  na  lar  dan 

öl  kə  mi  zin haqq sə  si  ni dün  ya  ya çat -
dı  rır, mü  na  qi  şə  nin ni  zam  lan  ma  sı  nı 
öh  də  si  nə gö  tür  müş Minsk qru  pu 
həm  sədr  lə  ri ilə ar  dı  cıl mü  za  ki  rə -
lər apa  rır  dı. Təəs  süf ki, dün  ya  nın 
apa  rı  cı öl  kə baş  çı  la  rı  nın mə  sə  lə  yə 
iki  li stan  dart  lar  la ya  naş  ma  sı, Minsk 
qru  pu həm  sədr  lə  ri  nin la  qeyd dav -
ra  nı  şı, Er  mə  nis  ta  nın tez-tez də  yi  şən 
rəh  bər  lə  ri  nin qey  ri-konst  ruk  tiv 
mü  na  si  bə  ti üzün  dən il  lər keç  sə də, 
mü  na  qi  şə həl  li  ni tap  mır  dı. 

Xa  ri  ci ha  va  dar  la  rı  na gü  və  nə  rək 
get-ge  də az  ğın  la  şan Er  mə  nis  ta  nın 
si  ya  si və hər  bi rəh  bər  li  yi iş  ğal olun -
muş əra  zi  lə  ri bo  şalt  maq əvə  zi  nə 
ye  ni əra  zi  lər iş  ğal et  mək xə  ya  lı  na 
dü  şür, atəş  kəs re  ji  mi  ni mün  tə  zəm 
ola  raq po  za  raq mü  da  fiə möv  qe  lə -
ri  mi  zi və ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  mi  zi 
atə  şə tu  tur, öl  kə  mi  zə qar  şı təx  ri -
bat  lar tö  rə  dir  di. 2016-cı ilin ap  rel 
ayın  da be  lə növ  bə  ti təx  ri  bat za  ma  nı 

or  du  muz düş  mə  nə la  yiq  li ca  vab ve -
rə  rək xey  li say  da can  lı qüv  və  si  ni və 
hər  bi tex  ni  ka  sı  nı məhv et  di. Yal  nız 
Ru  si  ya rəh  bər  li  yi  nin xa  hi  şi ilə əks-
hü  cum əmə  liy  yat  la  rı  nı da  yan  dı  ran 
Azər  bay  can Or  du  su 44 gün  lük 
sa  vaş  da düş  mə  nin özü  nün ya  rat -
dı  ğı “məğ  lu  be  dil  məz or  du” mi  fi  ni 
dar  ma  da  ğın et  di.

Mü  ha  ri  bə  nin ağır it  ki  lər  lə ba  şa 
gə  lə  cə  yi  ni gö  zəl bi  lən İl  ham Əli -
yev da  nı  şıq  lar yo  lu ilə həll yo  lu  na 
nə qə  dər üs  tün  lük ver  sə də, hərb 
va  rian  tı  nı heç vaxt diq  qət  dən kə -
na  ra qoy  mur  du. Ona gö  rə də or  du 
qu  ru  cu  lu  ğu is  ti  qa  mə  tin  də ar  dı  cıl 
iş apa  rır, hərb  çi  lə  ri  mi  zin dö  yüş 

qa  bi  liy  yə  ti  nin yük  səl -
dil  mə  si, or  du  nun ən 
müasir hər  bi tex  ni -
ka və sur  sat  la tə  min 
olun  ma  sı üçün təd  bir -
lər gö  rür  dü. Hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən təd  bir  lər 
or  du  mu  zu dün  ya  nın 
ən güc  lü 50 or  du  su 
sı  ra  sı  na çı  xar  maq  la 
la  zım gəl  di  yi təq  dir  də 
hərb yo  lu ilə tor  paq -
la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 

azad edi  lə  cə  yi  nə xal  qı  mız  da də  rin 
inam ya  rat  mış  dı və xalq mü  ha  ri  bə -
yə ha  zır idi. Xü  su  sən ca  ri ilin iyul 
ayın  da düş  mə  nin To  vuz ra  yo  nu 
is  ti  qa  mə  tin  də təx  ri  bat  la  rı  na la  yiq  li 
ca  vab ve  ril  dik  dən son  ra av  qust 
ayın  da öl  kə  mi  zə gön  dər  di  yi kəş -
fiy  yat-di  ver  si  ya qru  pu rəh  bə  ri  nin 
əsir gö  tü  rül  mə  si, baş na  zir Ni  kol 
Pa  şin  ya  nın “Qa  ra  bağ Er  mə  nis  tan -
dır və nöq  tə” bə  ya  na  tı, mü  da  fiə 
na  zi  ri Da  vid To  no  ya  nın “ye  ni mü -
ha  ri  bə öl  kə  miz üçün ye  ni əra  zi  lər 
de  mək  dir” sər  səm  lə  mə  si ha  mı  nın 
səb  ri  ni da  şır  mış  dı. La  kin cə  nab 
İl  ham Əli  yev “mən nə  yi, nə vaxt 
və ne  cə et  mək la  zım ol  du  ğu  nu ha -
mı  dan yax  şı bi  li  rəm” de  yə  rək ye  nə 
də təm  kin nü  ma  yiş et  dir  di, ey  ni 
za  man  da, Er  mə  nis  ta  nın ye  ni mü -
ha  ri  bə  yə ha  zır  laş  maq niy  yə  ti  ni ən 
yük  sək tri  bu  na  lar  dan, o cüm  lə  dən 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın növ -

bə  ti ses  si  ya  sın  da çı  xı  şın  da bir da  ha 
dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin və döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın diq  qə  ti  nə çat  dır  dı.

Ca  ri il sent  yab  rın 27-də Er -
mə  nis  ta  nın ye  ni  dən əra  zi  lə  ri  mi -
zi atə  şə tut  ma  sı isə kəs  kin ca  vab 
təd  bir  lə  ri gö  rül  mə  si  nə sə  bəb ol  du. 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti, Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı əsl 
qə  tiy  yət nü  ma  yiş et  di  rə  rək or  du -
mu  za əks-hü  cum əmə  liy  yat  la  rı 
hə  ya  ta ke  çir  mək ba  rə  də əmr ver  di. 
Bu əm  ri sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yən 
hərb  çi  lə  ri  miz elə ilk gün  lər  dən 
düş  mən is  teh  kam  la  rı  nı bir-bi  ri  nin 
ar  dın  ca da  ğıt  ma  ğa, can  lı qüv  və -
lə  ri  ni məhv et  mə  yə, hər  bi tex  ni -
ka  la  rı sı  ra  dan çı  xar  ma  ğa, ya  şa  yış 
mən  tə  qə  lə  ri və st  ra  te  ji yük  sək  lik -
lə  ri ələ ke  çir  mə  yə baş  la  dı  lar. Bir 
ne  çə is  ti  qa  mət  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
əks-hü  cum əmə  liy  yat  la  rı Ali Baş 
Ko  man  danı  mı  zın müd  rik si  ya  sət -
çi, də  rin bi  lik  li iq  ti  sad  çı ol  maq  la 
ya  na  şı, hər  bi st  ra  te  gi  ya  nı çox gö  zəl 
bi  lən sər  kər  də ol  du  ğu  nu həm xal -
qı  mı  za, həm də bü  tün dün  ya  ya 
nü  ma  yiş et  dir  di. 

Mü  zəf  ər or  du  mu  zun zər  bə -
lə  ri qar  şı  sın  da aciz qa  lan düş  mən 
bö  yük it  ki  lər ve  rir, hər  bi tex  ni  ka  nı 
da ata  raq dö  yüş möv  qe  lə  ri  ni tərk 
edir  di. Məğ  lu  biy  yə  ti həzm edə 
bil  mə  yən Er  mə  nis  ta  nın hər  bi-si  ya -
si rəh  bər  li  yi öz mən  fur xis  lət  lə  ri  nə 
sa  diq qa  la  raq it  ki  lə  ri  nin əvə  zi  ni 
dö  yüş böl  gə  sin  dən uzaq ya  şa  yış 
mən  tə  qə  lə  ri  mi  zə zər  bə vur  maq  la 
çıx  ma  ğa ça  lı  şır  dı. Ge  cə saat  la  rın  da 
Gən  cə şə  hə  ri  nə bal  lis  tik ra  ket  lər atı -
la  raq çox say  da mül  ki əha  li  nin qət  lə 
ye  ti  ril  mə  si və ya  ra  lan  ma  sı, Bər  də və 
Tər  tər şə  hər  lə  ri  nə kas  set  li və fos  for 
bom  ba  la  rın atıl  ma  sı, Min  gə  çe  vir su 
an  ba  rı  nı da  ğıt  ma  ğa cəhd gös  tə  ril -
mə  si, hət  a Ab  şe  ron və Xı  zı ra  yon  la -
rı  na ra  ket  lər atıl  ma  sı er  mə  ni  lə  rin ən 
ağır hər  bi ci  na  yət  lər tö  rət  mək  dən 
çə  kin  mə  di  yi  ni gös  tə  rir  di.

44 gün da  vam edən bu sa  vaş 
za  ma  nı xal  qı  mız Ali Baş Ko  man -
da  nın  ge  cə-gün  düz fə  da  kar  lıq 
gös  tər  mə  si  nin, hər  bi əmə  liy  yat -

UluöndərinAzərbaycanxalqınavədövlətinəən
önəmlixidmətlərindənbirionunölkəyəİlham
Əliyevkimilayiqlivaristöhfəetməsidir.2003
cüildəPrezidentseçkiləriərəfəsində“Mənona
özümqədərinanıram”deyibİlhamƏliyevin
namizədliyiniirəlisürməsivəseçkilərdəonu
dəstəkləməsi,partiyadaşlarına,tərəfdarlarınavə
xalqınatövsiyəetməsiİlhamƏliyevilayiqlivaris
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la  rın hər bir de  ta  lı  nı diq  qət  də 
sax  la  ya  raq əs  gər və za  bit  lə  rin 
bü  tün tə  lə  bat  la  rı  nın vax  tın  da 
ödə  nil  mə  si  ni tə  min et  mə  si  nin şa -
hi  di ol  du. Bu  nun  la ya  na  şı, cə  nab 
İl  ham Əli  yev güc  lü dip  lo  ma  tik iş 
apa  rır  dı. Hə  min gün  lər  də o, ABŞ, 
Fran  sa, İn  gil  tə  rə, Ru  si  ya, Ya  po -
ni  ya və di  gər döv  lət  lə  rin 30-dan 
ar  tıq nü  fuz  lu te  le  vi  zi  ya  la  rı  na ge -
niş mü  sa  hi  bə  lər ve  rə  rək öl  kə  mi -
zin əda  lət sa  va  şı apar  dı  ğı  nı, ta  ri  xi 
əra  zi  lə  ri  mi  zi iş  ğal  dan azad edə  rək 
BMT qət  na  mə  lə  ri  ni öz gü  cü ilə 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə məc  bur ol  du  ğu -
nu dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dır -
dı. Bu mü  sa  hi  bə  lə  ri din  lə  yər  kən 
İl  ham Əli  ye  vin təm  ki  ni, hər  tə  rəf  i 
bi  li  yə ma  lik ol  ma  sı, bə  zi jur  na  list -
lə  rin təx  ri  bat  çı sual  la  rı  nı tu  tar  lı 
də  lil  lər  lə ca  vab  lan  dı  ra  raq on  la  rı 
gü  lünc və  ziy  yət  də qoy  ma  sı hey -
rə  ta  miz təəs  sü  rat ya  ra  dır  dı. Bü  tün 
bu iş  lər  lə ya  na  şı, Ali Baş Ko  man -
da  nı  mız hər  bi əmə  liy  yat  la  rın ge -
di  şi ba  rə  də xal  qı  mı  zı mə  lu  mat  lan -
dır  ma  ğı da unut  mur  du. Onun bu 
ba  rə  də gün  də  lik ola  raq te  le  vi  zi  ya 
va  si  tə  si ilə mə  lu  mat ver  mə  si  ni 
ha  mı  mız sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir -

dik. Hər be  lə çı  xı  şın  da möh  tə -
rəm Pre  zi  den  ti  miz müj  də do  lu 
xə  bər  lər çat  dı  rır  dı. Su  qo  vu  şan 
və Ta  lış yük  sək  li  yi, Fü  zu  li, Cəb  ra -
yıl, Zən  gi  lan, Qu  bad  lı ra  yon  la  rı, 
Had  rut qə  sə  bə  si və ən nə  ha  yət 
də Şu  şa şə  hə  ri rə  şa  dət  li hərb  çi  lə -
ri  miz tə  rə  fin  dən azad edil  dik  dən 
son  ra düş  mən mü  qa  vi  mət gös  tər -
mə  yin mə  na  sız ol  du  ğu  nu an  la  dı, 
da  ha ağır it  ki  lə  rə yol ver  mə  mək 
üçün min  nət  çi  lə  ri  ni öl  kə baş  çı  mı -
za yö  nəlt  di. Cə  nab İl  ham Əli  yev 
ye  nə də ira  də nü  ma  yiş et  di  rə  rək 
hər  bi əmə  liy  yat  la  rın da  yan  dı  rıl -
ma  sı üçün va  si  tə  çi  lik edən Ru  si -
ya Pre  zi  den  ti  nə yal  nız Kəl  bə  cər, 
La  çın və Ağ  dam ra  yon  la  rı  nın iş -
ğal  da qa  lan kənd  lə  rin  dən er  mə  ni 
qo  şun  la  rı  nın çı  xa  rıl  ma  sı şər  ti ilə 
əmə  liy  yat  la  ra son qoy  ma  ğa ra  zı  lıq 
ver  di. Təs  lim ol  maq  dan (ka  pi  tul -
ya  si  ya  dan) baş  qa çı  xış yo  lu qal -
ma  yan Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri Ali 
Baş Ko  man  da  nı  mı  zın şər  ti  ni qə  bul 
et  di və no  yab  rın 10-da Azər  bay -
can və Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri  nin, Er -
mə  nis  tan baş na  zi  ri  nin im  za  la  dı  ğı 
üç  tə  rəf  i bə  ya  nat  la Er  mə  nis  tan təs -
lim ol  du, mü  ha  ri  bə par  laq qə  lə  bə -

miz  lə ba  şa çat  dı. Bu qə  lə  bə əs  gər 
və za  bit  lə  ri  mi  zin fə  da  kar  lı  ğı  nın, 
hər  bi tex  ni  ka  mı  zın mü  kəm  məl  li -
yi  nin, qar  daş Tür  ki  yə xal  qı  nın və 
onun möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti cə  nab 
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın hər  tə  rəf  i 
dəs  tə  yi  nin, Ali Baş Ko  man  da  nı  mı -
zın möh  tə  şəm si  ya  si, dip  lo  ma  tik, 
st  ra  te  ji qa  bi  liy  yə  ti  nin tən  tə  nə  si idi.

Mü  ha  ri  bə  nin da  vam et  di  yi 
gün  lər  də xal  qı  mı  zın bir yum  ruq 
ki  mi Pre  zi  den  tin ət  ra  fın  da bir  ləş -
mə  si, si  ya  si ba  xış  la  rın  da  kı fərq  lə  ri 
bir kə  na  ra qo  ya  raq öl  kə  də fəaliy -
yət gös  tə  rən 52 si  ya  si par  ti  ya  dan 
51-nin bə  ya  nat ve  rə  rək iq  ti  da  rı 
dəs  tək  lə  mə  si İl  ham Əli  ye  və olan 
də  rin ina  mı sü  but et  di. Bu ina  ma 
söy  kə  nən öl  kə baş  çı  sı so  na qə  dər 
müx  tə  lif təz  yiq  lə  rə si  nə gər  di, sa -
va  şı zə  fər  lə ba  şa çat  dır  dı, məc  bu  ri 
köç  kün  lə  rin öz ata-ba  ba yurd  la -
rı  na qa  yıt  maq ba  rə  də 30 il da  vam 
edən ar  zu  la  rı  nı ger  çək  ləş  dir  di. Ali 
Baş Ko  man  da  nı  mız Ulu ön  də  rin 
və  siy  yə  ti  ni ye  ri  nə ye  ti  rə  rək öl  kə -
mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa 
et  di, döv  lət  çi  li  yi  mi  zin xi  las  ka  rı ki -
mi adı  nı Azər  bay  can ta  ri  xi  nə qı  zıl 
hərf  ər  lə yaz  dır  dı.
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Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin möv -
cud  lu  ğu, əra  zi  lə  ri  mi  zin Er  mə  nis -
tan tə  rə  fin  dən iş  ğal al  tın  da ol  ma  sı 
və Qa  ra  bağ  da qa  nun  suz re  ji  min 
möv  cud ol  ma  sı re  gion üçün həm 
də bö  yük iq  ti  sa  di təh  lü  kə ya  ra  dır -
dı və bu, iq  ti  sa  di bir risk idi. Ey  ni 
za  man  da, re  gion  da möv  cud bö  yük 
iq  ti  sa  di la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı, in  ves  ti -
si  ya  la  rın cəlb edil  mə  si po  ten  sialı, 
“Şərq-Qərb” tran  zit ko  ri  do  ru  nun 
uğur  lu fəaliy  yə  ti ba  xı  mın  dan da 
mü  na  qi  şə bö  yük ma  neə idi.

Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu, 
Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han neft kə  mə  ri, 
“Cə  nub” qaz dəh  li  zi Qa  ra  bağ  da 
olan mü  na  qi  şə oca  ğın  dan elə də 
uzaq  da yer  ləş  mə  yib. Ona gö  rə 
də be  lə bir mü  na  qi  şə  nin qal  ma  sı 
möv  cud risk  lə  ri da  ha da ar  tı  rır  dı. 
Bu isə nə  həng la  yi  hə  lə  rin də  yə  ri -
nin və zə  rə  rə uğ  ra  ma təh  lü  kə  si  nin 
da  ha da yük  səl  mə  si  nə sə  bəb olur -
du. Tə  bii ki, bun  lar böl  gə  də in  teq -
ra  si  ya pro  ses  lə  ri üçün bir ma  neə 

idi. Mü  na  qi  şə  nin ar  tıq həll edil  mə -
si bu cür risk  lə  ri ara  dan qal  dır  dı. 
Bun  dan son  ra böl  gə  yə da  ha çox 
uzun  müd  dət  li in  ves  ti  si  ya  nın cəlb 
edil  mə  si, ye  ni əmək  daş  lıq for  mat -

la  rı  nın ya  ran  ma  sı Qaf  qaz re  gionu -
nun sa  bit böl  gə ki  mi rol al  ma  sı  na 
bö  yük im  kan ya  ra  da bi  lə  cək  dir. 

Geosi  ya  si im  kan  lar son  da iq -
ti  sa  di fay  da  la  ra çev  ri  lir. Çün  ki 
geosi  ya  sə  tin əsas hə  dəf  ə  rin  dən 
bi  ri də iq  ti  sa  di fay  da və əla  qə  lə -
rin in  ki  şa  fı  dır. Əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı 
Şərq-Qərb, Şi  mal-Cə  nub ara  sın  da 
iq  ti  sa  di döv  riy  yə  lə  rin da  ha çox 
art  ma  sı  na im  kan ya  ra  da  caq. İn  di  ki 
hal  da möv  cud pan  de  mi  ya  ya gö  rə 
iq  ti  sa  di böh  ran  la  rın, azal  ma  la  rın 
baş ver  mə  si də qar  şı  da  kı il  lər  də iq -
ti  sa  di döv  riy  yə  lə  rin və öl  kə  lə  ra  ra  sı 
ti  ca  ri əla  qə  lə  rin da  ha da art  ma  sı  nı 
proq  noz  laş  dır  ma  ğa əsas ya  ra  dır. 
İq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin bu göz  lə  ni  lən 
sü  rət  li in  ki  şa  fın  dan fay  da  lan  maq 
çox va  cib  dir.

Ümu  miy  yət  lə, Qa  ra  bağ mü  na -
qi  şə  si  nin həl  li bü  töv  lük  də re  gion 
öl  kə  lə  ri  nin ha  mı  sı üçün fay  da  lı  dır. 
Tür  ki  yə  nin, Gür  cüs  ta  nın, Ru  si  ya -
nın, İra  nın, hət  a Er  mə  nis  ta  nın iq -
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ti  sa  di in  ki  şa  fı üçün ye  ni im  kan  lar 
ya  ran  maq  da  dır.

Bu re  gion  da ye  ga  nə zəif bənd 
Er  mə  nis  tan  dır. Ha  zır  da Er  mə  nis -
ta  nın xa  ri  ci döv  lət bor  cu təq  ri  bən 
8,1 mil  yard dol  lar, val  yu  ta eh  ti -
yat  la  rı  nın top  lam həc  mi isə 0,95 
mil  yard dol  lar  dır. Öl  kə  nin xa  ri  ci 
döv  lət bor  cu ümu  mi da  xi  li məh  su -
lun (ÜDM) 60,32%-nə ça  tıb. Bu ilin 
yan  var-sent  yabr ay  la  rın  da Er  mə -
nis  tan iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  ri  lə  mə 
6,6% olub. İq  ti  sa  diy  ya  ta sər  ma  yə 
qo  yu  lu  şu cə  mi 99 mil  yon dol  lar 
təş  kil edib. Mil  li val  yu  ta olan dram 
sü  rət  lə qiy  mət  dən dü  şür: ha  zır  da 
1 dol  lar 525 dram  dır. Qar  şı  da isə 
nağd pul ça  tış  maz  lı  ğı, hi  pe  rinf -
ya  si  ya, ver  gi ödə  niş  lə  ri  nin kəs  kin 
azal  ma  sı, iş  siz  lik və yox  sul  luq 
sə  viy  yə  si  nin ar  tı  mı göz  lə  ni  lir. Eh -
ti  yat  da olan 500 mil  yon dol  lar isə 
sa  vaş gün  lə  rin  də dra  mın çök  mə -
si  nin qar  şı  sı  nı al  maq üçün val  yu  ta 
in  ter  ven  si  ya  la  rı  na sərf olu  nub.

İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si -
nin nə  ti  cə  lə  ri Er  mə  nis  tan üçün, 
ümu  miy  yət  lə, fə  la  kət  li  dir. Be  lə ki, 
Er  mə  nis  tan  da 10 ən iri ver  giödə -
yi  ci ara  sın  da “GeoMi  ning Gold”, 
“İn  ter  na  tional Ma  sis To  bac  co”, 
“Alex Hol  ding” var. Bu şir  kət  lə  rin 
üçü də Zod, Vej  nə  li və s. ya  taq  la  rın 
is  tis  ma  rı, Had  rut, Füzu  li və Qu -
bad  lı ra  yon  la  rın  da  kı tü  tün plan  ta -
si  ya  la  rı, ha  be  lə Kəl  bə  cər ra  yo  nu -
nun tə  bii eh  ti  yat  la  rı  nın is  tis  ma  rı 
he  sa  bı  na fəaliy  yət gös  tə  rir  di.

Er  mə  nis  ta  nın elekt  rik ener  ji -
si tə  lə  ba  tı  nın 11,3%-i Azər  bay  can 
tor  paq  la  rın  da  kı 6 elekt  ros  tan  si  ya 
he  sa  bı  na ödə  nir  di. Hə  min stan  si -
ya  la  rın 3-ü Kəl  bə  cər  də, 1-i Su  qo -
vu  şan  da, 2-si La  çın  da  dır. Yə  ni 
Er  mə  nis  tan 5 hid  roelekt  ros  tan -
si  ya  dan al  dı  ğı elekt  rik ener  ji  si  ni 
bir  də  fə  lik iti  rib.

Er  mə  nis  tan ta  xı  la olan eh  ti  ya  cı -
nın 25%-ni iş  ğal et  di  yi Azər  bay  can 
tor  paq  la  rı he  sa  bı  na ödə  yir  di. Ar  tıq 
bu, müm  kün de  yil, çün  ki er  mə -
ni  lər Had  rut, Fü  zu  li, Kəl  bə  cər, 
Zən  gi  lan və Qu  bad  lı ra  yon  la  rın -

da  kı tar  la  lar  dan məh  rum ol  du  lar. 
Ən nə  ha  yət, Er  mə  nis  tan dün  ya 
ba  za  rı  na çı  xar  dı  ğı, 8 öl  kə  də sat  dı  ğı 
“Ka  ta  ro” şə  rab bren  di  ni də itir  di, 
çün  ki  “Ka  ta  ro” şə  rab  la  rı Had  ru -
tun Tuğ kən  din  də is  teh  sal olu  nur. 
Hə  min kənd isə er  mə  ni iş  ğa  lın  dan 
qur  tu  lub.

Er  mə  nis  ta  nı çox cid  di iq  ti  sa  di 
fə  la  kət göz  lə  yir. Bu öl  kə möv  cud 
im  kan  la  rı an  la  yar  sa, apar  dı  ğı yan -
lış si  ya  sət  dən əl çə  kər  sə, mü  na  si -
bət  lər  də ye  ni bir dö  nə  min baş  la  ma 
eh  ti  ma  lı ya  ra  nar. İq  ti  sa  di əla  qə  lə -
rin qu  rul  ma  sı və in  ki  şa  fı, söz  süz 

ki, ha  mı  nın mə  na  fe  yi  nə uy  ğun  dur. 
Bu, ar  zuolu  nan  dır. Cə  nu  bi Qaf -
qaz iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 75%-nə sa  hib 
Azər  bay  can böl  gə  də ən ak  tiv iq  ti -
sa  di oyun  çu  dur. Həm re  surs  la  rı  na, 
möv  cud inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nə, 
ey  ni za  man  da, ge  niş əla  qə  lə  rə gö  rə 
öl  kə  miz li  der möv  qe  də  dir.

Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di im  kan -
la  rı hər kə  sin fay  da  lan  ma  sı üçün 
mün  bit şə  rait ya  ra  dır. Mü  na  qi  şə  ni 
həll et  miş öl  kə ki  mi Azər  bay  can 
bu qə  lə  bə  ni iq  ti  sa  di fay  da  la  ra çe -
vir  mə  yi ba  ca  ra  caq. Bu  nun üçün də 
mü  hüm im  kan  lar var.

Kəlbəcərin Söyüdlü (Zod) qızıl yatağı

Zəngilanda salınan üzüm sahələrindən biri
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Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də möh  tə -
şəm ta  ri  xi qə  lə  bə qa  za  nan Azər -
bay  can həm öz əra  zi bü  töv  lü  yü -
nün, həm ta  ri  xi əda  lə  tin, həm də 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun bər  pa  sı  na 
mü  vəf  əq ol  du. Sent  yab  rın 27-dən 
baş  la  ya  raq de  kab  rın 1-nə qə  dər 
da  vam edən bu mər  hə  lə cə  mi 
64 gün çək  sə də, əs  lin  də, nəin  ki 
Azər  bay  can  da, bü  töv  lük  də Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da ta  ma  mi  lə fərq  li və ye  ni 
bir era  nın baş  lan  ğı  cı  nı ya  rat  dı. 
Ona gö  rə də 44 gün  lük ak  tiv mü -
ha  ri  bə fa  za  sı və son  ra  kı 20 gün  də 3 
ra  yo  nu  mu  zun bir gül  lə atıl  ma  dan 
azad edil  mə  si elə bir mü  hüm ha -
di  sə  dir ki, xal  qı  mı  zın ta  ri  xi  nə qı  zıl 

hərf  ər  lə ya  zıl  dı. Yə  ni uzun il  lər  dir 
da  vam edən və “Dağ  lıq Qa  ra  bağ” 
prob  le  mi ad  lan  dı  rı  lan mə  sə  lə bir -
də  fə  lik həll edil  di, Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü tə  min olun  du. 
Azər  bay  can xal  qı məğ  lub edil  miş 
xalq sta  tu  sun  da təq  dim edil  mək -
dən qur  tu  la  raq qa  lib xalq sta  tu  su 
əl  də et  di, mil  li bir  li  yin və bə  ra  bər -
li  yin sim  vo  lu  na çev  ril  di.

Bü  tün cəb  hə  lər  də möh  tə  şəm
qə  lə  bə  mi  zin me  ma  rı 
mü  zəf  fər Ali Baş Ko  man  dan,
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  dir
Əl  bət  ə, çox mü  rək  kəb ta  ri -

xi mər  hə  lə  dən keç  dik. 44 gün  lük 
mü  ha  ri  bə ta  ri  xin  də hər han  sı ki  çik 
bir səhv bö  yük fa  ciələ  rə sə  bəb ola 
bi  lər  di. 30 ilə qə  dər da  vam edən 
da  nı  şıq  lar pro  se  sin  də Azər  bay  can 
xal  qı  nın səb  ri, də  ya  nə  ti, dö  zü  mü 
sı  na  ğa çə  kil  di. An  caq mü  zəf  ər Ali 
Baş Ko  man  dan, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev ol  duq  ca mü  rək  kəb re  gion -
da çox mü  rək  kəb bir hər  bi-si  ya  si 
pro  se  si dip  lo  ma  ti  ya  nın və si  ya -
sə  tin müm  kün et  di  yi ən ma  hir 
in  cə  lik  lər  lə ida  rə et  mə  yi ba  car  dı, 
dö  yüş mey  da  nın  da qa  zan  dı  ğı  mız 
ta  ri  xi qə  lə  bə  mi  zi dip  lo  ma  tik si  ya  si 
müs  tə  vi  də də möh  kəm  lən  dir  di.

Mü  ha  ri  bə  ni baş  lat  maq heç vaxt 
və heç bir hal  da asan qə  rar sa  yı -
la bil  məz. An  caq onu bi  tir  mək 
və mü  ha  ri  bə  də qa  zan  dı  ğı  nı axı  ra 
qə  dər əl  də sax  la  maq on  dan da çə -
tin olur. 44 gün  lük pro  ses  də bi  zə 

bö  yük qə  lə  bə  ni gə  ti  rə  cək bü  tün 
kom  po  nent  lə  rin ha  mı  sı  nın ne  cə 
us  ta  lıq  la tə  min edil  di  yi  ni gör  dük. 
Azər  bay  can Or  du  su dö  yüş mey -
da  nın  da ta  ri  xi zə  fər qa  zan  dı və bu 
qə  lə  bə si  ya  si, dip  lo  ma  tik müs  tə -
vi  də qo  run  du. Azər  bay  can Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğın in  ci  si olan Şu  şa şə  hə  ri  ni, 
onun ar  dın  ca bir gün  də 70-dən ar -
tıq kən  di, 8 st  ra  te  ji yük  sək  li  yi azad 
et  mək  lə, Er  mə  nis  ta  nı diz çök  dür  dü 
və ka  pi  tul  ya  si  ya  ya məc  bur et  di. Ali 
Baş Ko  man  dan, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can 
Or  du  su ca  nı, qa  nı ba  ha  sı  na Er  mə -
nis  tan or  du  su  nun məğ  lu  bedil  məz -
li  yi ba  rə  də il  lər  dir for  ma  laş  dı  rıl -
mış mi  fi 44 gü  nə da  ğıt  dı, bü  tün 
qüv  və  lə  ri Azər  bay  can xal  qı  nın 
ira  də  si ilə he  sab  laş  ma  ğa məc  bur 
et  di, Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü -
yü bər  pa olun  du. Azər  bay  can xal  qı 
bu pro  ses  də bir da  ha sü  but et  di ki, 
öl  kə  miz  də xalq-iq  ti  dar bir  li  yi ol  du -
ğu təq  dir  də ən çə  tin və mü  rək  kəb 
mə  sə  lə  lər be  lə həll edi  lir.

Bu gün də Azər  bay  can xal  qı bu 
qə  lə  bə əh  val-ru  hiy  yə  si  ni bö  yük 
coş  qu ilə ya  şa  yır. Bu qə  lə  bə Azər -
bay  can xal  qı  na, xalq da bu möh -
tə  şəm qə  lə  bə  yə la  yiq  dir. Çün  ki bu 
il  lər ər  zin  də Azər  bay  can döv  lət -
çi  li  yi bö  yük im  ta  han  lar  dan keç  di. 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ən doğ  ru 
za  man  da ən doğ  ru qə  ra  rı qə  bul 
et  mək  lə, xal  qı  mı  zın ta  ri  xi qə  lə  bə  si -
ni tə  min et  di, dip  lo  ma  tik, si  ya  si və 
hər  bi müs  tə  vi  də qa  za  nı  lan qə  lə  bə -

Hikmət Məmmədov
Milli Məclisin Müdafiə, 
təhlükəsizlik və korrupsiya ilə 
mübarizə komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycanın yaratdığı geostrateji 
reallıqlar yeni dünya nizamı kontekstində

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev olduqca mürəkkəb regionda çox 
mürəkkəb bir hərbi-siyasi prosesi diplomatiyanın və siyasətin mümkün etdiyi ən mahir 
incəliklərlə idarə etməyi bacardı, döyüş meydanında qazandığımız tarixi qələbəmizi  
diplomatik siyasi müstəvidə də möhkəmləndirdi.
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lər  lə qa  li  biy  yə  ti  mi  zin sim  vo  lu  na 
çev  ril  di. İl  ham Əli  yev əra  zi bü  töv -
lü  yü  mü  zü bər  pa edən bö  yük döv -
lət xa  di  mi ki  mi adı  nı hər  bi-si  ya  si 
ta  ri  xi  mi  zə qı  zıl hərf  ər  lə yaz  dır  dı. 
Son 200 il  lik ta  ri  xi  miz  də ilk də  fə 
tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal  dan azad edən 
mü  zəf  ər sər  kər  də ol  du.

ta  ri  xi zə  fə  rin 
si  ya  si xro  no  lo  gi  ya  sı
Xal  qı  mı  zın Və  tən mü  ha  ri  bə -

si  nin, is  tiq  lal sa  va  şı  nın so  nu bi  zə 
qa  li  biy  yət və ye  ni geost  ra  te  ji sta  tus 
qa  zan  dır  dı. Qı  sa  ca ola  raq bu ta  ri  xi 
qə  lə  bə  yə ne  cə gəl  di  yi  mi  zin si  ya  si 
xro  no  lo  gi  ya  sı isə be  lə  dir: prob  le -
min 70 il  lik fa  si  lə  dən son  ra ye  ni  dən 
ak  tiv fa  za  ya keç  mə  si döv  rü, yə  ni 
1920-ci il  dən 1988-ci ilə  dək da  vam 
edən nis  bi dinc döv  rün 1988-ci 
il  dən ba  şa  ya  raq 1994-cü ilə  dək 
asim  met  rik mü  ha  ri  bə mər  hə  lə  si -
nə qə  dəm qoy  ma  sı və dö  yüş  lər  də 
Azər  bay  ca  nın uduz  du  rul  ma  sı, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ və onun ət  ra  fın  da 
7 ra  yo  nu  mu  zun iş  ğal al  tı  na düş -
mə  si; 1994-1997-ci il  lər fəal sülh 
ax  ta  rış  la  rı mər  hə  lə  si; 1997-2001-ci 
il  lər prob  le  min həl  li  nə ya  xın  laş  maq 
mər  hə  lə  si; 2001-ci il  də Ki-Uest  də 

da  nı  şıq  la  rın po  zul  ma  sı və son  ra -
kı 2001-2003-cü il  lər da  nı  şıq  la  rın 
imi  ta  si  ya  sı döv  rü; 2003-2016-cı il  lər 
st  ra  te  ji sü  kut, ya  xud səs  siz mü  ha  ri -
bə döv  rü, yə  ni da  vam edən da  nı -
şıq  la  ra pa  ra  lel ola  raq or  du qu  ru  cu -
lu  ğu, hər  bi sə  na  ye  nin ya  ra  dıl  ma  sı, 
pe  şə  kar kadr  la  rın komp  lekt  ləş  di -
ril  mə  si, XXI əs  rin mü  ha  ri  bə  si  nə 
ha  zır  laş  ma döv  rü; 2016-2018-ci il  lər 
st  ra  te  ji sü  kut və səs  siz mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də Azər  bay  ca  nın mü  ha  ri  bə -
yə ha  zır  lı  ğı  nın test edil  mə  si mər -
hə  lə  si: Ap  rel və Gün  nüt dö  yüş  lə  ri; 
2018-2020-ci il  iyul ta  rix  lə  ri ara  sın -
da  kı vaxt nə  ti  cə  lə  rin təh  lil edil  mə  si, 
ça  tış  maz  lıq  la  rın qı  sa müd  dət  də 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, hər  bi-si  ya  si və 
geost  ra  te  ji za  ma  nın zər  gər də  qiq  li  yi 
ilə se  çil  mə  si; 2020-ci ilin sent  yab  rın 
27-dən no  yab  rın 9-na qə  dər da  vam 
edən 44 gün  lük mü  ha  ri  bə döv  rü 
və tam qə  lə  bə, iş  ğal  çı Er  mə  nis  ta  nın 
ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  na qol çək  mə  si.

Azər  bay  can hərb və 
dip  lo  ma  ti  ya ta  ri  xin  də bü  tün
dün  ya  da hey  rət  lə qar  şı  la  nan
ye  ni  lik  lə  rə im  za at  dı
Ən mü  hüm mə  qam  lar  dan bi  ri 

bu  dur ki, par  laq qa  li  biy  yət qa  za -

na  raq Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi -
şə  si  nin hər  bi-si  ya  si yol  la həl  li  nə 
nail olan Azər  bay  can re  gion  da 
ye  ni geostra  te  ji real  lıq  lar ya  rat  dı. 
Bu kon  tekst  də bir sı  ra mə  qam  la -
ra xü  su  si ola  raq diq  qət ye  tir  mək 
la  zım  dır. Əv  və  la, Azər  bay  can 
hərb və dip  lo  ma  ti  ya ta  ri  xin  də 
bü  tün dün  ya  da hey  rət  lə qar  şı  la -
nan ye  ni  lik  lə  rə im  za at  dı. So  vet 
İt  i  fa  qı  nın da  ğıl  ma  sı pro  se  sin  də 
et  nik se  pa  rat  çı  lıq  la mü  şa  hi  də edi -
lən mü  ha  ri  bə  lər ta  ri  xin  də dö  nüş 
ya  rat  maq  la ye  ni nü  mu  nə or  ta  ya 
qoy  du. Vax  ti  lə dün  ya si  ya  sə  ti  nin 
fərq  li qütb  lə  rin  də yer alan qon  şu 
döv  lət  lə  rin ma  raq  la  rı  nı qar  şı  lıq -
lı şə  kil  də bir ara  ya gə  ti  rə  rək və 
mil  li ma  raq  la  rı  mız  la uz  laş  dı  ra  raq 
re  gion  da Tür  ki  yə-Ru  si  ya əmək -
daş  lı  ğı  nın fun  da  men  tal əsas  la  rı  nı 
for  ma  laş  dır  dı.

Azər  bay  can ye  ni real  lıq 
for  ma  laş  dır  maq  la özü  nə 
mü  hüm st  ra  te  ji pers  pek  tiv 
tə  min et  di
Öl  kə  miz bö  yük bir st  ra  te  ji 

re  gion  da ye  ni güc ba  lan  sı ya  rat -
maq  la bu ye  ni geosi  ya  si ta  raz  lıq  da 
özü  nün mü  hüm ye  ri  ni və ro  lu  nu 
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müəy  yən et  di. Bü  tün bun  lar isə o 
qə  dər sü  rət  lə baş ver  di ki, dün  ya 
si  ya  sə  ti  ni müəy  yən edən güc mər -
kəz  lə  ri  nin bir ço  xu, sa  də  cə ola  raq, 
ha  di  sə  lə  ri kə  nar  dan iz  lə  di  lər və 
ona əs  la mü  da  xi  lə edə bil  mə  di  lər. 
Hal  bu  ki biz çox ra  di  kal və ak  tiv 
mü  da  xi  lə cəhd  lə  ri  nin də şa  hi  di 
ol  duq.

Be  lə  lik  lə, ha  zır  da Azər  bay  can 
ye  ni real  lıq for  ma  laş  dır  maq  la 
özü  nə mü  hüm st  ra  te  ji pers  pek  tiv 
tə  min edib. Bu real  lı  ğı ya  ra  dan 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev La  çın ra -
yo  nu  nun iş  ğal  dan azad edil  mə  si 
mü  na  si  bə  ti ilə xal  qı  mı  za mü  ra  ciət 
edər  kən bir sı  ra mü  hüm mə  sə  lə -
lə  rə to  xun  du. O cüm  lə  dən mil  li 
ira  də  mi  zə qar  şı ad  dım at  maq 
niy  yə  tin  də olan  la  ra ye  nə sərt is -
ma  rıc  lar gön  də  rə  rək bil  dir  di ki, 
“Əgər bir il bun  dan əv  vəl bə  zi  lə  ri 
bi  zə de  yir  di  lər  sə ki, siz möv  cud 
olan real  lıq  la ba  rı  şın, bu gün mən 
de  yi  rəm, hər kəs möv  cud real  lıq -
la ba  rış  ma  lı  dır. No  yab  rın 10-da 
im  za  lan  mış bə  ya  na  ta əgər kim  sə 

mü  da  xi  lə et  mək is  tə  sə, bi  zim sərt 
möv  qe  yi  mi  zi gö  rə  cək”.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, be  lə cəhd -
lər var və Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
də, əs  lin  də, elə on  la  ra xə  bər  dar  lıq 
edir  di. Be  lə cəhd  lə  rin məq  sə  di isə 
ra  zı  laş  ma  nı poz  maq  dır. Çün  ki 
bu ra  zı  laş  ma bə  zi güc mər  kəz -
lə  ri  ni re  gion  da ya  ra  dı  lan ye  ni 
təh  lü  kə  siz  lik for  ma  tın  dan kə  nar -
da qo  yub. Tür  ki  yə-Ru  si  ya Bir  gə 
Mo  ni  to  rinq Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl -
ma  sı bə  ya  nat  da təs  bit edi  lib. Ey  ni 

za  man  da, bu  ra  da təh  lü  kə  siz  lik 
təd  bir  lə  ri  nin gö  rül  mə  si və bə  ya -
na  tın müd  dəala  rı  nın ic  ra edil  mə -
si  nə nə  za  rət də bu qu  ru  ma hə  va  lə 
olu  nub. Ya  ran  mış bu ye  ni geosi -
ya  si real  lıq heç də re  gion  da geosi -
ya  si ma  raq  la  rı olan bə  zi qlo  bal 
ak  tor  la  rın ürə  yin  cə de  yil və daim 
bu  na mü  da  xi  lə et  mə  yə cəhd edir -
lər. An  caq bü  tün bun  lar, şüb  hə -
siz ki, ye  ni real  lı  ğı də  yi  şə bil  məz 
və ha  zır  da Azər  bay  can re  gionun 
li  der və qa  lib öl  kə  si ki  mi öz ye  ni 
gə  lə  cə  yi  ni in  şa edir.

Azər  bay  can-tür  ki  yə 
tan  de  mi ye  ni dün  ya 
ni  za  mın  da dik  tə edən 
güc mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri  nə çev  ri  lə bi  lər
Şüb  hə  siz, Azər  bay  ca  nın əl  də 

et  di  yi ta  ri  xi-st  ra  te  ji qə  lə  bə  nin miq -
ya  sı o qə  dər bö  yük  dür ki, bu  nu 
dərk et  mək üçün za  ma  na eh  ti  yac 
var. Qə  lə  bə çox  vek  tor  lu  dur, bu  nun 
şa  qu  li də  rin və üfü  qi coğ  ra  fi tə  rə  fi 
var. İkin  ci gö  rü  nən tə  rəf  dir. Ha -
mı  mız bu  nu vi  zual ola  raq ay  dın 

gö  rü  rük ki, tor  paq  la  rı  mız iş  ğal -
dan azad edil  di. Bi  rin  ci isə heç də 
ha  mı  mı  zın gö  rə bil  mə  di  yi də  rin 
qat  lar  da  dır. Za  man  la üzə çıx  dıq -
ca, biz onu dərk edə  cə  yik. Məhz 
də  rin qat  lar  da baş ve  rən ha  di  sə  lər 
mən  sub ol  du  ğu  muz geost  ra  te  ji ra -
yo  nun gə  lə  cə  yi  ni tə  yin edə  cək. Bu, 
elə bir gə  lə  cək ola  caq ki, Azər  bay -
can-Tür  ki  yə tan  de  mi çox  qütb  lü 
(mul  ti  pol  yar) ida  rəet  mə me  xa  niz -
mi  nə ma  lik ye  ni dün  ya ni  za  mın  da 
dik  tə edən güc mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri  nə çev  ri  lə  cək. Ha  zır  da qlo  bal 

are  na  da cə  rə  yan edən geost  ra  te  ji 
pro  ses  lər bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
sis  te  mi  nin gə  lə  cə  yi  nin çox  qütb  lü 
ni  za  ma əsas  la  na  ca  ğı  nı proq  noz -
laş  dır  ma  ğa im  kan ve  rir. Məhz 
Tür  ki  yə ilə Azər  bay  ca  nın ya  rat  dı  ğı 
ef  ek  tiv re  gional müt  ə  fiq  lik sis -
te  mi dün  ya si  ya  sə  tin  də və bey -
nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də mü  hüm 
ta  raz  lıq me  xa  niz  mi for  ma  laş  dı  ran, 
ge  niş  miq  yas  lı in  teq  ra  si  ya  nı sü  rət -
lən  di  rən st  ra  te  ji fak  tor funk  si  ya  sı 
da  şı  ya  caq. Bu isə qar  şı  lıq  lı-fay  da -
lı, həm  çi  nin çox  tə  rəf  i re  gional və 
bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa -
fı  na, qlo  bal təh  lü  kə  siz  li  yin möh -
kəm  lən  di  ril  mə  si  nə mü  hüm töh  fə 
ola  caq.

Əhə  miy  yət  li nüans  lar  dan bi -
ri isə üç  tə  rəf  i bə  ya  na  ta əsa  sən, 
Nax  çı  va  na nəq  liy  yat dəh  li  zi  nin 
açıl  ma  sı  dır ki, bu da mü  hüm ta  ri  xi 
nailiy  yət  dir. Bu  nun  la Azər  bay -
ca  nın qərb ra  yon  la  rı və Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da nəq -
liy  yat əla  qə  si ya  ra  dı  la  caq. Be  lə  lik -
lə, biz həm Nax  çı  va  nı blo  ka  da  dan 
çı  xar  mış ola  ca  ğıq, həm də ye  ni bir 
nəq  liy  yat-kom  mu  ni  ka  si  ya dəh  li -
zi  nin açıl  ma  sı  na nail ola bi  lə  cə  yik. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bu mə  sə -
lə  yə to  xu  na  raq: “Azər  bay  can öz 
ay  rıl  maz his  sə  si olan Nax  çı  van  la 
bir  lə  şir. Azər  bay  can Tür  ki  yə ilə 
bir  lə  şir. Ru  si  ya, Azər  bay  can, Tür -
ki  yə, İran, Gür  cüs  tan və əgər is  tə -
sə, Er  mə  nis  tan bu dəh  li  zə qo  şu  la 
bi  lər. Be  lə  lik  lə, böl  gə  də al  tı  tə  rəf  i 
ye  ni əmək  daş  lıq plat  for  ma  sı ya  ra -
dı  la bi  lər”, - de  yə söy  lə  yib.

Post  mü  ha  ri  bə mər  hə  lə  si 
və qu  ru  cu  luq döv  rü: ye  ni 
st  ra  te  ji real  lıq  lar mü  hüm 
pers  pek  tiv  lər vəd edir
Qeyd et  di  yi  miz ki  mi, mü  ha  ri -

bə  yə baş  la  maq nə qə  dər çə  tin  dir  sə, 
onu bi  tir  mək on  dan da çə  tin  dir. 
Üs  tə  lik, ya  şa  dı  ğı  mız mü  rək  kəb 
re  gion  da möv  cud olan güc ba  lans -
la  rı kon  teks  tin  də bu  nu et  mək da  ha 
da çə  tin  dir. An  caq Azər  bay  can 
bu  nu ba  car  dı və hər  bi qə  lə  bə  si  ni 

si  ya  si-dip  lo  ma  tik qə  lə  bə  si ilə də 
tac  lan  dır  dı. Ha  zır  da isə çox fəal və 
sü  rət  li post  mü  ha  ri  bə mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qoy  mu  şuq və bu mər  hə  lə 
bü  tün əra  zi  lə  ri  miz  də Azər  bay  ca -
nın su  ve  ren hü  quq  la  rı  nın bər  pa 
olun  ma  sı mər  hə  lə  si  dir. 

Be  lə  lik  lə, ha  zır  da Azər  bay  can 
üçün ye  ni ta  ri  xi dövr baş  la  yır. Bu, 
qu  ru  cu  luq, in  ki  şaf və re  gional 
in  teq  ra  si  ya döv  rü  dür. İş  ğal  dan 
azad edil  miş böl  gə  lər  də inf  rast -
ruk  tur qu  ru  cu  lu  ğu, bər  pa pro  se  si, 
həm  çi  nin ren  ta  bel  li iq  ti  sa  di la  yi -
hə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə -

tin  də ar  dı  cıl və məq  səd  yön  lü iş  lər 
gö  rü  lə  cək. Bu la  yi  hə  lə  rin real  laş  dı -
rıl  ma  sın  da Tür  ki  yə və Azər  bay  can 
şir  kət  lə  ri bir  gə iş  ti  rak edə  cək  lər. 
Bü  tün bu st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li ad -
dım  lar isə böl  gə  yə in  ki  şaf gə  ti  rə -
cək.

Nə  ti  cə eti  ba  rı ilə, ta  ri  xi əda  lə  ti 
bər  pa et  mək  lə mü  hüm geost  ra  te  ji 
real  lıq  lar ya  ra  dan Azər  bay  can öz 
hər  bi qüd  rə  ti, iq  ti  sa  di po  ten  sialı 
və si  ya  si-dip  lo  ma  tik üs  tün  lük  lə  ri 
ilə ye  ni dün  ya ni  za  mın  da mü  hüm 
tə  sir im  kan  la  rı  na ma  lik olan güc  lü 
və nü  fuz  lu ak  tor ki  mi çı  xış edə  cək.
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müəy  yən et  di. Bü  tün bun  lar isə o 
qə  dər sü  rət  lə baş ver  di ki, dün  ya 
si  ya  sə  ti  ni müəy  yən edən güc mər -
kəz  lə  ri  nin bir ço  xu, sa  də  cə ola  raq, 
ha  di  sə  lə  ri kə  nar  dan iz  lə  di  lər və 
ona əs  la mü  da  xi  lə edə bil  mə  di  lər. 
Hal  bu  ki biz çox ra  di  kal və ak  tiv 
mü  da  xi  lə cəhd  lə  ri  nin də şa  hi  di 
ol  duq.

Be  lə  lik  lə, ha  zır  da Azər  bay  can 
ye  ni real  lıq for  ma  laş  dır  maq  la 
özü  nə mü  hüm st  ra  te  ji pers  pek  tiv 
tə  min edib. Bu real  lı  ğı ya  ra  dan 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev La  çın ra -
yo  nu  nun iş  ğal  dan azad edil  mə  si 
mü  na  si  bə  ti ilə xal  qı  mı  za mü  ra  ciət 
edər  kən bir sı  ra mü  hüm mə  sə  lə -
lə  rə to  xun  du. O cüm  lə  dən mil  li 
ira  də  mi  zə qar  şı ad  dım at  maq 
niy  yə  tin  də olan  la  ra ye  nə sərt is -
ma  rıc  lar gön  də  rə  rək bil  dir  di ki, 
“Əgər bir il bun  dan əv  vəl bə  zi  lə  ri 
bi  zə de  yir  di  lər  sə ki, siz möv  cud 
olan real  lıq  la ba  rı  şın, bu gün mən 
de  yi  rəm, hər kəs möv  cud real  lıq -
la ba  rış  ma  lı  dır. No  yab  rın 10-da 
im  za  lan  mış bə  ya  na  ta əgər kim  sə 

mü  da  xi  lə et  mək is  tə  sə, bi  zim sərt 
möv  qe  yi  mi  zi gö  rə  cək”.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, be  lə cəhd -
lər var və Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
də, əs  lin  də, elə on  la  ra xə  bər  dar  lıq 
edir  di. Be  lə cəhd  lə  rin məq  sə  di isə 
ra  zı  laş  ma  nı poz  maq  dır. Çün  ki 
bu ra  zı  laş  ma bə  zi güc mər  kəz -
lə  ri  ni re  gion  da ya  ra  dı  lan ye  ni 
təh  lü  kə  siz  lik for  ma  tın  dan kə  nar -
da qo  yub. Tür  ki  yə-Ru  si  ya Bir  gə 
Mo  ni  to  rinq Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl -
ma  sı bə  ya  nat  da təs  bit edi  lib. Ey  ni 

za  man  da, bu  ra  da təh  lü  kə  siz  lik 
təd  bir  lə  ri  nin gö  rül  mə  si və bə  ya -
na  tın müd  dəala  rı  nın ic  ra edil  mə -
si  nə nə  za  rət də bu qu  ru  ma hə  va  lə 
olu  nub. Ya  ran  mış bu ye  ni geosi -
ya  si real  lıq heç də re  gion  da geosi -
ya  si ma  raq  la  rı olan bə  zi qlo  bal 
ak  tor  la  rın ürə  yin  cə de  yil və daim 
bu  na mü  da  xi  lə et  mə  yə cəhd edir -
lər. An  caq bü  tün bun  lar, şüb  hə -
siz ki, ye  ni real  lı  ğı də  yi  şə bil  məz 
və ha  zır  da Azər  bay  can re  gionun 
li  der və qa  lib öl  kə  si ki  mi öz ye  ni 
gə  lə  cə  yi  ni in  şa edir.

Azər  bay  can-tür  ki  yə 
tan  de  mi ye  ni dün  ya 
ni  za  mın  da dik  tə edən 
güc mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri  nə çev  ri  lə bi  lər
Şüb  hə  siz, Azər  bay  ca  nın əl  də 

et  di  yi ta  ri  xi-st  ra  te  ji qə  lə  bə  nin miq -
ya  sı o qə  dər bö  yük  dür ki, bu  nu 
dərk et  mək üçün za  ma  na eh  ti  yac 
var. Qə  lə  bə çox  vek  tor  lu  dur, bu  nun 
şa  qu  li də  rin və üfü  qi coğ  ra  fi tə  rə  fi 
var. İkin  ci gö  rü  nən tə  rəf  dir. Ha -
mı  mız bu  nu vi  zual ola  raq ay  dın 

gö  rü  rük ki, tor  paq  la  rı  mız iş  ğal -
dan azad edil  di. Bi  rin  ci isə heç də 
ha  mı  mı  zın gö  rə bil  mə  di  yi də  rin 
qat  lar  da  dır. Za  man  la üzə çıx  dıq -
ca, biz onu dərk edə  cə  yik. Məhz 
də  rin qat  lar  da baş ve  rən ha  di  sə  lər 
mən  sub ol  du  ğu  muz geost  ra  te  ji ra -
yo  nun gə  lə  cə  yi  ni tə  yin edə  cək. Bu, 
elə bir gə  lə  cək ola  caq ki, Azər  bay -
can-Tür  ki  yə tan  de  mi çox  qütb  lü 
(mul  ti  pol  yar) ida  rəet  mə me  xa  niz -
mi  nə ma  lik ye  ni dün  ya ni  za  mın  da 
dik  tə edən güc mər  kəz  lə  rin  dən 
bi  ri  nə çev  ri  lə  cək. Ha  zır  da qlo  bal 

are  na  da cə  rə  yan edən geost  ra  te  ji 
pro  ses  lər bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
sis  te  mi  nin gə  lə  cə  yi  nin çox  qütb  lü 
ni  za  ma əsas  la  na  ca  ğı  nı proq  noz -
laş  dır  ma  ğa im  kan ve  rir. Məhz 
Tür  ki  yə ilə Azər  bay  ca  nın ya  rat  dı  ğı 
ef  ek  tiv re  gional müt  ə  fiq  lik sis -
te  mi dün  ya si  ya  sə  tin  də və bey -
nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də mü  hüm 
ta  raz  lıq me  xa  niz  mi for  ma  laş  dı  ran, 
ge  niş  miq  yas  lı in  teq  ra  si  ya  nı sü  rət -
lən  di  rən st  ra  te  ji fak  tor funk  si  ya  sı 
da  şı  ya  caq. Bu isə qar  şı  lıq  lı-fay  da -
lı, həm  çi  nin çox  tə  rəf  i re  gional və 
bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa -
fı  na, qlo  bal təh  lü  kə  siz  li  yin möh -
kəm  lən  di  ril  mə  si  nə mü  hüm töh  fə 
ola  caq.

Əhə  miy  yət  li nüans  lar  dan bi -
ri isə üç  tə  rəf  i bə  ya  na  ta əsa  sən, 
Nax  çı  va  na nəq  liy  yat dəh  li  zi  nin 
açıl  ma  sı  dır ki, bu da mü  hüm ta  ri  xi 
nailiy  yət  dir. Bu  nun  la Azər  bay -
ca  nın qərb ra  yon  la  rı və Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da nəq -
liy  yat əla  qə  si ya  ra  dı  la  caq. Be  lə  lik -
lə, biz həm Nax  çı  va  nı blo  ka  da  dan 
çı  xar  mış ola  ca  ğıq, həm də ye  ni bir 
nəq  liy  yat-kom  mu  ni  ka  si  ya dəh  li -
zi  nin açıl  ma  sı  na nail ola bi  lə  cə  yik. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bu mə  sə -
lə  yə to  xu  na  raq: “Azər  bay  can öz 
ay  rıl  maz his  sə  si olan Nax  çı  van  la 
bir  lə  şir. Azər  bay  can Tür  ki  yə ilə 
bir  lə  şir. Ru  si  ya, Azər  bay  can, Tür -
ki  yə, İran, Gür  cüs  tan və əgər is  tə -
sə, Er  mə  nis  tan bu dəh  li  zə qo  şu  la 
bi  lər. Be  lə  lik  lə, böl  gə  də al  tı  tə  rəf  i 
ye  ni əmək  daş  lıq plat  for  ma  sı ya  ra -
dı  la bi  lər”, - de  yə söy  lə  yib.

Post  mü  ha  ri  bə mər  hə  lə  si 
və qu  ru  cu  luq döv  rü: ye  ni 
st  ra  te  ji real  lıq  lar mü  hüm 
pers  pek  tiv  lər vəd edir
Qeyd et  di  yi  miz ki  mi, mü  ha  ri -

bə  yə baş  la  maq nə qə  dər çə  tin  dir  sə, 
onu bi  tir  mək on  dan da çə  tin  dir. 
Üs  tə  lik, ya  şa  dı  ğı  mız mü  rək  kəb 
re  gion  da möv  cud olan güc ba  lans -
la  rı kon  teks  tin  də bu  nu et  mək da  ha 
da çə  tin  dir. An  caq Azər  bay  can 
bu  nu ba  car  dı və hər  bi qə  lə  bə  si  ni 

si  ya  si-dip  lo  ma  tik qə  lə  bə  si ilə də 
tac  lan  dır  dı. Ha  zır  da isə çox fəal və 
sü  rət  li post  mü  ha  ri  bə mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qoy  mu  şuq və bu mər  hə  lə 
bü  tün əra  zi  lə  ri  miz  də Azər  bay  ca -
nın su  ve  ren hü  quq  la  rı  nın bər  pa 
olun  ma  sı mər  hə  lə  si  dir. 

Be  lə  lik  lə, ha  zır  da Azər  bay  can 
üçün ye  ni ta  ri  xi dövr baş  la  yır. Bu, 
qu  ru  cu  luq, in  ki  şaf və re  gional 
in  teq  ra  si  ya döv  rü  dür. İş  ğal  dan 
azad edil  miş böl  gə  lər  də inf  rast -
ruk  tur qu  ru  cu  lu  ğu, bər  pa pro  se  si, 
həm  çi  nin ren  ta  bel  li iq  ti  sa  di la  yi -
hə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə -

tin  də ar  dı  cıl və məq  səd  yön  lü iş  lər 
gö  rü  lə  cək. Bu la  yi  hə  lə  rin real  laş  dı -
rıl  ma  sın  da Tür  ki  yə və Azər  bay  can 
şir  kət  lə  ri bir  gə iş  ti  rak edə  cək  lər. 
Bü  tün bu st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li ad -
dım  lar isə böl  gə  yə in  ki  şaf gə  ti  rə -
cək.

Nə  ti  cə eti  ba  rı ilə, ta  ri  xi əda  lə  ti 
bər  pa et  mək  lə mü  hüm geost  ra  te  ji 
real  lıq  lar ya  ra  dan Azər  bay  can öz 
hər  bi qüd  rə  ti, iq  ti  sa  di po  ten  sialı 
və si  ya  si-dip  lo  ma  tik üs  tün  lük  lə  ri 
ilə ye  ni dün  ya ni  za  mın  da mü  hüm 
tə  sir im  kan  la  rı  na ma  lik olan güc  lü 
və nü  fuz  lu ak  tor ki  mi çı  xış edə  cək.
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Mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan, 
qa  lib sər  kər  də, xi  las  kar, öl  kə Pre  zi -
den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
lik et  di  yi Azər  bay  can Or  du  su  nun, 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin 
şü  caəti və rə  şa  də  ti, dil  lə  rə das  tan 
igid  li  yi, qəh  rə  man  lı  ğı ilə 32 il  lik 
qan  lı mü  na  qi  şə  yə son qo  yul  du. 
44 gün  lük ta  ri  xi, möh  tə  şəm Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si, İkin  ci Qa  ra  bağ sa  va  şı 
ilə iş  ğal  çı, fa  şist, ter  ror döv  lə  ti olan 
Er  mə  nis  tan di  zə gə  ti  ril  di, təs  lim 
edil  di, ka  pi  tul  ya  si  ya  ya məc  bur 
olun  du. Ya  ğı düş  mən üzə  rin  də 32 
il sə  bir  lə, təm  kin  lə, dö  züm  lə göz -

lə  di  yi  miz ta  ri  xi Qə  lə  bə və Zə  fər 
ça  lın  dı, üç  rəng  li bay  ra  ğı  mız 27-28 
il  dən son  ra ye  ni  dən Qa  ra  ba  ğı  mı -
zın hər bir gu  şə  sin  də - Şu  şa  da, 
Ağ  dam  da, Kəl  bə  cər  də, La  çın  da, 
Had  rut  da, Su  qo  vu  şan  da, Fü  zu  li  də, 
Cəb  ra  yıl  da, Zən  gi  lan  da, Qu  bad  lı -
da, ya  ra  lı Xo  ca  lı  mı  zın kənd  lə  rin  də 
dal  ğa  lan  dı  rıl  dı. Əra  zi bü  töv  lü  yü -
müz, su  ve  ren  li  yi  miz bər  pa, bər -
qə  rar olun  du. Ba  kı  da de  kab  rın  
10-da bü  tün dün  ya  nın ma  raq  la 
göz  lə  di  yi, bü  tün göz  lə  rin zil  lən  di -
yi ta  ri  xi, möh  tə  şəm Zə  fər pa  ra  dı 
ke  çi  ril  di, qar  daş və dost Tür  ki  yə -

nin Cüm  hur  baş  qa  nı Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğa  nın iş  ti  ra  kı, Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə li  der  lə  ri  nin ta  ri  xi çı  xış  la -
rı ilə dün  ya  ya bir da  ha bir  lik və 
bə  ra  bər  li  yi  mi  zin, dost və qar  daş -
lı  ğı  mı  zın sar  sıl  maz  lı  ğı  nın növ  bə  ti 
me  saj  la  rı ve  ril  di.

Bə  li, ta  ri  xi qə  lə  bə və zə  fə  rə qə -
dər bö  yük yol, mə  sa  fə qət edil  di. 
Bu qə  lə  bə  ni, bu zə  fə  ri əl  də et  mək 
üçün çox bö  yük, ta  ri  xi ad  dım  lar 
atıl  dı. İkin  ci də  fə müs  tə  qil  li  yi  mi -
zi itir  mək, par  ça  lan  maq, məhv 
ol  maq təh  lü  kə  si ara  dan qal  dı  rıl  dı, 
Azər  bay  can in  ki  şaf, tə  rəq  qi, sa  bit -

Biz gəlmişik,
biz qarabağdayıq!



lik yo  lu  na qə  dəm qoy  du. Bun  lar 
da heç şüb  hə  siz ki, 1993-cü ilin 
gər  gin və ağır iyun gün  lə  rin  də 
ikin  ci də  fə ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dan, 
müasir Azər  bay  ca  nın qu  ru  cu  su 
və me  ma  rı, da  hi şəx  siy  yət Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin ta  ri  xi 
xi  las  kar  lıq mis  si  ya  sı nə  ti  cə  sin  də 
hə  ya  ta keç  di. Ümum  mil  li li  de  rin 
ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra 
tor  paq  la  rı  mı  zın, də  yə  ri heç nə ilə 
öl  çü  lə bil  mə  yə  cək mə  nə  vi, mad  di 
sər  vət  lə  ri  mi  zin, mil  li, ta  ri  xi, di  ni 
abi  də  lə  ri  mi  zin, məs  cid  lə  ri  mi  zin, 
zi  ya  rət yer  lə  ri  mi  zin, qə  bi  ris  tan  lıq -
la  rı  mı  zın, açıq və qa  pa  lı mu  zey  lə -
ri  mi  zin, mə  nə  vi zən  gin  lik  lə  ri  mi -
zin mur  dar düş  mən tap  da  ğın  dan 
qur  tul  ma  sı, iş  ğal  dan azad edil  mə  si 
üçün bü  tün cəb  hə  lər  də, bü  tün sən -
gər  lər  də ar  dı  cıl, sis  tem  li mü  ba  ri  zə 
baş  la  nıl  dı. Elə bir təd  bir, elə bir 
yük  sək sə  viy  yə  li fo  rum ol  ma  dı 
ki, tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğa  lı, mə  nə  vi, 
mad  di sər  vət  lə  ri  mi  zin  van  da  liz  mə 
mə  ruz qal  ma  sı, on  la  rın azad olun -
ma  sı mə  sə  lə  si di  lə gə  ti  ril  mə  sin, 
səs  lən  di  ril  mə  sin. İs  tər Ulu ön  də  rin 
10 il  lik ikin  ci ha  ki  miy  yə  ti dö  nə -
min  də, is  tər onun la  yiq  li da  vam -
çı  sı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 17 
il  lik ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də, is  tər  sə 
döv  lət baş  çı  sı  nın ən ya  xın və ən 
sə  da  qət  li si  lah  da  şı, Azər  bay  ca  nın 
Bi  rin  ci xa  nı  mı və  Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  den  ti, YU  NES  KO və İSES -
KO-nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri, Hey -
dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın ötən il  lər 
ər  zin  də  ki tü  kən  məz, bən  zər  siz ic -
ti  mai-si  ya  si fəaliy  yə  ti müd  də  tin  də 
bu mə  sə  lə  lər, xü  su  si  lə mil  li, ta  ri  xi, 
di  ni abi  də  lə  ri  mi  zin, sər  vət  lə  ri  mi -
zin vəh  şi  lik  lə  rə mə  ruz qal  ma  sı, 
həm  çi  nin Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
mə  nə  vi soy  qı  rı  mın hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  si hər za  man, hər bir kür  sü  də, 
hər bir tri  bu  na  da açıq və gur səs  lə 
bə  yan olun  du; lal, kar, kor dün  ya -
nın nə  zə  ri  nə, diq  qə  ti  nə çat  dı  rıl  dı. 
Nə  ti  cə eti  ba  rı ilə bir sı  ra qu  rum  lar, 
o cüm  lə  dən uzun il  lər  dir sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lıq et  di  yi  miz YU  NES  KO-

nun önəm  li qə  rar  la  rı  nın qə  bu  lu  na 
nail olun  du. Er  mə  nis  ta  nın həm 
hər  bi iş  ğa  lı, həm də mə  nə  vi tə  ca -
vü  zü pis  lə  nil  di, qı  na  nıl  dı.

Bə  li, iş  ğal uzan  dıq  ca, mə  nə  vi 
sər  vət  lə  ri  mi  zin, mə  nə  vi re  surs  la -
rı  mı  zın iş  ğa  lı, məh  vi biz  lə  rin hər 
bi  ri  ni - bü  tün Azər  bay  can in  sa  nı  nı 
bir o qə  dər in  cit  di, sız  lat  dı. Xü  su -
si  lə də Qa  ra  ba  ğı  mı  zın gö  zü, dil  bər 
gu  şə  si olan Şu  şa  da  kı abi  də  lə  ri  mi -
zin, Göv  hə  ra  ğa məs  ci  di  nin, Ağ -
dam məs  ci  di  nin, o cüm  lə  dən di  gər 
yurd yer  lə  ri  miz  də  ki məs  cid  lə  ri  mi -
zin, qə  dim Al  ban kil  sə  lə  ri  nin, Azıx 
ma  ğa  ra  sı  nın, baş  qa bən  zər  siz, 
tək  rar  sız sər  vət  lə  ri  mi  zin da  ğı  dıl -
ma  sı, təh  qir edil  mə  si, yer  lə yek  san 
olun  ma  sı hər bi  ri  mi  zin ürək ağ  rı -
sı  na, sı  zıl  tı  sı  na, na  lə  si  nə çev  ril  di. 
Bəs və  tə  nin  dən di  dər  gin sa  lı  nan, 
təh  qir  lə  rə mə  ruz qa  lan hey  kəl  lə  ri -
miz? Üze  yir bəy Ha  cı  bəy  li  nin, Xan 
qı  zı Na  tə  va  nın, Bül  bü  lün hey  kəl  lə -
ri gül  lə  lən  di, məhv edil  di. Düş  mən 
bi  lə-bi  lə, bun  la  rı qəs  dən tö  rə  də  rək 
həm öz yır  tı  cı, in  san  lıq  dan uzaq 
xis  lə  ti  ni or  ta  ya qo  yur, həm də 
bi  zim mil  li-mə  nə  vi hiss  lə  ri  miz  lə 
oy  na  yır  dı. Çün  ki bir da  ha acı təəs -
süf və qə  zəb his  si ilə qeyd et  mək 
gə  rək  dir ki, iş  ğa  lın da  ha aman -
sız xa  rak  ter al  dı  ğı 1992-1993-cü 
il  lər  dən ötən za  man ər  zin  də iş  ğal 
al  tın  da olan yurd yer  lə  ri  mi  zin elə 
bir gu  şə  si, elə bir mil  li, mə  nə  vi, 
di  ni, ta  ri  xi sər  və  ti, abi  də  si ol  ma -
dı ki, iş  ğal  dan, tə  ca  vüz  dən cid  di 
zə  rər, zi  yan çək  mə  sin…  Da  ğı  dı  lan 
da  ğıl  dı, məhv edi  lən məhv edil  di, 
qa  lan  lar isə elə bir ha  la sa  lın  dı ki, 
ələ  gəl  məz ol  du… An  caq 32 il  lik 
səb  rin, dö  zü  mün də bir həd  di ol -
ma  lı idi və ol  du… Sə  bir ka  sa  sı da 
daş  ma  lı idi və daş  dı…

 Sent  yab  rın 27-də Er  mə  nis  ta -
nın növ  bə  ti qan  lı tə  ca  vü  zün  dən, 
açıq təx  ri  ba  tın  dan son  ra Ali Baş 
Ko  man  dan Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  mi -
zə “İrə  li!” əm  ri ver  di, Qa  ra  bağ 
mü  ha  ri  bə  si  nin ikin  ci fa  za  sı baş -
lan  dı və cə  mi 44 gün çə  kən bu 
Və  tən mü  ha  ri  bə  si 32 il  lik iş  ğa  la 

son qoy  du. İn  di qo  vuş  du  ğu  muz 
tor  paq  la  rı  mı  zın üs  tü də, al  tı da, o 
cüm  lə  dən tə  bii  sər  vət  lə  ri  miz də öz 
əzə  li sa  hi  bin  də - biz  də  dir, Azər -
bay  can  da  dır. Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 
və Bi  rin  ci xa  nı  mın Cəb  ra  yı  la, Xu -
da  fə  ri  nə, Fü  zu  li  yə, Ağ  da  ma ta  ri  xi 
sə  fər  lə  rin  də də bir da  ha dün  ya  ya 
er  mə  ni fa  şiz  mi, er  mə  ni van  da  liz -
mi, er  mə  ni vəh  şi  li  yi əya  ni şə  kil  də 
nü  ma  yiş et  di  ril  di. Dün  ya bir da  ha 
er  mə  ni van  da  liz  mi  nə, er  mə  ni bar -
ba  riz  mi  nə şa  hid  lik et  di. Şa  hid  lik 
et  di ki, iş  ğal olun  muş və iş  ğal  dan 
azad edil  miş Azər  bay  can əra  zi  lə -
rin  də daş üs  tə daş qal  ma  yıb, hər 
yer da  ğı  dı  lıb, məhv edi  lib, vəh  şi -
lik  lə  rə, mur  dar  lıq  la  ra mə  ruz qa  lıb, 
xü  su  si  lə bər  pa  sı bəl  kə də on il  lər 
çə  kə  cək mil  li, mə  nə  vi, ta  ri  xi, di  ni 
sər  vət  lə  ri  miz, abi  də  lə  ri  miz yox 
edi  lib… Ağ  dam məs  ci  di bu  nun acı 
və əya  ni sü  bu  tu  dur.

Öl  kə Pre  zi  den  ti və Bi  rin  ci xa -
nım 27 il  dən son  ra er  mə  ni van  da -
liz  mi  ni hə  lə də ca  nın  da, ru  hun  da 
hiss edən, ya  şa  dan Ağ  dam məs -
ci  di  ni zi  ya  rət et  dik  dən son  ra Ali 
Baş Ko  man  dan ka  me  ra  lar önü  nə 
keç  di,  məs  ci  din önün  də ta  ri  xi nitq 
söy  lə  di, bir da  ha dün  ya  ya səs  lən  di, 
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ça  ğı  rış et  di, er  mə  ni van  da  liz  mi -
nə diq  qət çək  di: “Bu gün bu  ra  da, 
van  dal  lar tə  rə  fi n  dən da  ğıl  mış 
məs  ci  din önün  də de  yi  rəm ki, 
xoş  bəxt ada  mam. Bir da  ha Al  la  ha 
şü  kür edi  rəm ki, mə  nim duala  rı -
mı eşi  dib, bu gü  cü mə  nə ve  rib. Biz 
gü  cü  mü  zü sə  fər  bər edə  rək, bax, 
bu ta  ri  xi gün  lə  ri ya  şa  yı  rıq. Bu, hə -
qi  qə  tən də, ta  ri  xi gün  lər  dir. Bəl  kə 
də ço  xəsr  lik Azər  bay  can ta  ri  xin -
də bu  na bən  zər şə  rəf   i və qü  rur  lu 
gün  lər ol  ma  yıb. Biz bu  nu bir  li  yi -
miz sa  yə  sin  də qa  zan  mı  şıq, gü  cü -
müz sa  yə  sin  də qa  zan  mı  şıq. Heç 
kim bi  zə kö  mək et  mə  yib. Ək  si  nə, 
an  caq ma  ne  çi  lik tö  rə  dib. Gün gə -
lə  cək bu ba  rə  də də ət  raf   ı da  nı  şa -
ca  ğam”. Son  ra - “Biz bu qə  lə  bə  ni 
bir  lik, əzm, ira  də və güc he  sa  bı  na 
əl  də et  dik. Bu gün, mü  ha  ri  bə ba  şa 
ça  tan  dan son  ra ar  tıq Qərb dairə  lə -
rin  dən bə  zi Qərb li  der  lə  ri mə  sə  lə 
qal  dı  rır  lar ki, bəs, Azər  bay  ca  nın 
nə  za  rə  ti  nə ke  çən azad edil  miş 

tor  paq  lar  da xris  tian mə  bəd  lə  ri 
ne  cə ola  caq? Həm mə  nim  lə söh  bət 
za  ma  nı, həm rəs  mi bə  ya  nat  lar  da 
na  ra  hat  lıq ifa  də edir  lər. Heç kim 
na  ra  hat ol  ma  sın, xü  su  si  lə Qərb 
döv  lət  lə  ri  nin li  der  lə  ri, han  sı  lar ki, 
is  la  mo  fob hiss  lə  ri alov  lan  dı  rır  lar”, 
- de  yən Ali Baş Ko  man  dan bil  dir  di 
ki,   han  sı  lar ki, İs  lam mü  qəd  dəs  lə -
ri  nin təh  qir  lə  ri  nə göz yu  mur  lar və 
hət   a on  la  rı təh  qir edən  lə  rə bə  raət 
qa  zan  dı  rır  lar, on  la  rın bu ba  rə  də 
da  nış  ma  ğa haq  qı yox  dur. İkin  ci -
si, bi  zim əra  zi  miz  də olan bü  tün 
mə  bəd  lər bi  zim öz ta  ri  xi sər  və  ti -
miz  dir.

Bə  li, Ali Baş Ko  man  da  nın de -
di  yi ki  mi, kim  sə  nin, xü  su  si  lə də 
il  lər  dir iş  ğa  la göz yu  man  la  rın, 
sər  vət  lə  ri  mi  zin ta  lan edil  mə  si  nə 
səs  siz qa  lan  la  rın “na  ra  hat  lı  ğı”na 
heç bir əsas və sə  bəb yox  dur. 
Azər  bay  can  da hər il Ba  kı Hu  ma -
ni  tar Fo  ru  mu, Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
Dialoq Fo  ru  mu ke  çi  ri  lir. Azər -

bay  can  da dün  ya di  ni li  der  lə  ri  nin 
zir  və gö  rüş  lə  ri ke  çi  ri  lib. İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Azər  bay  can -
da İs  lam di  ni  nə olan mü  na  si  bə  ti 
ör  nək ki  mi gös  tə  rir. Ru  si  ya Pra -
vos  lav Kil  sə  si  nin pat  riar  xı Ki  rill, 
Ro  ma Pa  pa  sı Fran  sisk Azər  bay -
can  da möv  cud olan to  le  rant  lı  ğa, 
di  ni dö  züm  lü  lü  yə, mul  ti  kul  tu  ra -
liz  mə, bu sa  hə  də gö  rü  lən iş  lə  rə 
yük  sək qiy  mət ve  rib. Be  lə olan 
hal  da, bi  zə irad tu  tan kim ola bi -
lər? Məs  cid  lə  ri bağ  la  yan  lar, yox  sa 
məs  cid  lə  rə kə  sil  miş do  nuz baş  la  rı 
atan  lar?  Heç bir na  ra  hat  lı  ğa əsas 
yox  dur və bi  zim bü  tün ta  ri  xi və 
di  ni abi  də  lə  ri  miz han  sı kon  fes  si  ya -
ya aidiy  yə  tin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, 
döv  lət tə  rə  fi n  dən qo  ru  nur, hi  ma  yə 
olu  nur və ən əsa  sı hər  tə  rəf   i dəs -
tək  lə  nir. Döv  lət baş  çı  sı  nın gös  tə -
ri  şi ilə və döv  lət və  saiti he  sa  bı  na 
ha  zır  da iki pra  vos  lav kil  sə  si tə  mir 
edi  lir, üçün  cü kil  sə isə tə  mir olu -
nub. İn  zi  ba  ti bi  na ti  ki  lir. Mü  ha  ri -

bə döv  rün  də udin kil  sə  si Hey  dər 
Əli  yev Fon  du tə  rə  fi n  dən tə  mir 
olu  na  raq is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. Qaf  qaz 
Al  ba  ni  ya  sı kil  sə  lə  ri, Gür  cü kil  sə  lə  ri 
bi  zim  mil  li sər  və  ti  miz  dir. Er  mə  ni 
kil  sə  si də di  ni-mə  nə  vi əhə  miy  yət 
da  şı  yır və biz on  la  ra da hər za  man 
hör  mət  lə ya  naş  mı  şıq.

An  caq vəh  şi, qə  bi  lə, yır  tı  cı tə -
fək  kür  lü düş  mən məs  cid  lə  ri  miz  də, 
xü  su  si  lə Ağ  dam məs  ci  din  də inək, 
do  nuz sax  la  yıb və bu  nun  la da əsl 
ma  hiy  yə  ti  ni or  ta  ya qo  yub. Onu 

da xa  tır  lat  maq ye  ri  nə dü  şər ki, bir 
ne  çə il bun  dan əv  vəl Minsk qru  pu -
nun həm  sədr öl  kə  lə  ri  nin sə  fi r  lə  ri 
Ağ  dam məs  ci  din  də olub  lar. Bəs 
ni  yə gör  dük  lə  ri ba  rə  də, er  mə  ni 
van  da  liz  mi ba  rə  də mə  sə  lə qal  dır -
ma  yıb  lar? Ni  yə bu, bə  zi Qərb li -
der  lə  rin  də na  ra  hat  lıq ya  rat  ma  yıb? 
De  mə  li, mü  səl  man məs  cid  lə  ri  ni 
təh  qir et  mək olar, inək, do  nuz sax -
la  maq olar, da  ğıt  maq olar?!

Döv  lət baş  çı  mı  zın da de  di  yi 
ki  mi, “Əgər be  lə  dir  sə, be  lə də de -
sin  lər və get  sin  lər, öz öl  kə  lə  rin  də 

prob  lem  lər  lə məş  ğul ol  sun  lar, bi -
zim işi  mi  zə qa  rış  ma  sın  lar. Bü  tün 
o öl  kə  lə  rin səy  lə  ri  nə rəğ  mən gəl -
mi  şik, bü  tün təx  ri  bat  la  ra rəğ  mən 
gəl  mi  şik, qan tö  kə-tö  kə gəl  mi  şik 
və dur  mu  şuq ta  ri  xi tor  pa  ğı  mız  da, 
Qa  ra  ba  ğı  mız  da! Hə  rə ar  tıq get  sin 
öz işi ilə məş  ğul ol  sun. Bi  zim işi -
mi  zə qa  rış  maq is  tə  yə  nin ca  va  bı  nı 
ver  mi  şik və ve  rə  cə  yik”.

Ne  cə ki, 44 gün ər  zin  də bir  lik 
gös  tər  mi  şik, azad edil  miş tor  paq -
la  rı  mı  zın bər  pa  sı işin  də də bir  lik, 
əzm  kar  lıq gös  tə  rə  cə  yik. Bü  tün 

şə  hər  lə  ri  mi  zi bər  pa edə  cə  yik, da  ha 
da gö  zəl şə  hər  lər ola  caq. Şə  hər  lə  ri -
miz  də qa  lan ta  ri  xi abi  də  lə  ri bər  pa 
edə  cə  yik və bir da  ha gü  cü  mü  zü 
gös  tə  rə  cə  yik.

Eşq ol  sun 
mü  zəff   ər Ali Baş Ko  man  da  na!
Eşq ol  sun 
Azər  bay  can Or  du  su  na!
Eşq ol  sun 
Azər  bay  can xal  qı  na!
Qa  ra  bağ bi  zim  dir, 
Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!
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ça  ğı  rış et  di, er  mə  ni van  da  liz  mi -
nə diq  qət çək  di: “Bu gün bu  ra  da, 
van  dal  lar tə  rə  fi n  dən da  ğıl  mış 
məs  ci  din önün  də de  yi  rəm ki, 
xoş  bəxt ada  mam. Bir da  ha Al  la  ha 
şü  kür edi  rəm ki, mə  nim duala  rı -
mı eşi  dib, bu gü  cü mə  nə ve  rib. Biz 
gü  cü  mü  zü sə  fər  bər edə  rək, bax, 
bu ta  ri  xi gün  lə  ri ya  şa  yı  rıq. Bu, hə -
qi  qə  tən də, ta  ri  xi gün  lər  dir. Bəl  kə 
də ço  xəsr  lik Azər  bay  can ta  ri  xin -
də bu  na bən  zər şə  rəf   i və qü  rur  lu 
gün  lər ol  ma  yıb. Biz bu  nu bir  li  yi -
miz sa  yə  sin  də qa  zan  mı  şıq, gü  cü -
müz sa  yə  sin  də qa  zan  mı  şıq. Heç 
kim bi  zə kö  mək et  mə  yib. Ək  si  nə, 
an  caq ma  ne  çi  lik tö  rə  dib. Gün gə -
lə  cək bu ba  rə  də də ət  raf   ı da  nı  şa -
ca  ğam”. Son  ra - “Biz bu qə  lə  bə  ni 
bir  lik, əzm, ira  də və güc he  sa  bı  na 
əl  də et  dik. Bu gün, mü  ha  ri  bə ba  şa 
ça  tan  dan son  ra ar  tıq Qərb dairə  lə -
rin  dən bə  zi Qərb li  der  lə  ri mə  sə  lə 
qal  dı  rır  lar ki, bəs, Azər  bay  ca  nın 
nə  za  rə  ti  nə ke  çən azad edil  miş 

tor  paq  lar  da xris  tian mə  bəd  lə  ri 
ne  cə ola  caq? Həm mə  nim  lə söh  bət 
za  ma  nı, həm rəs  mi bə  ya  nat  lar  da 
na  ra  hat  lıq ifa  də edir  lər. Heç kim 
na  ra  hat ol  ma  sın, xü  su  si  lə Qərb 
döv  lət  lə  ri  nin li  der  lə  ri, han  sı  lar ki, 
is  la  mo  fob hiss  lə  ri alov  lan  dı  rır  lar”, 
- de  yən Ali Baş Ko  man  dan bil  dir  di 
ki,   han  sı  lar ki, İs  lam mü  qəd  dəs  lə -
ri  nin təh  qir  lə  ri  nə göz yu  mur  lar və 
hət   a on  la  rı təh  qir edən  lə  rə bə  raət 
qa  zan  dı  rır  lar, on  la  rın bu ba  rə  də 
da  nış  ma  ğa haq  qı yox  dur. İkin  ci -
si, bi  zim əra  zi  miz  də olan bü  tün 
mə  bəd  lər bi  zim öz ta  ri  xi sər  və  ti -
miz  dir.

Bə  li, Ali Baş Ko  man  da  nın de -
di  yi ki  mi, kim  sə  nin, xü  su  si  lə də 
il  lər  dir iş  ğa  la göz yu  man  la  rın, 
sər  vət  lə  ri  mi  zin ta  lan edil  mə  si  nə 
səs  siz qa  lan  la  rın “na  ra  hat  lı  ğı”na 
heç bir əsas və sə  bəb yox  dur. 
Azər  bay  can  da hər il Ba  kı Hu  ma -
ni  tar Fo  ru  mu, Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
Dialoq Fo  ru  mu ke  çi  ri  lir. Azər -

bay  can  da dün  ya di  ni li  der  lə  ri  nin 
zir  və gö  rüş  lə  ri ke  çi  ri  lib. İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Azər  bay  can -
da İs  lam di  ni  nə olan mü  na  si  bə  ti 
ör  nək ki  mi gös  tə  rir. Ru  si  ya Pra -
vos  lav Kil  sə  si  nin pat  riar  xı Ki  rill, 
Ro  ma Pa  pa  sı Fran  sisk Azər  bay -
can  da möv  cud olan to  le  rant  lı  ğa, 
di  ni dö  züm  lü  lü  yə, mul  ti  kul  tu  ra -
liz  mə, bu sa  hə  də gö  rü  lən iş  lə  rə 
yük  sək qiy  mət ve  rib. Be  lə olan 
hal  da, bi  zə irad tu  tan kim ola bi -
lər? Məs  cid  lə  ri bağ  la  yan  lar, yox  sa 
məs  cid  lə  rə kə  sil  miş do  nuz baş  la  rı 
atan  lar?  Heç bir na  ra  hat  lı  ğa əsas 
yox  dur və bi  zim bü  tün ta  ri  xi və 
di  ni abi  də  lə  ri  miz han  sı kon  fes  si  ya -
ya aidiy  yə  tin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, 
döv  lət tə  rə  fi n  dən qo  ru  nur, hi  ma  yə 
olu  nur və ən əsa  sı hər  tə  rəf   i dəs -
tək  lə  nir. Döv  lət baş  çı  sı  nın gös  tə -
ri  şi ilə və döv  lət və  saiti he  sa  bı  na 
ha  zır  da iki pra  vos  lav kil  sə  si tə  mir 
edi  lir, üçün  cü kil  sə isə tə  mir olu -
nub. İn  zi  ba  ti bi  na ti  ki  lir. Mü  ha  ri -

bə döv  rün  də udin kil  sə  si Hey  dər 
Əli  yev Fon  du tə  rə  fi n  dən tə  mir 
olu  na  raq is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. Qaf  qaz 
Al  ba  ni  ya  sı kil  sə  lə  ri, Gür  cü kil  sə  lə  ri 
bi  zim  mil  li sər  və  ti  miz  dir. Er  mə  ni 
kil  sə  si də di  ni-mə  nə  vi əhə  miy  yət 
da  şı  yır və biz on  la  ra da hər za  man 
hör  mət  lə ya  naş  mı  şıq.

An  caq vəh  şi, qə  bi  lə, yır  tı  cı tə -
fək  kür  lü düş  mən məs  cid  lə  ri  miz  də, 
xü  su  si  lə Ağ  dam məs  ci  din  də inək, 
do  nuz sax  la  yıb və bu  nun  la da əsl 
ma  hiy  yə  ti  ni or  ta  ya qo  yub. Onu 

da xa  tır  lat  maq ye  ri  nə dü  şər ki, bir 
ne  çə il bun  dan əv  vəl Minsk qru  pu -
nun həm  sədr öl  kə  lə  ri  nin sə  fi r  lə  ri 
Ağ  dam məs  ci  din  də olub  lar. Bəs 
ni  yə gör  dük  lə  ri ba  rə  də, er  mə  ni 
van  da  liz  mi ba  rə  də mə  sə  lə qal  dır -
ma  yıb  lar? Ni  yə bu, bə  zi Qərb li -
der  lə  rin  də na  ra  hat  lıq ya  rat  ma  yıb? 
De  mə  li, mü  səl  man məs  cid  lə  ri  ni 
təh  qir et  mək olar, inək, do  nuz sax -
la  maq olar, da  ğıt  maq olar?!

Döv  lət baş  çı  mı  zın da de  di  yi 
ki  mi, “Əgər be  lə  dir  sə, be  lə də de -
sin  lər və get  sin  lər, öz öl  kə  lə  rin  də 

prob  lem  lər  lə məş  ğul ol  sun  lar, bi -
zim işi  mi  zə qa  rış  ma  sın  lar. Bü  tün 
o öl  kə  lə  rin səy  lə  ri  nə rəğ  mən gəl -
mi  şik, bü  tün təx  ri  bat  la  ra rəğ  mən 
gəl  mi  şik, qan tö  kə-tö  kə gəl  mi  şik 
və dur  mu  şuq ta  ri  xi tor  pa  ğı  mız  da, 
Qa  ra  ba  ğı  mız  da! Hə  rə ar  tıq get  sin 
öz işi ilə məş  ğul ol  sun. Bi  zim işi -
mi  zə qa  rış  maq is  tə  yə  nin ca  va  bı  nı 
ver  mi  şik və ve  rə  cə  yik”.

Ne  cə ki, 44 gün ər  zin  də bir  lik 
gös  tər  mi  şik, azad edil  miş tor  paq -
la  rı  mı  zın bər  pa  sı işin  də də bir  lik, 
əzm  kar  lıq gös  tə  rə  cə  yik. Bü  tün 

şə  hər  lə  ri  mi  zi bər  pa edə  cə  yik, da  ha 
da gö  zəl şə  hər  lər ola  caq. Şə  hər  lə  ri -
miz  də qa  lan ta  ri  xi abi  də  lə  ri bər  pa 
edə  cə  yik və bir da  ha gü  cü  mü  zü 
gös  tə  rə  cə  yik.

Eşq ol  sun 
mü  zəff   ər Ali Baş Ko  man  da  na!
Eşq ol  sun 
Azər  bay  can Or  du  su  na!
Eşq ol  sun 
Azər  bay  can xal  qı  na!
Qa  ra  bağ bi  zim  dir, 
Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!
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-AliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləmü-
zəfərAzərbaycanOrdusu
parlaqzəfərçaldı,xalqımı-
zın30iləyaxınQarabağhəs-
rətinəsonqoyuldu.

- Sə  mi  mi eti  raf edim ki, bu 
qə  lə  bə, bu uğur ha  mı  mız üçün 
müj  də ol  du. Düz  dür, ha  di  sə  lə  ri 
iz  lə  yir  dik və gö  rür  dük ki, Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  di  yi ilk gün  dən iş  ğal  da olan 
tor  paq  la  rın azad olun  ma  sı üçün 
mər  hə  lə  li şə  kil  də ha  zır  lıq  lar gö -
rür. Bu iş  lər bü  tün is  ti  qa  mət  lər -
də - si  ya  si, hü  qu  qi, dip  lo  ma  ti  ya 
sa  hə  sin  də ge  dir  di. Dün  ya  nın ən 
mö  tə  bər bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın -
da haq  lı ol  du  ğu  mu  za dair, Azər -

bay  can əra  zi  lə  ri  nin er  mə  ni  lər 
tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  mə  si fak  tı  nı 
ta  nı  yan və əda  lə  tin bər  pa  sın  da 
hü  qu  qi ba  za  nı ge  niş  lən  di  rən sə -
nəd  lər qə  bul olu  nur  du. Mə  sə  lən, 
BMT-nin qət  na  mə  lə  ri gös  tə  rir  di 
ki, Azər  bay  can öz tor  paq  la  rı  nı 
iş  ğal  dan azad et  mək hü  qu  qu  na 
ma  lik  dir.

Döv  lət baş  çı  sı tə  rə  fin  dən dip -
lo  ma  tik uğur  lar  la bə  ra  bər Azər -
bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın güc  lən -
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də bö  yük iş  lər 
gö  rü  lür  dü. Öl  kə  mi  zin nə  həng 
ener  ji və tran  zit mər  kə  zi  nə çev -
ril  mə  si, “Şərq-Qərb”, “Şi  mal-Cə -
nub” ener  ji və nəq  liy  yat dəh  liz  lə -
ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, Azər  bay  ca  nın 
Av  ro  pa ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yin  də 

fəal iş  ti  ra  kı və nü  fu  zu  nun yük  səl -
mə  si, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di cə  hət  dən 
müs  tə  qil ol  ma  sı va  cib amil  lər idi.

Bü  tün bun  lar  la ya  na  şı, Azər -
bay  can  da or  du qu  ru  cu  lu  ğu fa  si  lə -
siz pro  se  sə çev  ril  miş  di. Or  du tək 
müasir si  lah  lan  ma ilə ki  fa  yət  lən -
mir  di; tez-tez hər  bi tə  lim  lər ke  çi -
ri  lir, pe  şə  kar za  bit və əs  gər he  yə  ti 
for  ma  laş  dı  rı  lır  dı. Bu iş  lər bü  tün 
qo  şun növ  lə  rin  də - Mü  da  fiə Na -
zir  li  yin  də, Sər  həd Xid  mə  tin  də, 
Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yin  də və di  gər 
hər  bi st  ruk  tur  lar  da apa  rı  lır  dı.

Bu il  lər ər  zin  də uğur  la  rı  mız -
dan bi  ri də tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal -
dan azad olun  ma  sı üçün ümum -
xalq bir  li  yi  nin ya  ran  ma  sı  dır. 
San  ki bü  tün xalq bu qə  lə  bə üçün 
sə  fər  bər ol  muş  du. 

Bu de  dik  lə  rim  dən heç də az 
əhə  miy  yət kəsb et  mə  yən bir 
mə  qa  mı vur  ğu  la  maq is  tə  yi  rəm: 
Azər  bay  can xal  qı  nın və bu mü -
ha  ri  bə  də öv  lad  la  rı  mı  zın və  tən -
pər  vər  li  yi, mü  ba  riz  li  yi, qə  lə  bə 
əz  mi hey  rə  ta  miz də  rə  cə  də yük  sək 
idi. Cə  nab Pre  zi  dent bu  nu bü  tün 
çı  xış  la  rın  da daim qeyd edir ki, 
bi  zim nə qə  dər güc  lü tex  ni  ka  mız, 
si  lah-sur  sa  tı  mız ol  sa da, qə  lə  bə  ni 
qa  za  nan Azər  bay  can əs  gə  ri  dir. 
Bu bir  lik, Pre  zi  den  ti  mi  zin xal  qın 
li  de  ri sə  viy  yə  si  nə yük  səl  mə  si, 
ey  ni za  man  da, qə  tiy  yət  li və cə  sa -
rət  li sər  kər  də  lik mə  ha  rə  ti - bü  tün 
bun  lar bir  lik  də qə  lə  bə  mi  zi tə  min 

Şuşa uğrunda gedən döyüşlər 
Azərbaycanın hərb tarixinə  
qızıl hərflərlə yazıldı

Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı ElmanMəmmədovdur
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ƏzizŞuşa,sənazadsan!
ƏzizŞuşa,bizqayıtmışıq!
ƏzizŞuşa,bizsənidirçəldəcəyik!
Şuşabizimdir!
Qarabağbizimdir!
QarabağAzərbaycandır!

PREZİDENT İLhAM ƏLİyEV
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et  di. Çox döv  lət baş  çı  la  rı olub və 
var, la  kin on  lar li  der  lik sə  viy  yə  si -
nə yük  sə  lə bil  mə  yib  lər.

Va  cib amil  dir ki, xalq ha  ki  miy -
yət  də olan şəx  si özü  nə ağ  saq  qal, 
sər  kər  də, li  der ki  mi qə  bul et  sin, 
onun əmr və tap  şı  rıq  la  rı  nı lə  ya -
qət  lə ye  ri  nə ye  tir  sin. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev bu  nu ba  car  dı. Mən 
no  yab  rın 8-də te  le  vi  zi  ya ka  na -
lın  da cə  nab Pre  zi  dent Şu  şa  nın 
iş  ğal  dan azad olun  ma  sı ilə bağ  lı 
mə  lu  mat ver  di  yi za  man bu fi k  ri 
səs  lən  dir  dim ki, mə  nim Pre  zi -
den  tim fa  teh, sər  kər  də Pre  zi  dent 
ol  du.

-Mənfurerməniqəsbkar-
lar27illikişğaldövründə
qədimQarabağtorpaqlarını

xarabazarlığaçeviriblər.Bu
ərazilərimizingələcəyinine-
cəgörürsünüz?

- Ba  xın, 1993-cü il  dən eti  ba  rən 
er  mə  ni  lər tə  rə  fi n  dən vi  ran qo  yul -
muş və 2016-cı il şan  lı or  du  muz 
tə  rə  fi n  dən azad olun  muş Co  cuq 
Mər  can  lı qı  sa müd  dət  də bər  pa 
edil  di. Bu suala cə  nab Pre  zi  den -
tin de  dik  lə  ri  nə is  ti  nad  la ca  vab 
ve  rə  cə  yəm, biz iş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lə  ri  mi  zi əv  vəl  ki və -
ziy  yə  tin  dən də yük  sək sə  viy  yə  də 
bər  pa edə  cə  yik. 

Cə  nab Pre  zi  dent xal  qa mü -
ra  ciətin  də, elə  cə də MDB döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın vi  deokonf  ran  sın  da 
bu söz  lə  ri bir da  ha tək  rar  la  dı. 
Bu əra  zi  lər ha  mı  sı plan  lı şə  kil  də 
döv  lət baş  çı  sı  nın nə  za  rə  ti al  tın  da 
mər  hə  lə  lər  lə ye  ni  dən qu  ru  la  caq. 

Ar  tıq qu  ru  cu  luq iş  lə  ri apa  rı  lır, 
baş plan ha  zır  la  nır. Elə tor  paq  la -
rı  mı  zın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı -
nın ilk gü  nün  dən ra  bi  tə və di  gər 
inf  rast  ruk  tur  la  rın qu  rul  ma  sı  na 
baş  la  nı  lıb. Bu gün  lər  də Şu  şa  ya iç -
mə  li su xət   i çə  kil  di. Şu  şa  nın baş 
pla  nı ha  zır  la  nır, ora  da  kı bü  tün 
ta  ri  xi abi  də  lər, ya  şa  yış bi  na  la  rı 
ti  ki  lib bər  pa olu  na  caq. He  sab edi -
rəm, əra  zi  lə  ri  miz yük  sək sə  viy  yə -
də ye  ni  dən qu  ru  la  caq.

-SizŞuşanındeputatıolaraq
Qarabağıntacıolanşəhərin
azadolunmasıxəbərinihan-
sıhisslərləqarşıladınız?

- No  yab  rın 8-də cə  nab Pre  zi -
dent o xoş müj  də  ni xal  qa çat  dı -
ran  da saat 12 ra  də  lə  rin  də mən 

ATV ka  na  lın  da ve  ri  liş  də idim. 
Ve  ri  li  şi da  yan  dır  dı  lar. De  di  lər ki, 
Ali Baş Ko  man  da  nın xalqa mü -
ra  ciəti ola  caq və mən bu möh  tə -
şəm xə  bə  ri ora  da eşit  dim. Cə  nab 
Pre  zi  dent hər  bi ge  yim  də Fəx  ri 
xi  ya  ban  da san  ki Ulu ön  də  ri  mi  zə 
deyirdi ki, sə  nin və  siy  yə  ti  ni ye  ri -
nə ye  tir  dim, Şə  hid  lər xi  ya  ba  nın  da 
isə şə  hid  lə  ri  mi  zə de  yir  di ki, si  zin 
qa  nı  nı  zı yer  də qoy  ma  dıq, Şu  şa  nı 
azad et  dik. 

Bu, möh  tə  şəm bir mə  qam 
idi. Te  le  vi  zi  ya  da ha  mı  mız aya  ğa 
qalx  dıq, qə  hər  lən  dik, se  vinc göz 
yaş  la  rı ilə qar  şı  la  dıq bu xə  bə  ri.

Şu  şa  nın azad olun  ma  sı uğ  run -
da bir həf  tə  dir qan  lı dö  yüş  lə  rin 
get  di  yi  ni ar  tıq bi  lir  dik. Mə  nim 
nə  vəm El  man  lı El  bəy El  şən oğ  lu 
da di  gər igid ba  la  la  rı  mız  la bə  ra -

bər Şu  şa ət  ra  fın  da dö  yü  şür  dü; 
no  yab  rın 4-də elə ora  da ya  ra  lan -
dı. Tə  bii ki, bu dö  yüş  lər ba  rə  də 
mə  lu  mat  lar alır  dıq, an  caq Qa -
ra  ba  ğın be  şi  yi Şu  şa  mı  zın azad 
olun  ma  sı xə  bə  ri  ni Ali Baş Ko -
man  da  nı  mız İl  ham Əli  yev  dən 
eşit  mək ha  mı  mız üçün qə  lə  bə 
müj  də  si ol  du. Bu  nun  la da mü  ha -
ri  bə  nin ta  le  yi  nə nöq  tə qo  yul  du.

 Şu  şa Qa  ra  ba  ğın pay  tax  tı  dır, 
Şu  şa Qa  ra  bağ xan  lı  ğı  nın mər  kə  zi -
dir və bö  yük si  ya  si, hər  bi, st  ra  te -
ji əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Er  mə  ni 
iş  ğal  çı  la  rı  nın onur  ğa sü  tu  nu 
on  da qı  rıl  dı. Vaxt gə  lə  cək Şu  şa 
uğ  run  da ge  dən dö  yüş  lər haq -
qın  da, Azər  bay  can oğul  la  rı  nın 
igid  li  yi haq  qın  da ki  tab  lar ya  zı  la -
caq, sıl  dı  rım  lı qa  ya  lar  dan ke  çə -
rək əl  bə  ya  xa dö  yüş  lər  də çox  say  lı 
iş  ğal  çı er  mə  ni hərb  çi  lə  ri  ni məhv 
edən cə  sur oğ  lan  la  rı  mız haq  qın -
da das  tan  lar qo  şu  la  caq. Bi  zim hər 
bir za  bi  ti  miz, hər bir əs  gə  ri  miz bu 
dö  yüş  lər  lə şan  lı ta  rix yaz  dı. 

-ArtıqŞuşadabərpaişlərinə
başlanılıb.Əhalinindoğma
evlərinəqayıtmasıhansıfor-
madahəyatakeçiriləcək?

-  Bu pro  ses  lər ta  ma  mi  lə döv  lət 
baş  çı  sı  nın nə  za  rə  tin  də  dir. Azad 
edil  miş əra  zi  lər  də ilk növ  bə  də 
ya  şa  yış üçün təh  lü  kə  siz  lik mə  sə -
lə  lə  ri  həll edi  lir, inf  rast  ruk  tu  run, 
kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın qu  rul  ma  sı 
iş  lə  ri apa  rı  lır. Əra  zi  lər  də mü  va -
fi q döv  lət or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə  ti 
bər  pa olu  nur. Bu gün  lər  də Döv  lət 
Təh  lü  kə  siz  lik Xid  mə  ti  nin rəisi Əli 
Na  ğı  ye  vin iş  ti  ra  kı ilə qu  ru  mun 
Şu  şa şö  bə  si  nin açı  lı  şı olub. 

Mən  fur er  mə  ni  lər iş  ğal müd -
də  tin  də hər il may ayı  nın 8-də 
Şu  şa  da pa  rad ke  çi  rir  di  lər. Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə müzəf ər or  du  muz 
tor  paq  la  rı  mı  zı işğaldan azad et -
di və ar  tıq hər il noyabrın 8-də 
bü  tün Azər  bay  can xal  qı qələbə 
bayramını atəş  fə  şan  lıq  la qeyd 
edəcək.

CənabPrezidenthərbigeyimdəFəxrixiyabandasankiUluön
dərimizədeyirdiki,səninvəsiyyətiniyerinəyetirdim,Şəhidlər
xiyabanındaisəşəhidlərimizədeyirdiki,sizinqanınızıyerdə
qoymadıq,Şuşanıazadetdik.Bu,möhtəşəmbirməqamidi.
Televiziyadahamımızayağaqalxdıq,qəhərləndik,sevincgöz
yaşlarıiləqarşıladıqbuxəbəri.
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Azər  bay  can ta  ri  xi  nin ən şan  lı, 
şə  rəf  i, qü  rur  lu dövr  lə  rin  dən bi  ri  ni 
ya  şa  yır. Azər  bay  can ta  ri  xin heç bir 
dö  nə  min  də bu qə  dər güc  lü və müs -
tə  qil ol  ma  mış  dır. Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər -
bay  can öz ta  ri  xi tor  paq  la  rı  nı qı  sa 
müd  dət  də düş  mən iş  ğa  lın  dan azad 
et  di. Xal  qı  mız bu gün  lə  ri sə  bir  siz  lik  lə 
göz  lə  yir  di. On  lar Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın 
iş  ğal  dan azad olu  na  ca  ğı  na, öz ata-
ba  ba tor  paq  la  rı  na qa  yı  da  caq  la  rı  na 
inam  la  rı  nı heç za  man itir  mə  miş  di  lər.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli -
yev ikin  ci də  fə ha  ki  miy  yə  tə gəl  di  yi 
dövr  də Azər  bay  can  da ic  ti  mai-si -
ya  si və  ziy  yət çox gər  gin idi. Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ  da aman  sız dö  yüş  lər ge  dir, 
Azər  bay  ca  nın ra  yon  la  rı ard-ar  da 
iş  ğal olu  nur  du. Di  gər tə  rəf  dən öl  kə 
da  xi  lin  də də və  ziy  yət sa  bit de  yil  di; 
iq  ti  sa  diy  yat çök  müş  dü, da  xil  də  ki 
si  ya  si qüv  və  lər ara  sın  da ha  ki  miy  yət 
uğ  run  da gər  gin mü  ba  ri  zə ge  dir  di, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
ar  xa pla  na keç  miş  di. O dövr  də Dağ -

lıq Qa  ra  ba  ğın iş  ğal olun  ma  sın  da bu 
amil  lər çox cid  di rol oy  na  dı.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev ha  ki -
miy  yə  tə gəl  dik  dən son  ra ilk ön -
cə atəş  kə  sin əl  də edil  mə  si  nə nail 
olun  du, son  ra  kı mər  hə  lə  də öl  kə  də 
sa  bit  li  yi, və  tən  daş həm  rəy  li  yi  ni, iq  ti -
sa  di in  ki  şa  fı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri 
ad  dım  lar atıl  dı. Bü  tün çə  tin  lik və 
ma  neələ  rə bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can 
qı  sa müd  dət  də si  ya  si və iq  ti  sa  di böh -
ran  dan çıx  dı, ye  ni neft mü  qa  vi  lə  lə  ri 
im  za  lan  dı.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli -
ye  vin ən bö  yük ar  zu  la  rın  dan və 
həl  li  nə ça  lış  dı  ğı mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də 
Qa  ra  ba  ğın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı 
idi. O dövr  də onun rəh  bər  li  yi ilə bu 
is  ti  qa  mət  də çox bö  yük iş  lər gö  rül  dü. 
An  caq öm  rü bü  tün ar  zu  la  rın hə  ya  ta 
keç  mə  si üçün və  fa et  mə  di.

İl  ham Əli  yev ha  ki  miy  yə  tə gəl  dik -
dən son  ra Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye -
vin bü  tün sa  hə  lər  də si  ya  sə  ti  ni uğur  la 
və bö  yük uzaq  gö  rən  lik  lə da  vam et -
di  rir. Döv  lət baş  çı  sı  nın həl  li  nə ça  lış -
dı  ğı əsas mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı 
idi. Və  ziy  yə  tin ki  fa  yət qə  dər mü  rək -
kəb  li  yi  nə, dün  ya  da iki  li stan  dart  la  rın 
hökm sür  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, Pre -
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si li  der  li  yi 
və qə  tiy  yə  ti sa  yə  sin  də Ulu ön  dər 

Hey  dər Əli  ye  vin ar  zu  su ger  çək  ləş  di, 
Azər  bay  can er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nı ağır 
məğ  lu  biy  yə  tə uğ  ra  da  raq tor  paq  la  rın -
dan qov  du.

Bu gün dün  ya  da, o cüm  lə  dən 
keç  miş so  vet mə  ka  nın  da bir çox mü -
na  qi  şə ocaq  la  rı var. Bü  tün cəhd  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, on  la  rın həl  li pers  pek  tiv -
lə  ri hə  lə də gö  rün  mür. Azər  bay  can 
isə Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi uzaq  gö  rən və müd  rik si  ya -
sət nə  ti  cə  sin  də Er  mə  nis  tan-Azər  bay -
can Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  ni 
həll et  di. Bir ne  çə ra  yo  nu mü  ha  ri  bə, 
3 ra  yo  nu isə da  nı  şıq  lar yo  lu ilə düş -
mən iş  ğa  lın  dan azad et  di. İl  lər keç  sə 
də, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
keç  di  yi həll yol  la  rın  dan hə  lə çox 
bəhs olu  na  caq.

Heç şüb  hə  siz ki, Azər  bay  can mü -
na  qi  şə  nin həl  li üçün ta  ri  xi mə  qam 
göz  lə  yir  di. Pa  şin  yan ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  dik  dən son  ra Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin də qeyd et  di  yi ki  mi, o, 
açıq-ay  dın Azər  bay  can xal  qı  nın hey -
siy  yə  ti  nə to  xu  na bi  lə  cək bə  ya  nat  lar 
ver  mə  yə, ad  dım  lar at  ma  ğa baş  la  dı. 
Tez-tez da  nı  şıq  lar pro  se  si  nin ru  hu -
na zidd açıq  la  ma  lar ver  di, gah seç  ki, 
gah da an  diç  mə şoula  rı təş  kil et  di.

Əv  vəl  ki dövr  lər  də də Er  mə  nis -
ta  nın da  nı  şıq  lar imi  ta  si  ya  sı özü  nü 
açıq bü  ru  zə ve  rir  di. La  kin Pa  şin  yan 
ha  ki  miy  yə  tə gəl  dik  dən son  ra bir  ba  şa 
da  nı  şıq  la  rın po  zul  ma  sı  na he  sab  lan -
mış bə  ya  nat  lar ver  di. Hət  a düş  mən 
o qə  dər az  ğın  laş  mış  dı ki, Er  mə  nis -
tan  dan Cəb  ra  yı  la yol çək  mə  yi plan -
laş  dı  rır  dı.

İş  ğal  dan azad olun  muş ra  yon  lar -
da aş  kar  la  nan is  teh  kam  lar bir da  ha 
sü  but edir ki, Er  mə  nis  tan, ümu -
miy  yət  lə, bu əra  zi  lə  ri Azər  bay  ca  na 
qay  tar  maq fik  rin  də ol  ma  yıb. Ol  sa 
idi, bu qə  dər güc  lü is  teh  kam  la  rı in  şa 
et  məz  di, Cəb  ra  yı  la ye  ni yol çək  mə  yi 
plan  laş  dır  maz  dı. Hət  a er  mə  ni  lər bu 
əra  zi  lər  də bö  yük əkin iş  lə  ri  nə, Cəb -
ra  yı  lın mün  bit əra  zi  lə  rin  də mey  və 
bağ  la  rı  nın sa  lın  ma  sı  na baş  la  mış  dı  lar.

Pa  şin  yan si  ya  si yet  kin  li  yi  nin 
ol  ma  ma  sı sə  bə  bin  dən Azər  bay  can 
xal  qı  nın gü  cü  nü düz  gün he  sab  la  ya 

bil  mə  di. O dü  şü  nür  dü ki, xal  qı  mı  zın 
hey  siy  yə  ti ilə oy  na  ya bi  lər. An  caq 
za  man ona bö  yük səhv et  di  yi  ni gös -
tər  di. Azər  bay  can  da olan xalq-iq  ti  dar 
bir  li  yi də  mir yum  ruq ki  mi bir  lə  şə  rək 
ona la  yiq  li ca  vab ver  di. Azər  bay  can 
“güc  lü Er  mə  nis  tan or  du  su” mi  fi  ni 
dar  ma  da  ğın edə  rək qı  sa müd  dət  də 
öz tor  paq  la  rı  nı düş  mən iş  ğa  lın  dan 
azad et  di. Er  mə  nis  tan bu dərs  lər  dən 
nə  ti  cə çı  xar  ma  lı  dır. Əgər çı  xar  ma  sa, 
Azər  bay  ca  nın da  ha bö  yük zər  bə  lə  ri 
ilə üz  lə  şə  cək.

Cəb  ra  yıl ra  yo  nu 1993-cü il  də 
er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən iş  ğal olun  muş -
dur. Hə  min dövr  də öl  kə  də və  ziy  yət, 
yu  xa  rı  da qeyd et  di  yi  miz ki  mi, sa  bit 
de  yil  di. O dövr  də si  ya  si sə  riş  tə  siz  lik, 
ha  ki  miy  yət uğ  run  da da  xi  li çə  kiş  mə -
lər, va  hid ha  ki  miy  yə  tin ol  ma  ma  sı, 
or  du qu  ru  cu  lu  ğu işi  nin düz  gün 
qu  rul  ma  ma  sı düş  mən  lə mü  ba  ri  zə 
apar  ma  ğa im  kan ver  mir  di. Ağ  dam 
ra  yo  nu  nun iş  ğal olun  ma  sı Cəb  ra  yıl 
və Fü  zu  li ra  yon  la  rı  nın iş  ğa  lı üçün 
real zə  min ya  rat  dı. Be  lə  lik  lə, 1993-cü 
il av  qus  tun 18-də er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı 
şə  hə  ri mü  ha  si  rə  yə al  dı  lar. Cəb  ra  yıl 
fə  dailə  ri  nin və Zən  gi  lan ra  yo  nun -
dan kö  mə  yə gə  lən özü  nü  mü  da  fiə 
qüv  və  lə  ri  nin bü  tün cəhd  lə  ri  nə bax -
ma  ya  raq, Cəb  ra  yıl şə  hə  ri 1993-cü il 
av  qus  tun 23-də Er  mə  nis  tan tə  rə  fin -
dən iş  ğal olun  du.Azərbaycan tarı̇xı̇nı̇n ən şanlı 

dövrlərı̇ndən bı̇rı̇nı̇ yaşayır

Ceyhun Məmmədov
Milli Məclisin deputatı
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Azər  bay  can ta  ri  xi  nin ən şan  lı, 
şə  rəf  i, qü  rur  lu dövr  lə  rin  dən bi  ri  ni 
ya  şa  yır. Azər  bay  can ta  ri  xin heç bir 
dö  nə  min  də bu qə  dər güc  lü və müs -
tə  qil ol  ma  mış  dır. Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər -
bay  can öz ta  ri  xi tor  paq  la  rı  nı qı  sa 
müd  dət  də düş  mən iş  ğa  lın  dan azad 
et  di. Xal  qı  mız bu gün  lə  ri sə  bir  siz  lik  lə 
göz  lə  yir  di. On  lar Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın 
iş  ğal  dan azad olu  na  ca  ğı  na, öz ata-
ba  ba tor  paq  la  rı  na qa  yı  da  caq  la  rı  na 
inam  la  rı  nı heç za  man itir  mə  miş  di  lər.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli -
yev ikin  ci də  fə ha  ki  miy  yə  tə gəl  di  yi 
dövr  də Azər  bay  can  da ic  ti  mai-si -
ya  si və  ziy  yət çox gər  gin idi. Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ  da aman  sız dö  yüş  lər ge  dir, 
Azər  bay  ca  nın ra  yon  la  rı ard-ar  da 
iş  ğal olu  nur  du. Di  gər tə  rəf  dən öl  kə 
da  xi  lin  də də və  ziy  yət sa  bit de  yil  di; 
iq  ti  sa  diy  yat çök  müş  dü, da  xil  də  ki 
si  ya  si qüv  və  lər ara  sın  da ha  ki  miy  yət 
uğ  run  da gər  gin mü  ba  ri  zə ge  dir  di, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
ar  xa pla  na keç  miş  di. O dövr  də Dağ -

lıq Qa  ra  ba  ğın iş  ğal olun  ma  sın  da bu 
amil  lər çox cid  di rol oy  na  dı.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev ha  ki -
miy  yə  tə gəl  dik  dən son  ra ilk ön -
cə atəş  kə  sin əl  də edil  mə  si  nə nail 
olun  du, son  ra  kı mər  hə  lə  də öl  kə  də 
sa  bit  li  yi, və  tən  daş həm  rəy  li  yi  ni, iq  ti -
sa  di in  ki  şa  fı tə  min et  mək üçün zə  ru  ri 
ad  dım  lar atıl  dı. Bü  tün çə  tin  lik və 
ma  neələ  rə bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can 
qı  sa müd  dət  də si  ya  si və iq  ti  sa  di böh -
ran  dan çıx  dı, ye  ni neft mü  qa  vi  lə  lə  ri 
im  za  lan  dı.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli -
ye  vin ən bö  yük ar  zu  la  rın  dan və 
həl  li  nə ça  lış  dı  ğı mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də 
Qa  ra  ba  ğın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı 
idi. O dövr  də onun rəh  bər  li  yi ilə bu 
is  ti  qa  mət  də çox bö  yük iş  lər gö  rül  dü. 
An  caq öm  rü bü  tün ar  zu  la  rın hə  ya  ta 
keç  mə  si üçün və  fa et  mə  di.

İl  ham Əli  yev ha  ki  miy  yə  tə gəl  dik -
dən son  ra Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye -
vin bü  tün sa  hə  lər  də si  ya  sə  ti  ni uğur  la 
və bö  yük uzaq  gö  rən  lik  lə da  vam et -
di  rir. Döv  lət baş  çı  sı  nın həl  li  nə ça  lış -
dı  ğı əsas mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı 
idi. Və  ziy  yə  tin ki  fa  yət qə  dər mü  rək -
kəb  li  yi  nə, dün  ya  da iki  li stan  dart  la  rın 
hökm sür  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, Pre -
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si li  der  li  yi 
və qə  tiy  yə  ti sa  yə  sin  də Ulu ön  dər 

Hey  dər Əli  ye  vin ar  zu  su ger  çək  ləş  di, 
Azər  bay  can er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nı ağır 
məğ  lu  biy  yə  tə uğ  ra  da  raq tor  paq  la  rın -
dan qov  du.

Bu gün dün  ya  da, o cüm  lə  dən 
keç  miş so  vet mə  ka  nın  da bir çox mü -
na  qi  şə ocaq  la  rı var. Bü  tün cəhd  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, on  la  rın həl  li pers  pek  tiv -
lə  ri hə  lə də gö  rün  mür. Azər  bay  can 
isə Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi uzaq  gö  rən və müd  rik si  ya -
sət nə  ti  cə  sin  də Er  mə  nis  tan-Azər  bay -
can Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  ni 
həll et  di. Bir ne  çə ra  yo  nu mü  ha  ri  bə, 
3 ra  yo  nu isə da  nı  şıq  lar yo  lu ilə düş -
mən iş  ğa  lın  dan azad et  di. İl  lər keç  sə 
də, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
keç  di  yi həll yol  la  rın  dan hə  lə çox 
bəhs olu  na  caq.

Heç şüb  hə  siz ki, Azər  bay  can mü -
na  qi  şə  nin həl  li üçün ta  ri  xi mə  qam 
göz  lə  yir  di. Pa  şin  yan ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  dik  dən son  ra Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin də qeyd et  di  yi ki  mi, o, 
açıq-ay  dın Azər  bay  can xal  qı  nın hey -
siy  yə  ti  nə to  xu  na bi  lə  cək bə  ya  nat  lar 
ver  mə  yə, ad  dım  lar at  ma  ğa baş  la  dı. 
Tez-tez da  nı  şıq  lar pro  se  si  nin ru  hu -
na zidd açıq  la  ma  lar ver  di, gah seç  ki, 
gah da an  diç  mə şoula  rı təş  kil et  di.

Əv  vəl  ki dövr  lər  də də Er  mə  nis -
ta  nın da  nı  şıq  lar imi  ta  si  ya  sı özü  nü 
açıq bü  ru  zə ve  rir  di. La  kin Pa  şin  yan 
ha  ki  miy  yə  tə gəl  dik  dən son  ra bir  ba  şa 
da  nı  şıq  la  rın po  zul  ma  sı  na he  sab  lan -
mış bə  ya  nat  lar ver  di. Hət  a düş  mən 
o qə  dər az  ğın  laş  mış  dı ki, Er  mə  nis -
tan  dan Cəb  ra  yı  la yol çək  mə  yi plan -
laş  dı  rır  dı.

İş  ğal  dan azad olun  muş ra  yon  lar -
da aş  kar  la  nan is  teh  kam  lar bir da  ha 
sü  but edir ki, Er  mə  nis  tan, ümu -
miy  yət  lə, bu əra  zi  lə  ri Azər  bay  ca  na 
qay  tar  maq fik  rin  də ol  ma  yıb. Ol  sa 
idi, bu qə  dər güc  lü is  teh  kam  la  rı in  şa 
et  məz  di, Cəb  ra  yı  la ye  ni yol çək  mə  yi 
plan  laş  dır  maz  dı. Hət  a er  mə  ni  lər bu 
əra  zi  lər  də bö  yük əkin iş  lə  ri  nə, Cəb -
ra  yı  lın mün  bit əra  zi  lə  rin  də mey  və 
bağ  la  rı  nın sa  lın  ma  sı  na baş  la  mış  dı  lar.

Pa  şin  yan si  ya  si yet  kin  li  yi  nin 
ol  ma  ma  sı sə  bə  bin  dən Azər  bay  can 
xal  qı  nın gü  cü  nü düz  gün he  sab  la  ya 

bil  mə  di. O dü  şü  nür  dü ki, xal  qı  mı  zın 
hey  siy  yə  ti ilə oy  na  ya bi  lər. An  caq 
za  man ona bö  yük səhv et  di  yi  ni gös -
tər  di. Azər  bay  can  da olan xalq-iq  ti  dar 
bir  li  yi də  mir yum  ruq ki  mi bir  lə  şə  rək 
ona la  yiq  li ca  vab ver  di. Azər  bay  can 
“güc  lü Er  mə  nis  tan or  du  su” mi  fi  ni 
dar  ma  da  ğın edə  rək qı  sa müd  dət  də 
öz tor  paq  la  rı  nı düş  mən iş  ğa  lın  dan 
azad et  di. Er  mə  nis  tan bu dərs  lər  dən 
nə  ti  cə çı  xar  ma  lı  dır. Əgər çı  xar  ma  sa, 
Azər  bay  ca  nın da  ha bö  yük zər  bə  lə  ri 
ilə üz  lə  şə  cək.

Cəb  ra  yıl ra  yo  nu 1993-cü il  də 
er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən iş  ğal olun  muş -
dur. Hə  min dövr  də öl  kə  də və  ziy  yət, 
yu  xa  rı  da qeyd et  di  yi  miz ki  mi, sa  bit 
de  yil  di. O dövr  də si  ya  si sə  riş  tə  siz  lik, 
ha  ki  miy  yət uğ  run  da da  xi  li çə  kiş  mə -
lər, va  hid ha  ki  miy  yə  tin ol  ma  ma  sı, 
or  du qu  ru  cu  lu  ğu işi  nin düz  gün 
qu  rul  ma  ma  sı düş  mən  lə mü  ba  ri  zə 
apar  ma  ğa im  kan ver  mir  di. Ağ  dam 
ra  yo  nu  nun iş  ğal olun  ma  sı Cəb  ra  yıl 
və Fü  zu  li ra  yon  la  rı  nın iş  ğa  lı üçün 
real zə  min ya  rat  dı. Be  lə  lik  lə, 1993-cü 
il av  qus  tun 18-də er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı 
şə  hə  ri mü  ha  si  rə  yə al  dı  lar. Cəb  ra  yıl 
fə  dailə  ri  nin və Zən  gi  lan ra  yo  nun -
dan kö  mə  yə gə  lən özü  nü  mü  da  fiə 
qüv  və  lə  ri  nin bü  tün cəhd  lə  ri  nə bax -
ma  ya  raq, Cəb  ra  yıl şə  hə  ri 1993-cü il 
av  qus  tun 23-də Er  mə  nis  tan tə  rə  fin -
dən iş  ğal olun  du.Azərbaycan tarı̇xı̇nı̇n ən şanlı 

dövrlərı̇ndən bı̇rı̇nı̇ yaşayır

Ceyhun Məmmədov
Milli Məclisin deputatı



Onu da qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
Bi  rin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si ge  di -
şin  də Cəb  ra  yıl əha  li  si uzun za  man 
ər  zin  də er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  na qar  şı 
rə  şa  dət  lə vu  ruş  muş  du. İş  ğa  la qə  dər 
ra  yon əra  zi  si tam mü  da  fiə edil  miş, 
bə  zi hal  lar  da qon  şu Xo  ca  vənd ra -

yo  nu  nun er  mə  ni iş  ğa  lın  da olan bir 
sı  ra kənd  lə  ri ra  yo  nun po  lis iş  çi  lə -
ri  nin və yer  li əha  li  si  nin iş  ti  ra  kı ilə 
Azər  bay  can Or  du  su tə  rə  fin  dən azad 
olun  muş  du. Ümu  mi  lik  də Xo  ca  vənd 
ra  yo  nu  nun Cəb  ra  yıl ra  yo  nu ilə qon -
şu olan 15 kən  di düş  mən iş  ğa  lın  dan 
azad edil  miş, on  la  rın bə  zi  lə  ri  nə Er -
mə  nis  tan əra  zi  sin  dən et  nik mən  su -
biy  yə  ti  nə gö  rə de  por  ta  si  ya olun  muş 
soy  daş  la  rı  mız yer  ləş  di  ril  miş  di.

1993-cü ilin av  qust ayı ər  zin  də 
ra  yon əra  zi  sin  də föv  qə  la  də və  ziy -
yət elan edil  miş, er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı 
Azər  bay  can Or  du  su  nun hə  lə 1992-
ci ilin ya  yın  da iş  ğal  dan azad et  di  yi 
Xo  ca  vənd ra  yo  nu  nun kənd  lə  ri  ni 
ye  ni  dən iş  ğal edə  rək Cəb  ra  yıl şə  hə -

ri  nə ya  xın  laş  mış  dı. Av  qust ayın  da 
Cəb  ra  yıl şə  hə  ri güc  lü atə  şə mə  ruz 
qal  mış, düş  mən or  du  su  nun at  dı  ğı 
“Qrad” mər  mi  lə  ri şə  hə  rin bir çox 
yer  lə  ri  nə zə  rər vur  muş, əha  li ara -
sın  da ölən  lər ol  muş  du.

1993-cü il av  qus  tun 15-də düş -
mən or  du  su Cəb  ra  yıl şə  hə  ri ya  xın  lı -
ğın  da yer  lə  şən Daş  ba  şı yük  sək  li  yi  ni 
ələ ke  çi  rə  rək ora  da növ  bə çə  kən 23 
nə  fər Cəb  ra  yıl gən  ci  ni öl  dür  müş, 

on  la  rın me  yit  lə  ri  ni ta  nın  maz ha  la 
sal  mış  dı. Cəb  ra  yıl əha  li  si o gün  lə  ri 
çox yax  şı xa  tır  la  yır.

Cəb  ra  yı  lın iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də ra -
yo  nun 1 şə  hə  ri, 4 qə  sə  bə  si, 92 kən  di 
er  mə  ni qul  dur  la  rı tə  rə  fin  dən ta  lan 
edi  lə  rək yan  dı  rıl  mış, 132-dən çox 
yer  li əhə  miy  yət  li ta  ri  xi, mə  də  niy  yət 
və di  ni abi  də  lə  ri er  mə  ni vəh  şi  li  yi  nə 
mə  ruz qal  mış  dır. Bu  nun  la bə  ra  bər 
ra  yon əra  zi  sin  də  ki 13147 fər  di ya -
şa  yış evi, 886 ic  ti  mai bi  na, 8 sə  na  ye, 
44 kənd tə  sər  rü  fa  tı, 149 mə  də  niy  yət, 
91 təh  sil, 1 mək  təb  dən  kə  nar müəs  si -
sə, 3 uşaq mu  si  qi mək  tə  bi, 1 tex  ni  ki 
pe  şə mək  tə  bi, 77 sə  hiy  yə, 96 məişət 
xid  mə  ti ob  yek  ti, 65 ra  bi  tə, 56 kör  pü, 
28 su an  ba  rı, 32 na  sos stan  si  ya  sı, 65 
km qaz kə  mə  ri, 11 ti  kin  ti müəs  si  sə  si 
düş  mən əli  nə keç  miş  dir. Ümu  miy -
yət  lə, bu iş  ğal nə  ti  cə  sin  də ra  yo  na 
5.346.654.240 AZN də  yə  rin  də zi  yan 
vu  rul  muş  dur. Er  mə  ni qəsb  kar  la  rı  na 

qar  şı mərd  lik  lə dö  yü  şən 
Cəb  ra  yıl ra  yon sa  kin  lə -
rin  dən 400-ə ya  xın şə  hid 
ol  muş  dur ki, on  lar  dan 
da 13 nə  fə  ri yet  kin  lik 
ya  şı  na çat  ma  yan  lar idi. 
Qan  lı-qa  da  lı dö  yüş  lər 
nə  ti  cə  sin  də ra  yon üz  rə 8 
uşaq mü  ha  ri  bə  də hər iki, 
207 uşaq isə va  li  deyn  lə -
rin  dən bi  ri  ni itir  miş  dir. 
Tor  paq  la  rın mü  da  fiəsin -
də qəh  rə  man  lıq gös  tər -
miş həm  yer  li  lə  ri  miz  dən 
6 nə  fə  ri Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Qəh  rə  ma  nı adı  na la  yiq 
gö  rül  müş  dür. İş  ğal nə -
ti  cə  sin  də 52604 (ha  zır  da 

80032) Cəb  ra  yıl ra  yon sa  ki  ni ata-ba -
ba yurd  la  rın  dan di  dər  gin sa  lı  na  raq 
məc  bu  ri köç  kün ki  mi res  pub  li  ka  nın 
54 şə  hər və ra  yo  nun  da mü  vəq  qə  ti 
məs  kun  laş  mış  dır.

Cəb  ra  yıl Azər  bay  ca  nın tə  bii 
sər  vət  lər  lə zən  gin böl  gə  lə  rin  dən  dir. 
Ra  yo  nun əra  zi  si se  ment is  teh  sa  lı 
üçün qiy  mət  li xam  mal ilə, mər  mər 
və baş  qa ti  kin  ti ma  te  rial  la  rı və eh  ti -
yat  la  rı ilə zən  gin  dir. Əha  li iş  ğal  dan 
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QARABAĞ AZƏRBAYCANDıR!

“Dörd il bun  dan əv  vəl Cəb  ra  yıl ra  yo  nu  nun Co  cuq Mər  can  lı kən  di 
ye  ni  dən qu  rul  ma  ğa baş  la  mış  dır. Uğur  lu əmə  liy  yat nə  ti  cə  sin  də azad 
edil  miş yük  sək  lik  lər im  kan ver  di ki, Cəb  ra  yıl ra  yo  nu  nun Co  cuq Mər 
can  lı kən  di  nə sa  kin  lər qa  yıt  sın  lar. Gö  zəl qə  sə  bə sal  dıq. Qə  sə  bə  nin 
açı  lı  şın  da de  miş  dim ki, Co  cuq Mər  can  lı bi  zim ye  nil  məz ira  də  mi  zin 
rəm  zi  dir. Co  cuq Mər  can  lı onu gös  tə  rir ki, heç vaxt Azər  bay  can xal  qı 
iş  ğal  la ba  rış  ma  ya  caq və bi  zim iş  ğal edil  miş di  gər tor  paq  la  ra qa  yı 
dı  şı  mız məhz Co  cuq Mər  can  lı  dan baş  la  mış  dır. He  sab edi  rəm ki, bu 
gün Cəb  ra  yıl ra  yo  nu  nun bö  yük his  sə  si  nin və Cəb  ra  yıl şə  hə  ri  nin azad 
edil  mə  si xü  su  si əhə  miy  yət da  şı  yır”.

İl  ham Əli  yev
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əv  vəl əsa  sən üzüm  çü  lük, hey  van -
dar  lıq, ta  xıl  çı  lıq, ba  ra  ma  çı  lıq  la məş -
ğul idi. Ra  yon  da ti  kiş, xal  ça, ci  haz -
qa  yır  ma sex  lə  ri və müx  tə  lif sə  na  ye 
ob  yekt  lə  ri fəaliy  yət gös  tə  rir  di.

Cəb  ra  yıl ra  yo  nu  nun coğ  ra  fi əra -
zi  sin  də 4480 hek  tar çe  şid  li ağac və 
bit  ki növ  lə  ri ilə zən  gin me  şə, 58686 
hek  tar əkin və ot  laq sa  hə  si, 1077 
hek  tar mey  və və 5385 hek  tar üzüm 
bağ  la  rı var idi. Uzaq əsr  lər  dən 
so  raq ve  rən Xu  da  fə  rin kör  pü  lə  ri, 
bən  zər  siz qə  dim me  mar  lıq abi  də  lə -
ri, ya  şı yü  zil  lik  lər  lə öl  çü  lən nə  həng 
çi  nar ağac  la  rı, 118 kəh  riz, 99 bu  laq 
ra  yo  nun adı  nı res  pub  li  ka  da dil  lər 
əz  bə  ri et  miş  di.

Coğ  ra  fi ba  xım  dan Cəb  ra  yıl 
ra  yo  nu Ki  çik Qaf  qaz dağ  la  rı  nın 
cə  nub-şər  qin  də, Gə  yən dü  zü və 
Qa  ra  bağ sil  si  lə  sin  də yer  lə  şir. Ra -
yon cə  nub  dan Araz ça  yı bo  yu İran 
İs  lam Res  pub  li  ka  sı, cə  nub-qərb  dən 
Zən  gi  lan, qərb  dən Qu  bad  lı, şi  mal -
dan Xo  ca  vənd, şərq  dən isə Fü  zu  li 
ra  yon  la  rı ilə həm  sər  həd  dir. 

Cəb  ra  yıl ra  yo  nu həm də Azər -
bay  ca  nın ta  ri  xi abi  də  lər  lə zən  gin 
böl  gə  lə  rin  dən  dir. Bu  ra  da tu  riz  min 
in  ki  şa  fı üçün ge  niş im  kan  lar var. 
Qı  sa müd  dət  də tu  rizm inf  rast  ruk  tu -

ru ya  ra  da  raq bu  ra  ya çox  lu tu  rist cəlb 
et  mək müm  kün  dür.

Cəb  ra  yıl həm də dün  ya və yer  li 
əhə  miy  yət  li ta  ri  xi-me  mar  lıq abi  də -
lə  ri ilə zən  gin  dir. Azər  bay  can üz  rə 
dün  ya əhə  miy  yət  li abi  də  lər  dən iki  si 
Cəb  ra  yıl ra  yo  nun  da yer  lə  şir. Bun  lar 
Araz ça  yı üzə  rin  də  ki 11 aşı  rım  lı və 
15 aşı  rım  lı Xu  da  fə  rin kör  pü  lə  ri  dir. 
Xu  da  fə  rin kör  pü  lə  ri Araz ça  yın  dan 
cə  nub  da və şi  mal  da yer  lə  şən Azər -
bay  ca  nın or  ta əsr şə  hər  lə  ri  ni bir  ləş  di -
rən kar  van yo  lu  nun üs  tün  də ti  ki  lib.

Təəs  süf  ə qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, iş  ğal edil  miş di  gər ra  yon  la  rı  mız 
ki  mi Cəb  ra  yıl da er  mə  ni  lə  rin van -
da  liz  mi  nin qur  ba  nı  na çev  ril  miş  dir. 
Şə  hər ta  ma  mi  lə da  ğı  dıl  mış, bü  tün 
inf  rast  ruk  tur, bir çox ta  ri  xi abi  də  lər 
yer  lə yek  san edil  miş  dir. Cəb  ra  yıl  lı  lar 
tam əmin  dir  lər ki, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin güc  lü ira  də  si və qə  tiy  yə -
ti sa  yə  sin  də Cəb  ra  yıl ra  yo  nu qı  sa 
müd  dət  də tam bər  pa olu  na  caq, bu -
ra  da bö  yük qu  ru  cu  luq iş  lə  ri hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lə  cək, Cəb  ra  yıl Azər  bay  ca  nın 
ən abad və in  ki  şaf et  miş ra  yon  la  rın -
dan bi  ri  nə çev  ri  lə  cək.

Qar  şı  mız  da Co  cuq Mər  can  lı nü -
mu  nə  si var. 2016-cı il  də bu ki  çik qə -
sə  bə iş  ğal  dan azad olu  nan  dan son  ra 

bu  ra  da bö  yük qu  ru  cu  luq və abad  lıq 
iş  lə  ri  nə baş  la  nıl  dı. Qı  sa müd  dət  də 
çox  lu ev, mək  təb, bağ  ça, mu  zey və 
məs  cid in  şa olun  du. Bu ki  çik qə  sə  bə 
öl  kə  mi  zin dö  yü  nən ürə  yi  nə çev  ril  di. 
Azər  bay  ca  nın bu iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çir -
mə  yə ki  fa  yət qə  dər gü  cü və im  kan -
la  rı var  dır. 

İş  ğal  dan azad olu  nan Cəb  ra  yıl 
ra  yo  nu  na Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va ilə sə  fə -
ri za  ma  nı Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
de  miş  dir: “On  lar he  sab edir  di  lər ki, 
bu da  ğın  tı  lar  dan son  ra Azər  bay  can 
əha  li  si heç vaxt bu  ra  ya qa  yıt  ma  ya -
caq. O məq  səd  lə bu  ra  nı da  ğı  dıb  lar. 
Am  ma səhv edib  lər. Biz qa  yıt  mı  şıq. 
Bax, dur  mu  şuq bu  ra  da, öz doğ  ma 
tor  pa  ğı  mız  da, Cəb  ra  yıl şə  hə  rin -
də. Bü  tün bu  ra  la  rı bər  pa edə  cə  yik. 
Ye  ni bö  yük baş plan tər  tib edi  lə  cək. 
Mü  va  fiq gös  tə  riş  lər ve  ri  lib. Hər bir 
şə  hər üçün xü  su  si baş plan tər  tib 
edi  lə  cək. Bu  ra  da bü  tün in  zi  ba  ti 
bi  na  lar, ic  ti  mai bi  na  lar, mək  təb  lər, 
tibb ocaq  la  rı ya  ra  dı  la  caq. Bü  tün 
inf  rast  ruk  tur ya  ra  dı  la  caq. Kü  çə -
lər sa  lı  na  caq, park  lar, xi  ya  ban  lar 
sa  lı  na  caq. Bü  tün şə  hər  lər  də qə  lə  bə 
abi  də  lə  ri ucal  dı  la  caq və hə  yat qa  yı -
da  caq”.
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No  yab  rın 10-da Azər  bay  can 
və Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri  nin, Er  mə -
nis  ta  nın baş na  zi  ri  nin im  za  la  dı  ğı 
üç  tə  rəf   i bə  ya  nat iş  ğal  çı  nın ka  pi -
tul  ya  si  ya  sı  nın hü  qu  qi və rəs  mi 
təs  di  qi ol  du. Bu bə  ya  nat  da nə  zər -
də tu  tu  lan mə  sə  lə  lər Azər  bay  ca  nın 
şan  lı hər  bi qə  lə  bə  si  nin nə  ti  cə  lə  ri, 
Er  mə  nis  ta  nın güc yo  lu ilə Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin şərt  lə  ri  ni ye  ri -
nə ye  tir  mə  yə məc  bur edil  mə  si  dir. 
Bu  nun  la da Azər  bay  ca  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü bər  pa olun  du.

Ba  kı  nın Azad  lıq mey  da  nı bir 
ne  çə də  fə hər  bi pa  rad  la  ra şa  hid  lik 
edib. Am  ma de  kab  rın 10-da ke  çi  ri -
lən pa  rad fərq  li idi. Çün  ki bu, Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də  ki qə  lə  bə  mi  zin 
pa  ra  dı idi. Bu, dö  yüş  lər  dən qa  lib 
çıx  mış, düş  mə  ni də  mir yum  ruq  la 
əz  miş şan  lı or  du  mu  zun qa  li  biy  yət 
yü  rü  şü idi. Bu, hər bir azər  bay -
can  lı  nın sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  di  yi bir 
ta  rix idi. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
de  di  yi ki  mi, bu pa  ra  dın xü  su  si 
önə  mi var: “Azad  lıq mey  da  nın  da 
pa  rad  lar çox ke  çi  ri  lib. An  caq bu 
Zə  fər pa  ra  dı  dır. Bu, ta  ri  xi ha  di  sə -
dir”.

Bü  tün Azər  bay  can xal  qı ki  mi, 
biz ağ  dam  lı  lar da əmin idik ki, Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin müəy  yən 
et  di  yi, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
uğur  la və qə  tiy  yət  lə da  vam et  dir -
di  yi si  ya  si kur  sun nə  ti  cə  si ola  raq 
gün  lə  rin bi  rin  də tor  paq  la  rı  mız, o 
cüm  lə  dən Ağ  dam düş  mən tap -
da  ğın  dan azad edi  lə  cək. Hər gün 
bu ar  zu ilə ya  şa  dıq, bu inam  la 
tor  paq  la  rı  mı  zın azad olu  na  ca  ğı 
ta  ri  xi göz  lə  dik. Ar  tıq Ağ  da  mın hər 

ye  rin  də Azər  bay  ca  nın Döv  lət bay -
ra  ğı dal  ğa  la  nır. Öz müd  rik si  ya  sə -
ti, yük  sək qə  tiy  yə  ti və dip  lo  ma  tik 
us  ta  lı  ğı ilə İl  ham Əli  yev Ağ  da  mı 
bi  zə qay  tar  dı.

Qeyd edim ki, vax  ti  lə düş  mən 
tor  paq  la  rı  mı  za so  xu  lan  da Ağ  dam 
Qa  ra  ba  ğın qey  ri-rəs  mi mər  kə  zi  nə 
çev  ril  miş  di. Azər  bay  ca  nın nəb  zi 
bu  ra  da dö  yü  nür  dü. Er  mə  nis  tan-
Azər  bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü -
na  qi  şə  si hər  bi müs  tə  vi  yə ke  çən  də, 
si  lah  lan  dı  rıl  mış düş  mən tor  paq  la -
rı  mı  za hü  cu  ma baş  la  yan  da “Hə -
yat” və “Azər  bay  can” qə  zet  lə  ri -
nin Qa  ra  bağ böl  gə  si üz  rə xü  su  si 
müx  bi  ri - hər  bi müx  bi  ri ol  mu  şam. 
O za  man nə in  ter  net var idi, nə də 
e-mail poçt. Ya  zı  la  rı  mı  zı ya ki  min -
lə  sə Ba  kı  ya gön  də  rər, ya da özü -
müz gə  ti  rər  dik. Bir aya  ğı  mız pay -
taxt  da, bi  ri böl  gə  də olar  dı. Odur 
ki, pay  taxt  da və dö  yüş cəb  hə  sin  də 
və  ziy  yə  ti şəx  sən mü  şa  hi  də edib 
öy  rən  mək, mü  qa  yi  sə  li şə  kil  də təh -
lil et  mək im  ka  nı  mız var  dı. Ye  kun 
qə  naət isə daim be  lə olar  dı: Ba  kı -
nın mü  ha  ri  bə  dən xə  bə  ri yox  dur. 
Qa  ra  bağ  da qan  lı dö  yüş  lər ge  dir, 
pay  taxt  da isə ha  ki  miy  yət uğ  run -
da mü  ba  ri  zə. İq  ti  da  ra gə  lən  dən 
son  ra müx  tə  lif par  ti  ya  la  ra par  ça -
la  nan AXC Ba  kı  da “ikin  ci cəb  hə” 
aç  maq  la əsl xə  ya  nət yo  lu tut  muş -
du; 1992-ci il  də par  la  ment çev  ri -
li  şi edə  rək, hət   a La  çı  nı və Şu  şa  nı 
mü  da  fi ə et  mə  li olan zi  reh  li tex  ni -
ka  nı, dö  yüş  çü  lə  ri Ba  kı  ya gə  ti  rə  rək 
mü  da  fi əni zəif   ət  miş  di  lər. Düş  mən 
isə be  lə və  ziy  yət  dən dər  hal is  ti  fa -
də edir  di.

Əs  lin  də mü  ha  ri  bə döv  lət sə -
viy  yə  sin  də apa  rıl  mır  dı: nə or  du 
ya  ra  dıl  mış  dı, nə də la  zım olan 
si  lah, sur  sat var idi. Xalq öz gü  cü, 
öz və  saiti he  sa  bı  na kö  nül  lü özü  nü -
mü  da  fi ə dəs  tə  lə  ri ya  ra  dır  dı. Müx -
tə  lif ad  lar da  şı  yan be  lə hər  bi bir -
ləş  mə  lər şəx  si igid  li  yə və şü  caətə 
ar  xa  la  nır, adə  tən bir-bir  lə  ri ilə 
əla  qə  li şə  kil  də hə  rə  kət et  mir, va  hid 
ko  man  dan  lı  ğa ta  be ol  mur  du  lar. 
Si  lah-sur  sat, ər  zaq təc  hi  za  tı sis  te  mi 
mü  ha  ri  bə tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun de  yil -
di. An  caq o za  man  kı öl  kə baş  çı  la  rı 
mü  da  fi əni təş  kil et  mə  dik  lə  rin  dən, 
öz hay  la  rı  na qal  dıq  la  rın  dan baş  qa 
ça  rə yox idi.

Ağ  da  mın sa  yı  lıb-se  çi  lən, sö  zü 
ke  çən igid oğ  lan  la  rı  nın tə  şəb  bü  sü 
ilə müx  tə  lif kö  nül  lü özü  nü  mü  da  fi ə 
dəs  tə  lə  ri ya  ra  dıl  mış  dı. Son  ra  lar bu 
işə ye  ni ya  ra  dı  lan Mü  da  fi ə Na  zir  li -

Bəxtiyar Sadıqov
Milli Məclisin deputatı

Mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev Azər bay can xal qı na il lər dən bə ri 
də rin in ti zar la göz lə di yi ta ri xi ha di sə nin - tor paq la rın iş ğal dan azad olun ma-
sı nın se vin ci ni ya şat dı. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də or du muz sö zün bü tün 
mə na la rın da qəh rə man lıq, hər bi pe şə kar lıq nü ma yiş et dir di.

Baş Sər kər də miz hər bi əmə liy yat la rı zə fər lə ye kun laş dır maq la bə ra bər res-
pub li ka mı za qar şı yö nə lən bü tün si ya si-dip lo ma tik həm lə lə ri də müd rik lik və 
pe şə kar lıq la dəf et di. Be lə lik lə, Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ta ri xi nin 
ye ni, ən şə rəfl  i sə hi fə si ni yaz dı!

Prezident İlham Əliyev 
qarabağı qafqazın ən 
abad məkanına çevirəcək
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No  yab  rın 10-da Azər  bay  can 
və Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri  nin, Er  mə -
nis  ta  nın baş na  zi  ri  nin im  za  la  dı  ğı 
üç  tə  rəf   i bə  ya  nat iş  ğal  çı  nın ka  pi -
tul  ya  si  ya  sı  nın hü  qu  qi və rəs  mi 
təs  di  qi ol  du. Bu bə  ya  nat  da nə  zər -
də tu  tu  lan mə  sə  lə  lər Azər  bay  ca  nın 
şan  lı hər  bi qə  lə  bə  si  nin nə  ti  cə  lə  ri, 
Er  mə  nis  ta  nın güc yo  lu ilə Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin şərt  lə  ri  ni ye  ri -
nə ye  tir  mə  yə məc  bur edil  mə  si  dir. 
Bu  nun  la da Azər  bay  ca  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü bər  pa olun  du.

Ba  kı  nın Azad  lıq mey  da  nı bir 
ne  çə də  fə hər  bi pa  rad  la  ra şa  hid  lik 
edib. Am  ma de  kab  rın 10-da ke  çi  ri -
lən pa  rad fərq  li idi. Çün  ki bu, Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də  ki qə  lə  bə  mi  zin 
pa  ra  dı idi. Bu, dö  yüş  lər  dən qa  lib 
çıx  mış, düş  mə  ni də  mir yum  ruq  la 
əz  miş şan  lı or  du  mu  zun qa  li  biy  yət 
yü  rü  şü idi. Bu, hər bir azər  bay -
can  lı  nın sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  di  yi bir 
ta  rix idi. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
de  di  yi ki  mi, bu pa  ra  dın xü  su  si 
önə  mi var: “Azad  lıq mey  da  nın  da 
pa  rad  lar çox ke  çi  ri  lib. An  caq bu 
Zə  fər pa  ra  dı  dır. Bu, ta  ri  xi ha  di  sə -
dir”.

Bü  tün Azər  bay  can xal  qı ki  mi, 
biz ağ  dam  lı  lar da əmin idik ki, Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin müəy  yən 
et  di  yi, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
uğur  la və qə  tiy  yət  lə da  vam et  dir -
di  yi si  ya  si kur  sun nə  ti  cə  si ola  raq 
gün  lə  rin bi  rin  də tor  paq  la  rı  mız, o 
cüm  lə  dən Ağ  dam düş  mən tap -
da  ğın  dan azad edi  lə  cək. Hər gün 
bu ar  zu ilə ya  şa  dıq, bu inam  la 
tor  paq  la  rı  mı  zın azad olu  na  ca  ğı 
ta  ri  xi göz  lə  dik. Ar  tıq Ağ  da  mın hər 

ye  rin  də Azər  bay  ca  nın Döv  lət bay -
ra  ğı dal  ğa  la  nır. Öz müd  rik si  ya  sə -
ti, yük  sək qə  tiy  yə  ti və dip  lo  ma  tik 
us  ta  lı  ğı ilə İl  ham Əli  yev Ağ  da  mı 
bi  zə qay  tar  dı.

Qeyd edim ki, vax  ti  lə düş  mən 
tor  paq  la  rı  mı  za so  xu  lan  da Ağ  dam 
Qa  ra  ba  ğın qey  ri-rəs  mi mər  kə  zi  nə 
çev  ril  miş  di. Azər  bay  ca  nın nəb  zi 
bu  ra  da dö  yü  nür  dü. Er  mə  nis  tan-
Azər  bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü -
na  qi  şə  si hər  bi müs  tə  vi  yə ke  çən  də, 
si  lah  lan  dı  rıl  mış düş  mən tor  paq  la -
rı  mı  za hü  cu  ma baş  la  yan  da “Hə -
yat” və “Azər  bay  can” qə  zet  lə  ri -
nin Qa  ra  bağ böl  gə  si üz  rə xü  su  si 
müx  bi  ri - hər  bi müx  bi  ri ol  mu  şam. 
O za  man nə in  ter  net var idi, nə də 
e-mail poçt. Ya  zı  la  rı  mı  zı ya ki  min -
lə  sə Ba  kı  ya gön  də  rər, ya da özü -
müz gə  ti  rər  dik. Bir aya  ğı  mız pay -
taxt  da, bi  ri böl  gə  də olar  dı. Odur 
ki, pay  taxt  da və dö  yüş cəb  hə  sin  də 
və  ziy  yə  ti şəx  sən mü  şa  hi  də edib 
öy  rən  mək, mü  qa  yi  sə  li şə  kil  də təh -
lil et  mək im  ka  nı  mız var  dı. Ye  kun 
qə  naət isə daim be  lə olar  dı: Ba  kı -
nın mü  ha  ri  bə  dən xə  bə  ri yox  dur. 
Qa  ra  bağ  da qan  lı dö  yüş  lər ge  dir, 
pay  taxt  da isə ha  ki  miy  yət uğ  run -
da mü  ba  ri  zə. İq  ti  da  ra gə  lən  dən 
son  ra müx  tə  lif par  ti  ya  la  ra par  ça -
la  nan AXC Ba  kı  da “ikin  ci cəb  hə” 
aç  maq  la əsl xə  ya  nət yo  lu tut  muş -
du; 1992-ci il  də par  la  ment çev  ri -
li  şi edə  rək, hət   a La  çı  nı və Şu  şa  nı 
mü  da  fi ə et  mə  li olan zi  reh  li tex  ni -
ka  nı, dö  yüş  çü  lə  ri Ba  kı  ya gə  ti  rə  rək 
mü  da  fi əni zəif   ət  miş  di  lər. Düş  mən 
isə be  lə və  ziy  yət  dən dər  hal is  ti  fa -
də edir  di.

Əs  lin  də mü  ha  ri  bə döv  lət sə -
viy  yə  sin  də apa  rıl  mır  dı: nə or  du 
ya  ra  dıl  mış  dı, nə də la  zım olan 
si  lah, sur  sat var idi. Xalq öz gü  cü, 
öz və  saiti he  sa  bı  na kö  nül  lü özü  nü -
mü  da  fi ə dəs  tə  lə  ri ya  ra  dır  dı. Müx -
tə  lif ad  lar da  şı  yan be  lə hər  bi bir -
ləş  mə  lər şəx  si igid  li  yə və şü  caətə 
ar  xa  la  nır, adə  tən bir-bir  lə  ri ilə 
əla  qə  li şə  kil  də hə  rə  kət et  mir, va  hid 
ko  man  dan  lı  ğa ta  be ol  mur  du  lar. 
Si  lah-sur  sat, ər  zaq təc  hi  za  tı sis  te  mi 
mü  ha  ri  bə tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun de  yil -
di. An  caq o za  man  kı öl  kə baş  çı  la  rı 
mü  da  fi əni təş  kil et  mə  dik  lə  rin  dən, 
öz hay  la  rı  na qal  dıq  la  rın  dan baş  qa 
ça  rə yox idi.

Ağ  da  mın sa  yı  lıb-se  çi  lən, sö  zü 
ke  çən igid oğ  lan  la  rı  nın tə  şəb  bü  sü 
ilə müx  tə  lif kö  nül  lü özü  nü  mü  da  fi ə 
dəs  tə  lə  ri ya  ra  dıl  mış  dı. Son  ra  lar bu 
işə ye  ni ya  ra  dı  lan Mü  da  fi ə Na  zir  li -

Bəxtiyar Sadıqov
Milli Məclisin deputatı

Mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev Azər bay can xal qı na il lər dən bə ri 
də rin in ti zar la göz lə di yi ta ri xi ha di sə nin - tor paq la rın iş ğal dan azad olun ma-
sı nın se vin ci ni ya şat dı. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də or du muz sö zün bü tün 
mə na la rın da qəh rə man lıq, hər bi pe şə kar lıq nü ma yiş et dir di.

Baş Sər kər də miz hər bi əmə liy yat la rı zə fər lə ye kun laş dır maq la bə ra bər res-
pub li ka mı za qar şı yö nə lən bü tün si ya si-dip lo ma tik həm lə lə ri də müd rik lik və 
pe şə kar lıq la dəf et di. Be lə lik lə, Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay can ta ri xi nin 
ye ni, ən şə rəfl  i sə hi fə si ni yaz dı!

Prezident İlham Əliyev 
qarabağı qafqazın ən 
abad məkanına çevirəcək
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yi də qo  şul  du. Bu dəs  tə  lər ra  yo  nun 
ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  ni müx  tə  lif 
is  ti  qa  mət  lər  dən qo  ru  yur  du: Mil  li 
Qəh  rə  man Şi  rin Mir  zə  ye  vin ko -
man  di  ri ol  du  ğu 836 nöm  rə  li özü -
nü  mü  da  fiə ala  yı, Mil  li Qəh  rə  man 
Al  lah  ver  di Ba  ğı  ro  vun özü  nü  mü -
da  fiə ba  tal  yo  nu, Mil  li Qəh  rə  man 
Asif Mə  hər  rə  mo  vun (Fred Asif) 
özü  nü  mü  da  fiə ba  tal  yo  nu, Ya  qub 
Rza  ye  vin (Qa  tır Məm  məd) özü  nü -
mü  da  fiə ba  tal  yo  nu, Ər  şad Na  di -
ro  vun “Kö  təl” ba  tal  yo  nu, Əda  lət 
Zey  na  lo  vun “Qı  yas  lı” ba  tal  yo  nu, 
Hə  sən Sa  rı  ye  vin ko  man  di  ri ol  du  ğu 
“Pap  ra  vənd” ro  ta  sı. On  lar Ağ  da -
mın mü  da  fiəsin  də qəh  rə  man  ca  sı  na 
da  yan  mış  dı  lar.

La  kin düş  mə  nin ni  za  mi or  du 
his  sə  lə  ri  nin möv  cud  lu  ğu, da  ha 
üs  tün si  lah  lar və tex  ni  ka ilə tə  min 

edil  mə  si, AXC-Mü  sa  vat cüt  lü -
yü  nün öl  kə  ni və  tən  daş mü  ha  ri -
bə  si  nə sü  rük  lə  mə  si, igid oğul və 
ba  tal  yon  la  rın va  hid or  du şək  lin  də 
bir  ləş  di  ril  mə  mə  si acı  na  caq  lı nə -
ti  cə  si  ni ver  di. Gös  tə  ri  lən küt  lə  vi 
qəh  rə  man  lıq  la  ra, ve  ri  lən çox  say  lı 
şə  hid  lə  rə bax  ma  ya  raq, Ağ  da  mı qo -
ru  yub sax  la  maq müm  kün ol  ma  dı.

Qeyd edim ki, Qa  ra  bağ mü  ha -
ri  bə  si döv  rün  də öl  kə üz  rə ve  ri  lən 
iyir  mi min şə  hi  din al  tı mi  nə ya  xı  nı 
Ağ  da  mın pa  yı  na dü  şür. Bu  nun  la 
ya  na  şı, ürə  yi  nin hök  mü ilə res -
pub  li  ka  nın hər ye  rin  dən kö  nül  lü 
ola  raq gəl  miş, doğ  ma Azər  bay  ca -
nı  mı  zın coğ  ra  fi  ya  sı  nı əks et  di  rən 
igid, nər oğul  lar da Ağ  dam uğ  run -
da, əra  zi bü  töv  lü  yü  müz uğ  run  da 
şə  hid ol  du  lar. Biz ağ  dam  lı  lar on  la -
rın ha  mı  sı  nı öz ağ  dam  lı  mız he  sab 

edi  rik, xa  ti  rə  lə  ri  ni əziz tu  tu  ruq, 
heç za  man unut  mu  ruq və unut  ma -
ya  ca  ğıq da.

Ha  va  dar  la  rı  nın kö  mə  yi ilə 
hü  cu  ma ke  çən düş  mən 1993-cü il 
iyu  lun 23-də  Ağ  da  mı ələ ke  çir -
di. Hə  min vaxt  lar  da yaz  dı  ğım və 
“Azər  bay  can” qə  ze  ti  nin 1993-cü 
il 28 iyul ta  rix  li nöm  rə  sin  də dərc 
olun  muş “Mü  ha  ri  bə ya qey  rət -
lə udu  lar, ya si  ya  sət  lə” ad  lı ya -
zım  dan bir par  ça  nı xa  tır  la  dı  ram: 
“Düş  mən Ağ  da  ma çox  dan di  şi  ni 
qı  cat  mış  dı. La  kin be  şil  lik mü  ha  ri -
bə döv  rün  də Ağ  da  mın qa  zan  dı  ğı 
təc  rü  bə, coğ  ra  fi möv  qe  yi elə idi 
ki, onu di  gər ra  yon  lar ki  mi “bir 
həm  lə  yə al  maq” ol  maz  dı. Həm də 
Ağ  dam Qa  ra  bağ uğ  run  da (əs -
lin  də isə “Bö  yük Er  mə  nis  tan”ın 
ya  ra  dıl  ma  sı yo  lun  da) mü  ha  ri  bə  də 
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so  nun  cu və həl  le  di  ci nöq  tə ol  du -
ğun  dan mə  qam göz  lə  mək, ge  niş 
ha  zır  lıq gör  mək la  zım idi. Şu  şa, 
La  çın, Kəl  bə  cər alı  nan  dan, Ağ  də  rə 
qay  ta  rı  lan  dan son  ra növ  bə Ağ  da -
ma çat  mış  dı. “Gən  cə əmə  liy  ya  tı” 
nə  ti  cə  sin  də (Su  rət Hü  sey  no  vun 
mə  lum qi  ya  mı - B.S.) res  pub  li  ka -
da ya  ra  nan gər  gin və  ziy  yət isə əsl 
mə  qam idi.

Er  mə  nis  tan Ru  si  ya  dan al  dı  ğı 
bü  tün si  la  hı və zi  reh  li tex  ni  ka  nı, 
ha  be  lə güc  lü tə  lim keç  miş kül  li 
miq  dar  da can  lı qüv  və  ni Ağ  da -
mın üzə  ri  nə gön  dər  miş, hü  cum 
əmə  liy  ya  tı diq  qət  lə ha  zır  lan  mış -
dı. “Gən  cə əmə  liy  ya  tı” ərə  fə  sin  də 
dö  yüş tex  ni  ka  sı və can  lı qüv  və  nin 
Gən  cə  yə və Ba  kı  ya gön  də  ril  mə  sin -
dən is  ti  fa  də edən düş  mən mü  hüm 

st  ra  te  ji yük  sək  lik  lə  ri ələ ke  çi  rə  rək 
ora  da möh  kəm  lən  miş  di. 24 kənd 
alın  dıq  dan son  ra mü  ha  si  rə və  ziy -
yə  ti  nə dü  şən Ağ  dam şə  hə  ri  nin 
mü  da  fiəçi  lə  ri qaç  maq və təs  lim ol -
maq niy  yə  tin  də de  yil  di  lər. Ağ  dam 
40 gün dö  yüş  dü, 40 gün mü  da  fiə 
olun  du. Şə  hə  rə say  sız-he  sab  sız 
top və “Qrad” mər  mi  lə  ri yağ  dı -
rıl  sa da, müx  tə  lif növ si  lah  lar  dan 
fa  si  lə  siz atə  şə tu  tul  sa da, hət  a dinc 
sa  kin  lər ora  nı tərk et  mir, kö  mək 
gə  lə  cə  yi  nə, Ağ  da  mın sax  la  nı  la -
ca  ğı  na ümid  lə  ri  ni itir  mir  di  lər. 
Hey  hat! Ra  fael  li  nin (ATƏT-in o 
za  man fəaliy  yət  də olan səd  ri - B.S.) 

gə  lib-get  mə  si də er  mə  ni  ni ağıl  lan -
dır  ma  dı.

Ağ  da  mın da düş  mən əli  nə 
keç  mə  si, yan  dı  rı  lıb-da  ğı  dıl  ma  sı 
“bi  zim apar  dı  ğı  mız” mü  ha  ri  bə -
nin qa  nu  ni və mən  ti  qi ye  ku  nu  dur. 
Mü  ha  ri  bə ya qey  rət  lə udu  lar, ya 
si  ya  sət  lə!”

Biz Ağ  dam  dan çı  xan  da abad 
şə  hər, kənd və qə  sə  bə  lər, iş  lək və -
ziy  yət  də olan fab  rik, za  vod, müəs -
si  sə  lər, bar  lı-bə  hər  li bağ  lar, üzüm 
plan  ta  si  ya  la  rı, içi zə  ru  ri əş  ya  lar  la 
do  lu ev  lər, mən  zil  lər qoy  muş  duq. 
İn  di isə xa  ra  ba  lıq  la  ra, da  ğı  dı  lıb 
vi  ra  nə qal  mış, bay  quş  lar ula  yan 
mə  ka  na qa  yıt  dıq.

Ağ  da  mın er  mə  ni fa  şist  lə  ri tə -
rə  fin  dən xa  ra  ba  za  ra çev  ril  mə  si  ni 
bi  lir  dim. Ara-sı  ra so  sial şə  bə  kə -

lə  rə sı  zan şə  kil və vi  deo çə  ki  liş -
lə  ri  ni gör  müş  düm. Dost  la  rı  mın, 
qo  hum  la  rı  mın “Goog  le” va  si  tə  si  lə 
Ağ  dam  da  kı xa  ra  ba qo  yul  muş 
ev  lə  ri  ni ta  pıb bax  dıq  la  rın  dan da 
xə  bər  dar idim. Də  fə  lər  lə mə  nə 
in  ter  net va  si  tə  si  lə ruh  lar şə  hə  ri  nə 
çev  ril  miş Ağ  da  ma bax  ma  ğı töv  si -
yə də et  miş  di  lər. Am  ma heç vaxt 
ürə  yim gəl  mə  miş  di, ba  xa bil  mə -
miş  dim və bax  mır  dım. Er  mə  ni 
hər şe  yi öz xis  lə  ti  nə, mur  dar ma -
hiy  yə  ti  nə uy  ğun ola  raq da  ğı  dıb. 
Bi  zə heç za  man unut  ma  ya  ca  ğı  mız 
və unu  dul  ma  sı müm  kün ol  ma  yan 
ya  ra  lar vu  rub.

Biz güc  lü, ar  xa  lı, kö  mək  li düş -
mən qar  şı  sın  da doğ  ma yurd-yu -
va  mı  zı məc  bu  rən tərk et  miş  dik. O 
döv  rün ən var  lı, ən abad ya  şa  yış 
mən  tə  qə  lə  rin  dən sa  yı  lan Ağ  da  mı 
bo  şalt  mış  dıq. Çün  ki zəif idik, nə 
or  du  muz var  dı, nə rəh  bə  ri  miz, nə 
də sər  kər  də  miz. 

İn  di isə cə  nab İl  ham Əli  ye  vin si -
ma  sın  da məğ  rur sər  kər  də və müd -
rik rəh  bə  ri olan qüd  rət  li or  du ilə 
ge  ri qa  yıt  dıq. Da  ğı  dıl  mış, xa  ra  ba -
lıq  la  ra çev  ril  miş, ta  nın  maz və  ziy  yə -
tə düş  müş Ağ  da  ma qə  dəm qoy  duq. 
Uzun sü  rən ay  rı  lıq  dan, doğ  ma 
el-oba həs  rə  tin  dən son  ra, nə  ha  yət, 
biz Ağ  da  ma qa  yıt  dıq. Əsl hə  qi  qət 
bu  dur ki, bi  zi Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  yev Ağ  da  ma qay  tar  dı.

Düş  mən ar  xa  sı  na bax  ma  dan 
qaç  dı! Çün  ki onu İl  ham Əli  yev Qa -
ra  bağ  dan iti qo  van ki  mi qov  du! 

Açıq de  sək, ço  xu  muz “Biz 
tez  lik  lə doğ  ma yur  da qa  yı  da  ca -
ğıq” söy  lə  sək də, əs  lin  də qa  yı  dı  şa 
ümi  di  mi  zi üz  müş  dük. Bu, İl  ham 
Əli  yev mö  cü  zə  si ol  du. Bu mö  cü  zə -
ni Pre  zi  den  ti  miz öl  kə  yə rəh  bər  lik 
et  di  yi 17 il  də ya  rat  mış, bi  zi qə  lə  bə -
yə, qa  yı  dı  şa ad  dım-ad  dım ya  xın -
laş  dır  mış  dı. 

Hə  min mö  cü  zə  li ad  dım  lar han -
sı  lar  dır? Ən əv  vəl, İl  ham Əli  yev 
uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti, hə -
yat və  si  qə  si ver  di  yi trans  mil  li la  yi -
hə  lə  ri he  sa  bı  na Azər  bay  ca  na çox  lu 
pul qa  zan  dır  dı. Elə hə  min si  ya  sət  lə 
də dost  la  rı  mı  zın, sıx əmək  daş  lıq 
et  di  yi  miz öl  kə  lə  rin sa  yı  nı ar  tır  dı. 
İl  ham Əli  yev Ali Baş Ko  man  dan 
ki  mi güc  lü or  du qur  du, qa  za -
nı  lan və  sait və dost  lar he  sa  bı  na 
Azər  bay  can Or  du  su  nu ən ye  ni 
si  lah  lar  la təc  hiz et  di. Or  du  muz 
ən ye  ni, hə  də  fi də  qiq vu  ran si  lah -
lar  la, müasir tak  ti  ki va  riant  lar  dan 
is  ti  fa  də et  mək  lə hər  bi əmə  liy  yat  lar 
apar  ma  ğı da öy  rən  di.

Ey  ni za  man  da, İl  ham Əli  yev 
Er  mə  nis  ta  nın kü  çə  dən ha  ki  miy  yə -
tə gəl  miş baş na  zi  ri Pa  şin  ya  nın na -
şı hə  rə  kət  lə  rin  dən, mə  su  liy  yət  siz 
bə  ya  nat  la  rın  dan onun öz əley  hi  nə 

“Bizşanlıqələbəmiziqeydedirik.DağılmışAğdamşəhərierməni
vəhşiliyininşahididir.BizAğdamşəhərinibərpaedəcəyik,bütün
kəndləribərpaedəcəyik.Heçkimdəbuhaqdaşübhəolmasın.
Bu,böyükişolacaqdır.Əlbəttəki,böyükzəhməttələbedəcək.
Ammanecəki,biz44günərzindəbirlikgöstərmişik,əminəmki,
azadedilmiştorpaqlarımızınbərpasıişindədəbirlik,əzmkarlıq
göstərəcəyik.Bütünşəhərlərimizibərpaedəcəyik,dahadagözəl
şəhərlərolacaqdır.Şəhərlərimizdəqalantarixiabidələribərpa
edəcəyikvəbirdahagücümüzügöstərəcəyik”.

İlham ƏLİyEV
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mə  ha  rət  lə is  ti  fa  də et  di. Bey  nəl -
xalq qu  rum və təş  ki  lat  lar  la sıx və 
sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq et  di, BMT-nin 
tri  bu  na  sın  dan ba  ca  rıq  la bəh  rə -
lən  di. İl  ham Əli  yev qa  baq  ca  dan 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si  nə ha  zır  la -
şa  raq bu sa  hə  də  ki uğu  ru da tə  min 
et  di, şəx  sən özü dün  ya in  for  ma -
si  ya mə  ka  nın  da Azər  bay  ca  nın 
haqq işi  nin təb  li  ği və Pa  şin  ya  nın 
if  şa  sı ilə bağ  lı in  ten  siv və sə  mə  rə  li 
fəaliy  yət gös  tər  di. Ənə  nə  vi müt  ə -
fiq  lə  ri  nin Er  mə  nis  ta  nı açıq-aş  kar 
dəs  tək  lə  mə  si  nin, kö  mək gös  tər -
mə  si  nin qar  şı  sı  nı əv  vəl  cə  dən al  dı. 
Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı Tür  ki  yə və 
Azər  bay  can dost  lu  ğu  nu, qar  daş  lı -
ğı  nı in  di  yə  dək ol  ma  mış sə  viy  yə  yə 
yük  səlt  di.

Ar  tıq Azər  bay  ca  nın əra  zi bü -
töv  lü  yü tə  min olu  nub və in  di azad 
edil  miş ra  yon  la  rı  mı  zın ya  şa  yış 
üçün təh  lü  kə  siz və  ziy  yə  tə gə  ti -
ril  mə  si pro  se  si ge  dir. Bu  nun  la 
ya  na  şı möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hər 
bir ra  yon üz  rə qu  ru  cu  luq-bər  pa 

pro  se  si ilə bağ  lı baş plan və mü  va -
fiq la  yi  hə  lər ha  zır  la  nır. Şüb  hə  siz 
ki, Ağ  dam ra  yo  nu üz  rə la  yi  hə  lər 
də ora  nın ye  ni in  ki  şaf döv  rü  nün 
tə  mə  li ola  caq.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ağ  da -
mı zi  ya  rə  tin  də de  miş  dir: “İn  di isə 
Ağ  dam üçün ye  ni dövr baş  la  yır. 
Bi  zim bö  yük plan  la  rı  mız var. İş  ğal 
edil  miş tor  paq  lar  da hər şey da  ğı -
dı  lıb. Biz Ağ  dam şə  hə  ri  ni də bər  pa 
edə  cə  yik. Əl  bət  ə ki, bu  nun üçün 
biz bü  tün iş  lə  ri əsas  lı şə  kil  də et  mə -
li  yik. Baş plan ha  zır  la  na  caq, mü -
tə  xəs  sis  lər cəlb olu  na  caq, inf  rast -
ruk  tur la  yi  hə  lə  ri plan  lı şə  kil  də ic  ra 
edi  lə  cək, in  zi  ba  ti bi  na  lar, so  sial 
ob  yekt  lər, yol  lar və di  gər la  zım 
olan iş  lər gö  rü  lə  cək. Və  tən  daş  la  ra 
ora  ya qa  yıt  maq üçün döv  lət tə  rə -
fin  dən kö  mək gös  tə  ri  lə  cək. Ona 
gö  rə Ağ  dam ra  yo  nu  nun bər  pa  sı 
bi  zim gə  lə  cək plan  la  rı  mız  da xü  su -
si yer tu  ta  caq”.

Ağ  dam iş  ğal  dan ön  cə Azər  bay -
ca  nın mü  hüm iq  ti  sa  di, həm  çi  nin 
sə  na  ye po  ten  sialı  na ma  lik ra  yon -

la  rı sı  ra  sın  da idi. Ağır, ye  yin  ti və 
yün  gül sə  na  ye  yə, in  ki  şaf et  miş 
kənd tə  sər  rü  fa  tı  na ma  lik Ağ  dam -
da 27 sə  na  ye və 29 kənd tə  sər  rü  fa  tı 
müəs  si  sə  si, 39 ti  kin  ti təş  ki  la  tı və 
di  gər inf  rast  ruk  tur sa  hə  lə  ri fəaliy -
yət gös  tə  rir  di. 950 nə  fə  rin ça  lış  dı  ğı 
Ağ  dam Dəz  gah  qa  yır  ma Za  vo -
dun  da is  teh  sal olu  nan məh  sul  lar 
keç  miş SS  Rİ-nin 125 şə  hə  ri  nə gön -
də  ri  lir  di.

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın əsas is  ti  qa -
mə  ti, əsa  sən, pam  bıq  çı  lıq, üzüm -
çü  lük və hey  van  dar  lıq idi. Bö  yük 
aq  rar po  ten  siala ma  lik Ağ  dam 
tor  paq  la  rı  nın 92 faizi əkin üçün 
ya  rar  lı tor  paq  lar  dır. Kənd tə  sər -
rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın tək  cə sa  tı  şı 
de  yil, həm də on  la  rın sə  na  ye üsu  lu 
ilə ha  zır  lan  ma  sı və da  xi  li ba  za  ra 
çı  xa  rıl  ma  sı hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  di. 1860-
cı il  də ti  ki  lən ilk şə  rab za  vo  du  nun 
Ağ  dam  da  kı müəs  si  sə  lə  rin  də ötən 
əs  rin 60-80-ci il  lə  rin  də is  teh  sal 
olu  nan şə  rab məh  sul  la  rı SS  Rİ-nin 
bü  tün res  pub  li  ka  la  rın  da sa  tı  lır  dı. 
Ra  yon  da  kı Ta  xıl Məh  sul  la  rı Kom -

bi  na  tı isə il  də 80 min ton məh  sul 
is  teh  sal edir  di.

Əmi  nik ki, qar  şı  da  kı dövr  də bu 
yük  sək iq  ti  sa  di-sə  na  ye po  ten  sialı 
ye  ni  dən bər  pa edil  mək  lə bə  ra  bər 
Ağ  dam ye  ni is  teh  sal is  ti  qa  mət  lə  ri, 
da  ha in  no  va  tiv sə  na  ye üz  rə də ix  ti -
sas  la  şa  caq. XXI əs  rin ye  ni tə  ləb  lə  ri 
əsa  sın  da müasir sə  na  ye müəs  si  sə -
lə  ri, həm  çi  nin da  ha sə  mə  rə  li məh -
sul  dar  lı  ğa ma  lik fer  mer tə  sər  rü  fat -
la  rı Ağ  da  mın ye  ni iq  ti  sa  di si  ma  sı  nı 
müəy  yən  ləş  di  rə  cək.

Ey  ni za  man  da, Ağ  dam əs  ra -
rən  giz tə  biəti, era  mız  dan əv  vəl  ki 
dövr  lə  rə ge  dib çı  xan ta  ri  xi abi  də -
lə  ri, müx  tə  lif din  lə  rin, si  vi  li  za  si  ya -
la  rın ya  di  ga  rı olan, mə  nə  vi də  yə  ri 
mi  sil  siz olan mə  bəd  lə  ri, həm  çi  nin 
ye  ni  dən bər  pa edi  lə  cək mə  də  niy  yət 
nü  mu  nə  lə  ri, mu  zey  lə  ri, at  çı  lıq mər -
kə  zi, bən  zər  siz mət  bə  xi və di  gər 
bu ki  mi im  kan  la  rı ilə yer  li və xa  ri  ci 
tu  rizm üçün də cəl  be  di  ci ola  caq.

Ağ  dam tə  bii coğ  ra  fi yer  ləş  mə -
si  nə gö  rə əv  vəl  lər  də ol  du  ğu ki  mi 
ye  ni dövr  də də mü  hüm lo  gis  tik 

mə  ka  na, nəq  liy  yat qov  şa  ğı  na çev -
ri  lə  cək. Elə möh  tə  rəm Pre  zi  den -
ti  miz İl  ham Əli  ye  vin Ağ  dam  la 
əla  qə  dar ver  di  yi ilk sə  rən  ca  mın 
Bər  də-Ağ  dam də  mir yo  lu xət  i -
nin çə  kil  mə  si ilə bağ  lı ol  ma  sı da 
ra  yo  nun bu im  kan  la  rı  nı in  di  dən 
yük  səl  dir.

1867-ci il  də açıl  dı  ğı bi  li  nən ta -
ri  xi Ağ  dam ba  za  rı da ye  ni dövr  də 
böl  gə  nin nə  həng ti  ca  rət mər  kə  zi 
ki  mi ra  yon  lar ara  sın  da iq  ti  sa  di 
mü  na  si  bət  lə  ri tək  mil  ləş  di  rən mü -
kəm  məl va  si  tə ola  caq.

Bir mə  qa  mı da qeyd et  mək is -
tər  dim ki, son 4 il  də nə  za  rə  ti  miz  də 
olan Ağ  dam kənd  lə  rin  də məh  sul 
is  teh  sa  lı 70 faiz  dən çox ar  tıb. Yə  ni 
bu ca  maat ar  tıq bü  töv  ləş  miş Ağ  da -
mı zəh  mə  ti, ba  ca  rı  ğı, is  te  da  dı, ən 
əsa  sı da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
dəs  tə  yi və qay  ğı  sı sa  yə  sin  də ye -
ni  dən dir  çəl  də  cək və ra  yo  nu  muz 
qı  sa za  man  da Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  na bö  yük töh  fə ve  rə  cək.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz, 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  da  nı  mız 

İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da 
Azər  bay  can ne  cə ki, ta  ri  xi  nin ən 
qüd  rət  li döv  rü  nü ya  şa  yır, əmi  nik 
ki, tez  lik  lə Qa  ra  bağ tor  pa  ğı da 
Qaf  qa  zın ən in  ki  şaf et  miş, ən abad 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ta  ri  xi 
şöh  rət ta  pa  caq.

Ağ  dam Aran Qa  ra  ba  ğın 
qa  pı  sı  dır. Bu qa  pı həm də 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğa açı  lır. Ağ 
da  mın ge  ri  yə qay  ta  rıl  ma  sı 
st  ra  te  ji uğur  dur! Qa  ra  ba  ğa 
qa  yı  dı  şın, tor  paq  la  rın iş  ğal 
dan azad edil  mə  si  nin ba  ni  si 
və müəl  li  fi isə məhz cə  nab 
İl  ham Əli  yev  dir! 

Qə  dir  bi  lən xal  qı  mız bu  nu 
heç za  man unut  ma  ya  caq. 
Ümid  lə  ri çi  çək  lən  dir  di  yi  nə, 
doğ  ma yur  da dö  nü  şü tə  min 
et  di  yi  nə gö  rə qa  ra  bağ  lı  lar 
da, o cüm  lə  dən ağ  dam  lı  lar 
da Ali Baş Ko  man  da  na əbə  di 
min  nət  dar  dır  lar! 

Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!
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mə  ha  rət  lə is  ti  fa  də et  di. Bey  nəl -
xalq qu  rum və təş  ki  lat  lar  la sıx və 
sə  mə  rə  li əmək  daş  lıq et  di, BMT-nin 
tri  bu  na  sın  dan ba  ca  rıq  la bəh  rə -
lən  di. İl  ham Əli  yev qa  baq  ca  dan 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si  nə ha  zır  la -
şa  raq bu sa  hə  də  ki uğu  ru da tə  min 
et  di, şəx  sən özü dün  ya in  for  ma -
si  ya mə  ka  nın  da Azər  bay  ca  nın 
haqq işi  nin təb  li  ği və Pa  şin  ya  nın 
if  şa  sı ilə bağ  lı in  ten  siv və sə  mə  rə  li 
fəaliy  yət gös  tər  di. Ənə  nə  vi müt  ə -
fiq  lə  ri  nin Er  mə  nis  ta  nı açıq-aş  kar 
dəs  tək  lə  mə  si  nin, kö  mək gös  tər -
mə  si  nin qar  şı  sı  nı əv  vəl  cə  dən al  dı. 
Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı Tür  ki  yə və 
Azər  bay  can dost  lu  ğu  nu, qar  daş  lı -
ğı  nı in  di  yə  dək ol  ma  mış sə  viy  yə  yə 
yük  səlt  di.

Ar  tıq Azər  bay  ca  nın əra  zi bü -
töv  lü  yü tə  min olu  nub və in  di azad 
edil  miş ra  yon  la  rı  mı  zın ya  şa  yış 
üçün təh  lü  kə  siz və  ziy  yə  tə gə  ti -
ril  mə  si pro  se  si ge  dir. Bu  nun  la 
ya  na  şı möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hər 
bir ra  yon üz  rə qu  ru  cu  luq-bər  pa 

pro  se  si ilə bağ  lı baş plan və mü  va -
fiq la  yi  hə  lər ha  zır  la  nır. Şüb  hə  siz 
ki, Ağ  dam ra  yo  nu üz  rə la  yi  hə  lər 
də ora  nın ye  ni in  ki  şaf döv  rü  nün 
tə  mə  li ola  caq.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ağ  da -
mı zi  ya  rə  tin  də de  miş  dir: “İn  di isə 
Ağ  dam üçün ye  ni dövr baş  la  yır. 
Bi  zim bö  yük plan  la  rı  mız var. İş  ğal 
edil  miş tor  paq  lar  da hər şey da  ğı -
dı  lıb. Biz Ağ  dam şə  hə  ri  ni də bər  pa 
edə  cə  yik. Əl  bət  ə ki, bu  nun üçün 
biz bü  tün iş  lə  ri əsas  lı şə  kil  də et  mə -
li  yik. Baş plan ha  zır  la  na  caq, mü -
tə  xəs  sis  lər cəlb olu  na  caq, inf  rast -
ruk  tur la  yi  hə  lə  ri plan  lı şə  kil  də ic  ra 
edi  lə  cək, in  zi  ba  ti bi  na  lar, so  sial 
ob  yekt  lər, yol  lar və di  gər la  zım 
olan iş  lər gö  rü  lə  cək. Və  tən  daş  la  ra 
ora  ya qa  yıt  maq üçün döv  lət tə  rə -
fin  dən kö  mək gös  tə  ri  lə  cək. Ona 
gö  rə Ağ  dam ra  yo  nu  nun bər  pa  sı 
bi  zim gə  lə  cək plan  la  rı  mız  da xü  su -
si yer tu  ta  caq”.

Ağ  dam iş  ğal  dan ön  cə Azər  bay -
ca  nın mü  hüm iq  ti  sa  di, həm  çi  nin 
sə  na  ye po  ten  sialı  na ma  lik ra  yon -

la  rı sı  ra  sın  da idi. Ağır, ye  yin  ti və 
yün  gül sə  na  ye  yə, in  ki  şaf et  miş 
kənd tə  sər  rü  fa  tı  na ma  lik Ağ  dam -
da 27 sə  na  ye və 29 kənd tə  sər  rü  fa  tı 
müəs  si  sə  si, 39 ti  kin  ti təş  ki  la  tı və 
di  gər inf  rast  ruk  tur sa  hə  lə  ri fəaliy -
yət gös  tə  rir  di. 950 nə  fə  rin ça  lış  dı  ğı 
Ağ  dam Dəz  gah  qa  yır  ma Za  vo -
dun  da is  teh  sal olu  nan məh  sul  lar 
keç  miş SS  Rİ-nin 125 şə  hə  ri  nə gön -
də  ri  lir  di.

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın əsas is  ti  qa -
mə  ti, əsa  sən, pam  bıq  çı  lıq, üzüm -
çü  lük və hey  van  dar  lıq idi. Bö  yük 
aq  rar po  ten  siala ma  lik Ağ  dam 
tor  paq  la  rı  nın 92 faizi əkin üçün 
ya  rar  lı tor  paq  lar  dır. Kənd tə  sər -
rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın tək  cə sa  tı  şı 
de  yil, həm də on  la  rın sə  na  ye üsu  lu 
ilə ha  zır  lan  ma  sı və da  xi  li ba  za  ra 
çı  xa  rıl  ma  sı hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  di. 1860-
cı il  də ti  ki  lən ilk şə  rab za  vo  du  nun 
Ağ  dam  da  kı müəs  si  sə  lə  rin  də ötən 
əs  rin 60-80-ci il  lə  rin  də is  teh  sal 
olu  nan şə  rab məh  sul  la  rı SS  Rİ-nin 
bü  tün res  pub  li  ka  la  rın  da sa  tı  lır  dı. 
Ra  yon  da  kı Ta  xıl Məh  sul  la  rı Kom -

bi  na  tı isə il  də 80 min ton məh  sul 
is  teh  sal edir  di.

Əmi  nik ki, qar  şı  da  kı dövr  də bu 
yük  sək iq  ti  sa  di-sə  na  ye po  ten  sialı 
ye  ni  dən bər  pa edil  mək  lə bə  ra  bər 
Ağ  dam ye  ni is  teh  sal is  ti  qa  mət  lə  ri, 
da  ha in  no  va  tiv sə  na  ye üz  rə də ix  ti -
sas  la  şa  caq. XXI əs  rin ye  ni tə  ləb  lə  ri 
əsa  sın  da müasir sə  na  ye müəs  si  sə -
lə  ri, həm  çi  nin da  ha sə  mə  rə  li məh -
sul  dar  lı  ğa ma  lik fer  mer tə  sər  rü  fat -
la  rı Ağ  da  mın ye  ni iq  ti  sa  di si  ma  sı  nı 
müəy  yən  ləş  di  rə  cək.

Ey  ni za  man  da, Ağ  dam əs  ra -
rən  giz tə  biəti, era  mız  dan əv  vəl  ki 
dövr  lə  rə ge  dib çı  xan ta  ri  xi abi  də -
lə  ri, müx  tə  lif din  lə  rin, si  vi  li  za  si  ya -
la  rın ya  di  ga  rı olan, mə  nə  vi də  yə  ri 
mi  sil  siz olan mə  bəd  lə  ri, həm  çi  nin 
ye  ni  dən bər  pa edi  lə  cək mə  də  niy  yət 
nü  mu  nə  lə  ri, mu  zey  lə  ri, at  çı  lıq mər -
kə  zi, bən  zər  siz mət  bə  xi və di  gər 
bu ki  mi im  kan  la  rı ilə yer  li və xa  ri  ci 
tu  rizm üçün də cəl  be  di  ci ola  caq.

Ağ  dam tə  bii coğ  ra  fi yer  ləş  mə -
si  nə gö  rə əv  vəl  lər  də ol  du  ğu ki  mi 
ye  ni dövr  də də mü  hüm lo  gis  tik 

mə  ka  na, nəq  liy  yat qov  şa  ğı  na çev -
ri  lə  cək. Elə möh  tə  rəm Pre  zi  den -
ti  miz İl  ham Əli  ye  vin Ağ  dam  la 
əla  qə  dar ver  di  yi ilk sə  rən  ca  mın 
Bər  də-Ağ  dam də  mir yo  lu xət  i -
nin çə  kil  mə  si ilə bağ  lı ol  ma  sı da 
ra  yo  nun bu im  kan  la  rı  nı in  di  dən 
yük  səl  dir.

1867-ci il  də açıl  dı  ğı bi  li  nən ta -
ri  xi Ağ  dam ba  za  rı da ye  ni dövr  də 
böl  gə  nin nə  həng ti  ca  rət mər  kə  zi 
ki  mi ra  yon  lar ara  sın  da iq  ti  sa  di 
mü  na  si  bət  lə  ri tək  mil  ləş  di  rən mü -
kəm  məl va  si  tə ola  caq.

Bir mə  qa  mı da qeyd et  mək is -
tər  dim ki, son 4 il  də nə  za  rə  ti  miz  də 
olan Ağ  dam kənd  lə  rin  də məh  sul 
is  teh  sa  lı 70 faiz  dən çox ar  tıb. Yə  ni 
bu ca  maat ar  tıq bü  töv  ləş  miş Ağ  da -
mı zəh  mə  ti, ba  ca  rı  ğı, is  te  da  dı, ən 
əsa  sı da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
dəs  tə  yi və qay  ğı  sı sa  yə  sin  də ye -
ni  dən dir  çəl  də  cək və ra  yo  nu  muz 
qı  sa za  man  da Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  na bö  yük töh  fə ve  rə  cək.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz, 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  da  nı  mız 

İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da 
Azər  bay  can ne  cə ki, ta  ri  xi  nin ən 
qüd  rət  li döv  rü  nü ya  şa  yır, əmi  nik 
ki, tez  lik  lə Qa  ra  bağ tor  pa  ğı da 
Qaf  qa  zın ən in  ki  şaf et  miş, ən abad 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ta  ri  xi 
şöh  rət ta  pa  caq.

Ağ  dam Aran Qa  ra  ba  ğın 
qa  pı  sı  dır. Bu qa  pı həm də 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğa açı  lır. Ağ 
da  mın ge  ri  yə qay  ta  rıl  ma  sı 
st  ra  te  ji uğur  dur! Qa  ra  ba  ğa 
qa  yı  dı  şın, tor  paq  la  rın iş  ğal 
dan azad edil  mə  si  nin ba  ni  si 
və müəl  li  fi isə məhz cə  nab 
İl  ham Əli  yev  dir! 

Qə  dir  bi  lən xal  qı  mız bu  nu 
heç za  man unut  ma  ya  caq. 
Ümid  lə  ri çi  çək  lən  dir  di  yi  nə, 
doğ  ma yur  da dö  nü  şü tə  min 
et  di  yi  nə gö  rə qa  ra  bağ  lı  lar 
da, o cüm  lə  dən ağ  dam  lı  lar 
da Ali Baş Ko  man  da  na əbə  di 
min  nət  dar  dır  lar! 

Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır!
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-Mahirmüəllim,xalqımızzəfər
günününsevinciniyaşayır.Bu
qələbəbirAzərbaycanvətən-
daşıkimisizdəhansıhisslər
yaratdı?

-  Azər  bay  ca  nın ço  xəsr  lik ta  ri  xi -
nin ən par  laq sə  hi  fə  si - Zə  fər gü  nü 
ya  zıl  dı.   30 ilin nis  gi  li  nə, acı  sı  na 
son qo  yul  du, əra  zi bü  töv  lü  yü  müz 

bər  pa edil  di. 30 ilə ya  xın dövr  də öz 
əda  lət  li həl  li  ni göz  lə  yən Er  mə  nis -
tan-Azər  bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si 44 gün  lük mü  ha  ri  bə  nin 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  nın hər  bi-si -
ya  si qə  lə  bə  si, Er  mə  nis  ta  nın ka  pi  tul -
ya  si  ya  sı ilə ba  şa çat  dı. 

Rəs  mi Ba  kı dün  ya  nın ən nü -
fuz  lu təş  ki  lat  la  rı  nın tri  bu  na  sın  dan 

daim bə  yan edir  di ki, Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü da  nı  şıq  lar möv  zu -
su de  yil və ola da bil  məz. Mü  na  qi -
şə bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma və 
prin  sip  lə  ri çər  çi  və  sin  də öz əda  lət  li 
həl  li  ni tap  ma  lı  dır. 44 gün  lük mü  ha -
ri  bə öl  kə Pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko -
man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  can Or  du  su  nun şü  caəti 

Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı Mahir Abbaszadədir

bir an da olsa 
LAçını 

unutmadıq…

28 ildə
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nə  ti  cə  sin  də bu is  tə  yi  mi  zi ger  çək  ləş -
dir  di.  Azər  bay  ca  nın iş  ğal al  tın  da 
olan tor  paq  la  rı  nın  azad edil  mə  si  nə 
nail ol  duq və bu nailiy  yət nə  ti  cə -
sin  də Zə  fər bay  ra  mı  nı qeyd edi  rik. 
Zə  fər bay  ra  mı hər bir azər  bay  can -
lı  nın ne  çə il  lər göz  lə  di  yi və həs -
rə  tin  də ol  du  ğu ha  di  sə idi. İkin  ci 
Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si, ey  ni za  man  da, 
30 il  lik məc  bu  ri köç  kün hə  ya  tı  mı  za 
son qoy  du.  Öl  kə Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin  qeyd et  di  yi ki  mi, biz çox 
xoş  bəxt in  san  la  rıq ki, bu ha  di  sə  lə  ri  
öz göz  lə  ri  miz  lə gö  rü  rük, bu ha  di  sə -
lə  rin iş  ti  rak  çı  la  rı  yıq.

Bu zə  fə  ri bi  zə nə  sib edən Ali Baş 
Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  və, mü  zəf  ər 
or  du  mu  za tə  şək  kü  rü  mü  zü bil  di -
ri  rik. Mü  ha  ri  bə  də şə  hid olan  la  rın 
ru  hu qar  şı  sın  da baş əyir, Al  lah  dan 
rəh  mət di  lə  yi  rəm. On  la  rın va  li  deyn -
lə  ri qü  rur  lu  dur ki, be  lə və  tən  pər  vər, 
tor  paq, Və  tən uğ  run  da can  la  rın  dan 
ke  çən öv  lad  lar ye  tiş  di  rib  lər. Ya  ra  lı 
dö  yüş  çü  lə  ri  mi  zə şə  fa di  lə  yir,  tez -
lik  lə sa  ğal  ma  la  rı  nı, nor  mal hə  ya  ta 
qa  yıt  ma  la  rı  nı ar  zu  la  yı  ram. Bü  tün 
Azər  bay  can xal  qı  na “Zə  fər bay  ra -
mı  nız mü  ba  rək!” de  yi  rəm.

-10noyabrüçtərəfiBəyanatı
dünyayahansıreallıqlarımızı
çatdırdı?

- 44 gün  lük mü  ha  ri  bə çər  çi  və -
sin  də döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham 
Əli  yev 3 cəb  hə  də mü  ba  ri  zə apar  dı: 
dö  yüş mey  da  nın  da, dip  lo  ma  tik və 
si  ya  si müs  tə  vi  də. Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı 
üçün səy  lər da  ha da ar  tı  rıl  dı.  Cə -
nab İl  ham Əli  ye  vin hər bir cəb  hə -
də yük  sək fə  da  kar  lı  ğı  nın şa  hi  di 
ol  duq. Azər  bay  can Or  du  su  nun 
şü  caəti nə  ti  cə  sin  də Cəb  ra  yıl, Fü  zu  li, 
Zən  gi  lan, Qu  bad  lı, Şu  şa şə  hər  lə  ri, 
300-ə qə  dər ya  şa  yış mən  tə  qə  si, xey  li 
say  da st  ra  te  ji yük  sək  lik  lər iş  ğal  dan 
azad edil  di. No  yab  rın 8-də Şu  şa  nın, 
no  yab  rın 9-da 70-dən ar  tıq kən  din 
azad olun  ma  sı Er  mə  nis  ta  nın diz 
çök  mə  si ilə nə  ti  cə  lən  di. Er  mə  nis  tan 
no  yab  rın 10-da ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  na 
im  za at  ma  ğa məc  bur edil  di. Öl  kə 

Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin  söy  lə  di  yi 
ki  mi, məhz də  mir yum  ruq düş  mə -
ni məc  bur et  di ki, 30 il  lik iş  ğa  la son 
qoy  sun. Azər  bay  ca  nın iş  ğal al  tın  da 
olan Kəl  bə  cər, Ağ  dam və La  çın ra -
yon  la  rı mü  ha  ri  bə  siz ge  ri qay  ta  rıl  dı.  
Tə  bii ki, bü  tün bun  lar Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin, Ali Baş Ko  man  dan İl -
ham Əli  ye  vin son 17 il  də apar  dı  ğı 
mü  ba  ri  zə  si  nin mən  ti  qi nə  ti  cə  si idi. 

No  yab  rın 10-da üç  tə  rəf  i Bə  ya  na -
tın im  za  lan  ma  sı, ey  ni za  man  da, onu 
gös  tər  di ki, möh  tə  rəm Pre  zi  den -
ti  miz İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi 
ki  mi, mü  na  qi  şə  nin həm hər  bi, həm 
də dip  lo  ma  tik həl  li var. Mü  na  qi  şə -
nin həl  lin  də va  si  tə  çi  lik mis  si  ya  sı  nı 
ye  ri  nə ye  ti  rən ATƏT-in Minsk qru -
pu  nun həm  sədr  lə  ri prob  le  min hərb 
yo  lu ilə həl  li  nin müm  kün  süz  lü  yü -
nü bil  di  rir  di  lər. Am  ma Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin apar  dı  ğı uğur  lu si  ya  sət 
nə  ti  cə  sin  də dün  ya  ya gös  tər  dik ki, 
mü  na  qi  şə  nin həm hər  bi, həm də 
dip  lo  ma  tik həl  li var. Bu qə  lə  bə bir 
da  ha təs  diq  lə  di ki,   döv  lə  ti  mi  zin 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi si  ya  sə  tin mər  kə  zin -
də Azər  bay  can xal  qı, onun qü  ru  ru, 
mən  li  yi, tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si ilə əra  zi bü  töv  lü  yü -
mü  zün bər  pa olun  ma  sı da  ya  nır ki, 
44 gün  lük mü  ha  ri  bə bi  zi bu is  tək  lə -
ri  mi  zə çat  dır  dı.  

-Mahirmüəllim,10noyabrüç-
tərəfiBəyanataəsasəntarixi

sahibinəqaytarılanərazi-
lərimizdənbiridədoğulub
boya-başaçatdığınızLaçın
rayonudur.28ilingözləntisi-
nə44gündəsonqoymaqbir
laçınlıkimisizihansıanlara
qaytardı?

 - 1992-ci il  də La  çın ra  yo  nu iş  ğal 
edi  lən  də 18 ya  şım var idi. Tə  səv  vür 
edin, 28 il  lik həs  rət... Bu göz  lən  tim 
be  lə bir he  sab  la  ma  nı apar  ma  ğı  ma  
da əsas ver  di ki,  2020-ci il de  kab  rın 
1-də  28 il 6 ay 12 gün idi ki, La -
çın  dan ay  rı düş  müş  dük. Hər gün 
xə  ya  lən ra  yo  nu  mu  za, do  ğul  du  ğum 
Gü  lə  bird kən  di  nə get  səm də,   hər 
bir la  çın  lı  da bu əmin  lik   var idi ki, 
döv  lə  ti  mi  zin qə  tiy  yə  ti sa  yə  sin  də bu 
xə  yal  lar bir gün ger  çək ola  caq və 
ol  du da...  La  çın 28 il  dən son  ra azad 
edil  di. Biz La  çın  la ya  na  şı, bü  tün 
iş  ğal al  tın  da olan tor  paq  la  rı  mı  zın 
azad edil  mə  si se  vin  ci  ni ya  şa  dıq. 
Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin 
2019-cu il  də So  çi  də “Val  day” Bey -
nəl  xalq Dis  kus  si  ya Klu  bu  nun XVI 
il  lik ic  la  sı  nın ple  nar ses  si  ya  sın  da  kı 
çı  xı  şın  da səs  lən  dir  di  yi bu fi  kir  lə  ri 
ya  da sal  maq is  tər  dim: “ Er  mə  nis  tan 
baş na  zi  ri  nin təəc  cüb do  ğu  ran bə -
ya  na  tı  na to  xun  maq is  tər  dim. Bu bə -
ya  nat tək  cə Azər  bay  can  da təəc  cüb  lə 
qar  şı  lan  ma  yıb, ona Ru  si  ya Fe  de  ra  si -
ya  sı tə  rə  fin  dən də “Val  day” fo  ru  mu 
çər  çi  və  sin  də mü  va  fiq ca  vab ve  ri  lib. 
Be  lə  lik  lə, bə  ya  nat söz  bə  söz be  lə  dir: 
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“Qa  ra  bağ Er  mə  nis  ta  nın bir his  sə  si -
dir və nöq  tə”. Bi  rin  ci  si, yum  şaq de -
sək, bu, ya  lan  dır. Dün  ya tə  rə  fin  dən 
həm Aran, həm də Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
Azər  bay  ca  nın ay  rıl  maz his  sə  si ki  mi 
ta  nı  nıb. Er  mə  nis  tan özü də bu qa -
nun  suz qu  ru  mu ta  nı  mır. Qa  ra  bağ 
ta  ri  xi, əzə  li Azər  bay  can tor  pa  ğı  dır. 
Be  lə  lik  lə, Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır 
və ni  da işa  rə  si”.

Hə  min ni  da işa  rə  si  2020-ci il 
de  kab  rın 1-də La  çın ra  yo  nun  da qo -
yul  du, ümu  mi  lik  də,  Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü tə  min olun  du. 

1992-ci il  də La  çın iş  ğal edi  lər  kən 
da  ğı  lan ev  lər, ya  nan bir kənd nə 
qə  dər ağır idi  sə, bu gün  qay  ta  rı  lan 
ra  yon, ge  ri qa  yı  dan bir kənd  hə  min 
acı  nı unut  du  rur, 28 ilin nis  gi  lin  dən 
son  ra bu tor  paq  la  ra da  ha sıx-sıx 
bağ  lan  ma  ğa, onun hər da  şı  nın 
qəd  ri  ni bil  mə  yə ça  ğı  rış edir. Ne  cə 
ki, bu 28 il  də bir an da ol  sa La  çı  nı 
unut  ma  dıq. Öv  lad  la  rı  mı  za bu tor -
paq  la  rı gör  mə  sə  lər də, la  çın  lı, hət  a 
han  sı kənd  dən ol  duq  la  rı  nı təb  liğ 
et  dik, bu tor  paq  la  ra qa  yı  da  ca  ğı  mı  za 
bö  yük inam ya  rat  dıq.   Bu gü  nün  
hiss  lə  ri ta  ma  mi  lə fərq  li  dir. Bir  an  lıq  
ra  yon  la bağ  lı uşaq  lıq xa  ti  rə  lə  ri  nə,  
mək  təb il  lə  ri  nə qa  yı  dır, xa  ti  rə  lər  dən 

ger  çək  li  yə çev  ri  lən gü  nün se  vin  ci  ni 
ya  şa  yı  rıq. La  çın bi  zim üçün tor  pa  ğı -
mız ol  maq  la ya  na  şı, bir qü  rur mə  sə -
lə  si idi. Hər bir in  san bu hə  yat  da bir 
ömür ya  şa  yıb ge  də  cək. Dü  şü  nən  də 
ki, dün  ya  dan La  çın  sız kö  çə  cə  yik,  
bi  zə əzab ve  rir  di.   Ar  tıq  di  gər iş  ğal -
dan azad olun  muş tor  paq  la  rı  mı  zın 
sa  kin  lə  ri ki  mi, la  çın  lı  lar da məc  bu  ri 
köç  kün ol  ma  dıq  la  rı  nı bö  yük se  vinc 
his  si ilə qeyd edir  lər. Ya  xın za  man -
lar  da bu tor  paq  la  ra bö  yük qa  yı  dı  şın 
şa  hi  di ola  ca  ğıq. Soy  daş  la  rı  mız öz 
doğ  ma yurd-yu  va  la  rı  na qa  yı  da  caq, 
ye  ni hə  ya  ta baş  la  ya  caq  lar. 

-Laçınrayonununpotensial
imkanlarınabirnəzərsalmağı-
nızıistərdik.

- Azər  bay  ca  nın bü  tün böl  gə  lə  ri 
çox qiy  mət  li  dir. Res  pub  li  ka  mı  zın 
han  sı ra  yo  nu  nu gö  tür  sək,  is  tər 
ta  ri  xi abi  də  lə  ri, is  tər tə  bii sər  vət  lə -
ri, is  tər coğ  ra  fi, is  tər  sə də iq  ti  sa  di 
möv  qe  yi ilə diq  qət çə  kir.  Xü  su  si  lə  
iş  ğal  dan azad edil  miş ra  yon  la  rı  mız  
bö  yük  po  ten  sial im  kan  la  ra ma  lik -
dir. Bu ra  yon  lar  is  tər iq  li  mi  nə, is  tər -
sə də tə  bii sər  vət  lə  ri  nə gö  rə  Azər -
bay  ca  nın iq  ti  sa  diy  ya  tın  da mü  hüm 
rol oy  na  ya  caq böl  gə  lər  dir.

Ta  ri  xi abi  də  lə  ri  miz  lə bağ  lı de  yə  
bi  lə  rəm ki,  La  çın ra  yo  nu  nun Mi  rik 
kən  din  də hə  lə I-III mi  nil  li  yə aid 
olan in  san məs  kən  lə  ri  nə, ma  ğa -
ra  la  ra rast gəl  mək müm  kün idi. 
Han  sı ki, bu ma  ğa  ra  lar  da ta  pıl  mış 
in  san sü  mük  lə  ri Fü  zu  li ra  yo  nun -
da  kı  Azıx ma  ğa  ra  sın  da ta  pıl  mış 
in  sa  nın alt çə  nə  si  nin sü  mük  lə  ri ilə 
ey  ni ta  ri  xi özün  də eh  ti  va edir  di. 
Əgər biz La  çın ra  yo  nu  nun ta  ri  xi -
nə nə  zər sal  saq, VI-IX əsr Al  ban 
kil  sə  si  nə rast gə  li  rik ki, bu,  hə  min 
əra  zi  lər  də al  ban  la  rın  ya  şa  dı  ğı  nın 
təs  di  qi  dir. La  çın ra  yo  nu  nun Ci -
cim  li kən  din  də  ki XII-XIII əsr  lə  rə 
aid olan  Mə  lik Əj  dər Tür  bə  si onu 
gös  tə  rir ki, bu ra  yo  nun  əra  zi  sin  də 
hə  lə qə  dim za  man  lar  dan   türk  lər 
ya  şa  ma  ğa baş  la  mış  dır. XVII  əs  rin 
söz-sə  nət sa  hi  bi Sa  rı  Aşı  ğın mə  za  rı 
məhz La  çın ra  yo  nun  da  dır. Azər -
bay  can  da saz sə  nə  ti Sa  rı Aşı  ğın  adı 
ilə bağ  lı  dır. Di  gər ta  ri  xi abi  də  lə  rə 
də diq  qət ye  tir  sək, bü  tün bun  la  rın  
La  çın ra  yo  nu  nun qə  dim  li  yin  dən və 
bu  ra  da  qə  dim türk  lə  rin ya  şa  ma  sın -
dan xə  bər ver  di  yi  ni gö  rə  rik. 

La  çın ra  yo  nu  nun so  sial-iq  ti  sa -
di və  ziy  yə  ti  nə gəl  dik  də bu  ra  yon 
iq  ti  sa  di po  ten  sialı  na gö  rə də Azər -
bay  can  da xü  su  si se  çi  lən böl  gə  lə  ri -
miz  dən  dir. 28 il  lik iş  ğal La  çın ra -
yo  nu  nun po  ten  sialın  dan is  ti  fa  də  yə 
im  kan ver  mə  di. Ra  yon  da 1 şə  hər, 1 
qə  sə  bə  və 125  kənd yer  lə  şir. Er  mə -
ni  lər La  çın ra  yo  nu  nu iş  ğal edər  kən 
təx  mi  nən 100-dən ar  tıq təh  sil müəs -
si  səsi  ni, 100-dən ar  tıq xəs  tə  xa  na  nı 
və di  gər ob  yekt  lə  ri, ümu  miy  yət  lə, 
ra  yo  nun  bü  tün inf  rast  ruk  tu  ru  nu 
da  ğıt  mış  dı  lar. 

Tə  bii sər  vət  lə  ri  nə gəl  dik  də isə 
La  çın  ra  yo  nu bö  yük su po  ten  sialı -
na ma  lik  dir. Əgər  nə  zə  rə al  saq ki, 
Azər  bay  ca  nın  mi  ne  ral su eh  ti  yat -
la  rı  nın 40 faizi La  çın, Kəl  bə  cər və 
Şu  şa  nın pa  yı  na dü  şür, on  da bu 
ra  yon  la  rın Azər  bay  ca  nın mi  ne  ral su 
eh  ti  yat  la  rı ilə bağ  lı nə qə  dər bö  yük 
əhə  miy  yə  ti ol  du  ğu  nu gö  rə  rik. Bol 
su eh  ti  yat  la  rı  na ma  lik olan ra  yo  nun 
əra  zi  sin  dən axan Şəl  və və Min  kənd 

çay  la  rı bir  lə  şə  rək Hə  kə  ri ça  yı  nı 
ya  ra  dır ki, bu çay da Araz ça  yı  na 
qo  vu  şur. Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham 
Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi,  iş  ğal  dan 
azad edil  miş tor  paq  la  rın və ora  da 
hə  ya  tın bər  pa  sı üçün, əl  bət  ə ki, çay 
re  surs  la  rı  mı  zın çox bö  yük əhə  miy -
yə  ti ola  caq.  Bu, öz  lü  yün  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na çox bö  yük 
tə  sir gös  tə  rə  cək amil  lər  dən bi  ri  dir. 

La  çın ra  yo  nu  nun fo  ra və fauna -
sı  na diq  qət ye  tir  dik  də  bu  ra pa  lıd, 
cö  kə, ağ  ca  qa  yın, şam, göy  rüş, qa -
raağac, aka  si  ya, na  dir və qiy  mət  li 
ağac nö  vü he  sab olu  nan qır  mı  zı 
pa  lıd  və müx  tə  lif növ ya  ba  nı mey -
və ağac  la  rı olan me  şə ör  tü  yü  nə 
ma  lik  dir.  Qır  mı  zı pa  lıd yal  nız 
Azər  bay  ca  nın La  çın ra  yo  nu  nun 
me  şə  lə  rin  də  dir. Ra  yon təx  mi  nən 62 
növ fauna və fo  ra  dan iba  rət  dir.

Ye  ral  tı və ye  rüs  tü sər  vət  lə  rə 
ma  lik olan ra  yo  nun əra  zi  si nar  zan, 
is  ti  su, turş  su ki  mi mi  ne  ral bu  laq  lar, 
həm  çi  nin qı  zıl, ci  və, kü  kürd, qra  fit, 
əhəng da  şı, kəh  rə  ba, vul  ka  nik tuf 
daş  la  rı, mər  mər, ipək da  şı və di  gər 

bu  ki  mi fay  da  lı qa  zın  tı  lar ilə zən -
gin  dir. 

La  çın ra  yo  nu ge  niş yay  laq sa -
hə  si  nə və zən  gin me  şə mas  si  vi  nə 
ma  lik  dir ki, bu da hey  van  dar  lı  ğın 
in  ki  şa  fı  na öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə -
rir. 

Ra  yo  nun coğ  ra  fi möv  qe  yi, ma  lik 
ol  du  ğu  re  surs  lar  Azər  bay  ca  nın so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na ve  rə  cə  yi töh -
fə  lə  rin  ay  dın mən  zə  rə  si  ni ya  ra  dır.

Ra  yon, ey  ni za  man  da, st  ra  te  ji 
əhə  miy  yə  tə   ma  lik  dir. La  çın  ra  yo -
nu Er  mə  nis  ta  nı Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la 
bir  ləş  di  rən dəh  liz ro  lu  nu oy  na  yır. 
La  çın iş  ğal edil  dik  dən son  ra Er  mə -
nis  tan  la Dağ  lıq Qa  ra  bağ ara  sın  da 
əla  qə ya  ran  dı və tor  paq  la  rı  mı  zın 
iş  ğa  lı asan  laş  dı. Bu gün La  çı  nın 
ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı ta  ri  xi əhə  miy -
yət kəsb edir. Di  gər iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  miz ki  mi, La  çın  da 
da üç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zın dal  ğa  lan -
ma  sı qü  rur  ve  ri  ci, sa  ba  hı  mı  za ümid, 
Azər  bay  ca  nın  da  vam  lı iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı  na bö  yük töh  fə  lə  rin ve  ri  lə  cə -
yi  nə əmin  lik  dir.

-Dövlətimizinbaşçısı,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevin
Vətənmüharibəsindəqələbə-
mizəhəsrolunmuşZəfərpa-
radındaqeydetdiyikimi,artıq
yenidövr-quruculuqdövrü
başlayır...

- Bə  li, ar  tıq iş  ğal  dan azad edil -
miş tor  paq  la  rı  mız  da  ye  ni hə  yat 
baş  la  yır. Biz bu ye  ni hə  yat va  si  tə  si 
ilə da  ğıl  mış kənd  lə  ri, ev  lə  ri bər  pa 
edə  cə  yik. Bü  tün bun  la  rın ha  mı  sı 
Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di və ma  liy  yə 
im  kan  la  rı he  sa  bı  na ger  çək  lə  şə  cək. 
Möh  tə  rəm  Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, ye  ni dövr 
baş  la  yır: qu  ru  cu  luq, in  ki  şaf, azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  mi  zin bər  pa  sı döv -
rü. Cə  nab İl  ham Əli  yev bu əmin  li  yi 
də ifa  də edir ki,  Azər  bay  can xal  qı 
bu dövr  də də bir  lik, həm  rəy  lik, güc -
lü ira  də nü  ma  yiş et  di  rə  cək.

Öl  kə  miz  də hər kəs mü  şa  hi  də 
et  di  yi təc  rü  bə  dən bi  lir ki, er  mə  ni 
vəh  şi qul  dur  la  rı tə  rə  fin  dən da  ğı -
dı  lan, vi  ran qo  yu  lan  kənd  lə  ri  miz, 
şə  hər  lə  ri  miz ən qı  sa za  man  da 
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“Qa  ra  bağ Er  mə  nis  ta  nın bir his  sə  si -
dir və nöq  tə”. Bi  rin  ci  si, yum  şaq de -
sək, bu, ya  lan  dır. Dün  ya tə  rə  fin  dən 
həm Aran, həm də Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
Azər  bay  ca  nın ay  rıl  maz his  sə  si ki  mi 
ta  nı  nıb. Er  mə  nis  tan özü də bu qa -
nun  suz qu  ru  mu ta  nı  mır. Qa  ra  bağ 
ta  ri  xi, əzə  li Azər  bay  can tor  pa  ğı  dır. 
Be  lə  lik  lə, Qa  ra  bağ Azər  bay  can  dır 
və ni  da işa  rə  si”.

Hə  min ni  da işa  rə  si  2020-ci il 
de  kab  rın 1-də La  çın ra  yo  nun  da qo -
yul  du, ümu  mi  lik  də,  Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü tə  min olun  du. 

1992-ci il  də La  çın iş  ğal edi  lər  kən 
da  ğı  lan ev  lər, ya  nan bir kənd nə 
qə  dər ağır idi  sə, bu gün  qay  ta  rı  lan 
ra  yon, ge  ri qa  yı  dan bir kənd  hə  min 
acı  nı unut  du  rur, 28 ilin nis  gi  lin  dən 
son  ra bu tor  paq  la  ra da  ha sıx-sıx 
bağ  lan  ma  ğa, onun hər da  şı  nın 
qəd  ri  ni bil  mə  yə ça  ğı  rış edir. Ne  cə 
ki, bu 28 il  də bir an da ol  sa La  çı  nı 
unut  ma  dıq. Öv  lad  la  rı  mı  za bu tor -
paq  la  rı gör  mə  sə  lər də, la  çın  lı, hət  a 
han  sı kənd  dən ol  duq  la  rı  nı təb  liğ 
et  dik, bu tor  paq  la  ra qa  yı  da  ca  ğı  mı  za 
bö  yük inam ya  rat  dıq.   Bu gü  nün  
hiss  lə  ri ta  ma  mi  lə fərq  li  dir. Bir  an  lıq  
ra  yon  la bağ  lı uşaq  lıq xa  ti  rə  lə  ri  nə,  
mək  təb il  lə  ri  nə qa  yı  dır, xa  ti  rə  lər  dən 

ger  çək  li  yə çev  ri  lən gü  nün se  vin  ci  ni 
ya  şa  yı  rıq. La  çın bi  zim üçün tor  pa  ğı -
mız ol  maq  la ya  na  şı, bir qü  rur mə  sə -
lə  si idi. Hər bir in  san bu hə  yat  da bir 
ömür ya  şa  yıb ge  də  cək. Dü  şü  nən  də 
ki, dün  ya  dan La  çın  sız kö  çə  cə  yik,  
bi  zə əzab ve  rir  di.   Ar  tıq  di  gər iş  ğal -
dan azad olun  muş tor  paq  la  rı  mı  zın 
sa  kin  lə  ri ki  mi, la  çın  lı  lar da məc  bu  ri 
köç  kün ol  ma  dıq  la  rı  nı bö  yük se  vinc 
his  si ilə qeyd edir  lər. Ya  xın za  man -
lar  da bu tor  paq  la  ra bö  yük qa  yı  dı  şın 
şa  hi  di ola  ca  ğıq. Soy  daş  la  rı  mız öz 
doğ  ma yurd-yu  va  la  rı  na qa  yı  da  caq, 
ye  ni hə  ya  ta baş  la  ya  caq  lar. 

-Laçınrayonununpotensial
imkanlarınabirnəzərsalmağı-
nızıistərdik.

- Azər  bay  ca  nın bü  tün böl  gə  lə  ri 
çox qiy  mət  li  dir. Res  pub  li  ka  mı  zın 
han  sı ra  yo  nu  nu gö  tür  sək,  is  tər 
ta  ri  xi abi  də  lə  ri, is  tər tə  bii sər  vət  lə -
ri, is  tər coğ  ra  fi, is  tər  sə də iq  ti  sa  di 
möv  qe  yi ilə diq  qət çə  kir.  Xü  su  si  lə  
iş  ğal  dan azad edil  miş ra  yon  la  rı  mız  
bö  yük  po  ten  sial im  kan  la  ra ma  lik -
dir. Bu ra  yon  lar  is  tər iq  li  mi  nə, is  tər -
sə də tə  bii sər  vət  lə  ri  nə gö  rə  Azər -
bay  ca  nın iq  ti  sa  diy  ya  tın  da mü  hüm 
rol oy  na  ya  caq böl  gə  lər  dir.

Ta  ri  xi abi  də  lə  ri  miz  lə bağ  lı de  yə  
bi  lə  rəm ki,  La  çın ra  yo  nu  nun Mi  rik 
kən  din  də hə  lə I-III mi  nil  li  yə aid 
olan in  san məs  kən  lə  ri  nə, ma  ğa -
ra  la  ra rast gəl  mək müm  kün idi. 
Han  sı ki, bu ma  ğa  ra  lar  da ta  pıl  mış 
in  san sü  mük  lə  ri Fü  zu  li ra  yo  nun -
da  kı  Azıx ma  ğa  ra  sın  da ta  pıl  mış 
in  sa  nın alt çə  nə  si  nin sü  mük  lə  ri ilə 
ey  ni ta  ri  xi özün  də eh  ti  va edir  di. 
Əgər biz La  çın ra  yo  nu  nun ta  ri  xi -
nə nə  zər sal  saq, VI-IX əsr Al  ban 
kil  sə  si  nə rast gə  li  rik ki, bu,  hə  min 
əra  zi  lər  də al  ban  la  rın  ya  şa  dı  ğı  nın 
təs  di  qi  dir. La  çın ra  yo  nu  nun Ci -
cim  li kən  din  də  ki XII-XIII əsr  lə  rə 
aid olan  Mə  lik Əj  dər Tür  bə  si onu 
gös  tə  rir ki, bu ra  yo  nun  əra  zi  sin  də 
hə  lə qə  dim za  man  lar  dan   türk  lər 
ya  şa  ma  ğa baş  la  mış  dır. XVII  əs  rin 
söz-sə  nət sa  hi  bi Sa  rı  Aşı  ğın mə  za  rı 
məhz La  çın ra  yo  nun  da  dır. Azər -
bay  can  da saz sə  nə  ti Sa  rı Aşı  ğın  adı 
ilə bağ  lı  dır. Di  gər ta  ri  xi abi  də  lə  rə 
də diq  qət ye  tir  sək, bü  tün bun  la  rın  
La  çın ra  yo  nu  nun qə  dim  li  yin  dən və 
bu  ra  da  qə  dim türk  lə  rin ya  şa  ma  sın -
dan xə  bər ver  di  yi  ni gö  rə  rik. 

La  çın ra  yo  nu  nun so  sial-iq  ti  sa -
di və  ziy  yə  ti  nə gəl  dik  də bu  ra  yon 
iq  ti  sa  di po  ten  sialı  na gö  rə də Azər -
bay  can  da xü  su  si se  çi  lən böl  gə  lə  ri -
miz  dən  dir. 28 il  lik iş  ğal La  çın ra -
yo  nu  nun po  ten  sialın  dan is  ti  fa  də  yə 
im  kan ver  mə  di. Ra  yon  da 1 şə  hər, 1 
qə  sə  bə  və 125  kənd yer  lə  şir. Er  mə -
ni  lər La  çın ra  yo  nu  nu iş  ğal edər  kən 
təx  mi  nən 100-dən ar  tıq təh  sil müəs -
si  səsi  ni, 100-dən ar  tıq xəs  tə  xa  na  nı 
və di  gər ob  yekt  lə  ri, ümu  miy  yət  lə, 
ra  yo  nun  bü  tün inf  rast  ruk  tu  ru  nu 
da  ğıt  mış  dı  lar. 

Tə  bii sər  vət  lə  ri  nə gəl  dik  də isə 
La  çın  ra  yo  nu bö  yük su po  ten  sialı -
na ma  lik  dir. Əgər  nə  zə  rə al  saq ki, 
Azər  bay  ca  nın  mi  ne  ral su eh  ti  yat -
la  rı  nın 40 faizi La  çın, Kəl  bə  cər və 
Şu  şa  nın pa  yı  na dü  şür, on  da bu 
ra  yon  la  rın Azər  bay  ca  nın mi  ne  ral su 
eh  ti  yat  la  rı ilə bağ  lı nə qə  dər bö  yük 
əhə  miy  yə  ti ol  du  ğu  nu gö  rə  rik. Bol 
su eh  ti  yat  la  rı  na ma  lik olan ra  yo  nun 
əra  zi  sin  dən axan Şəl  və və Min  kənd 

çay  la  rı bir  lə  şə  rək Hə  kə  ri ça  yı  nı 
ya  ra  dır ki, bu çay da Araz ça  yı  na 
qo  vu  şur. Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham 
Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi,  iş  ğal  dan 
azad edil  miş tor  paq  la  rın və ora  da 
hə  ya  tın bər  pa  sı üçün, əl  bət  ə ki, çay 
re  surs  la  rı  mı  zın çox bö  yük əhə  miy -
yə  ti ola  caq.  Bu, öz  lü  yün  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na çox bö  yük 
tə  sir gös  tə  rə  cək amil  lər  dən bi  ri  dir. 

La  çın ra  yo  nu  nun fo  ra və fauna -
sı  na diq  qət ye  tir  dik  də  bu  ra pa  lıd, 
cö  kə, ağ  ca  qa  yın, şam, göy  rüş, qa -
raağac, aka  si  ya, na  dir və qiy  mət  li 
ağac nö  vü he  sab olu  nan qır  mı  zı 
pa  lıd  və müx  tə  lif növ ya  ba  nı mey -
və ağac  la  rı olan me  şə ör  tü  yü  nə 
ma  lik  dir.  Qır  mı  zı pa  lıd yal  nız 
Azər  bay  ca  nın La  çın ra  yo  nu  nun 
me  şə  lə  rin  də  dir. Ra  yon təx  mi  nən 62 
növ fauna və fo  ra  dan iba  rət  dir.

Ye  ral  tı və ye  rüs  tü sər  vət  lə  rə 
ma  lik olan ra  yo  nun əra  zi  si nar  zan, 
is  ti  su, turş  su ki  mi mi  ne  ral bu  laq  lar, 
həm  çi  nin qı  zıl, ci  və, kü  kürd, qra  fit, 
əhəng da  şı, kəh  rə  ba, vul  ka  nik tuf 
daş  la  rı, mər  mər, ipək da  şı və di  gər 

bu  ki  mi fay  da  lı qa  zın  tı  lar ilə zən -
gin  dir. 

La  çın ra  yo  nu ge  niş yay  laq sa -
hə  si  nə və zən  gin me  şə mas  si  vi  nə 
ma  lik  dir ki, bu da hey  van  dar  lı  ğın 
in  ki  şa  fı  na öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə -
rir. 

Ra  yo  nun coğ  ra  fi möv  qe  yi, ma  lik 
ol  du  ğu  re  surs  lar  Azər  bay  ca  nın so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na ve  rə  cə  yi töh -
fə  lə  rin  ay  dın mən  zə  rə  si  ni ya  ra  dır.

Ra  yon, ey  ni za  man  da, st  ra  te  ji 
əhə  miy  yə  tə   ma  lik  dir. La  çın  ra  yo -
nu Er  mə  nis  ta  nı Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la 
bir  ləş  di  rən dəh  liz ro  lu  nu oy  na  yır. 
La  çın iş  ğal edil  dik  dən son  ra Er  mə -
nis  tan  la Dağ  lıq Qa  ra  bağ ara  sın  da 
əla  qə ya  ran  dı və tor  paq  la  rı  mı  zın 
iş  ğa  lı asan  laş  dı. Bu gün La  çı  nın 
ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı ta  ri  xi əhə  miy -
yət kəsb edir. Di  gər iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  miz ki  mi, La  çın  da 
da üç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zın dal  ğa  lan -
ma  sı qü  rur  ve  ri  ci, sa  ba  hı  mı  za ümid, 
Azər  bay  ca  nın  da  vam  lı iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı  na bö  yük töh  fə  lə  rin ve  ri  lə  cə -
yi  nə əmin  lik  dir.

-Dövlətimizinbaşçısı,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevin
Vətənmüharibəsindəqələbə-
mizəhəsrolunmuşZəfərpa-
radındaqeydetdiyikimi,artıq
yenidövr-quruculuqdövrü
başlayır...

- Bə  li, ar  tıq iş  ğal  dan azad edil -
miş tor  paq  la  rı  mız  da  ye  ni hə  yat 
baş  la  yır. Biz bu ye  ni hə  yat va  si  tə  si 
ilə da  ğıl  mış kənd  lə  ri, ev  lə  ri bər  pa 
edə  cə  yik. Bü  tün bun  la  rın ha  mı  sı 
Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di və ma  liy  yə 
im  kan  la  rı he  sa  bı  na ger  çək  lə  şə  cək. 
Möh  tə  rəm  Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, ye  ni dövr 
baş  la  yır: qu  ru  cu  luq, in  ki  şaf, azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  mi  zin bər  pa  sı döv -
rü. Cə  nab İl  ham Əli  yev bu əmin  li  yi 
də ifa  də edir ki,  Azər  bay  can xal  qı 
bu dövr  də də bir  lik, həm  rəy  lik, güc -
lü ira  də nü  ma  yiş et  di  rə  cək.

Öl  kə  miz  də hər kəs mü  şa  hi  də 
et  di  yi təc  rü  bə  dən bi  lir ki, er  mə  ni 
vəh  şi qul  dur  la  rı tə  rə  fin  dən da  ğı -
dı  lan, vi  ran qo  yu  lan  kənd  lə  ri  miz, 
şə  hər  lə  ri  miz ən qı  sa za  man  da 
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bər  pa edi  lə  cək, in  san  la  rı  mız öz 
doğ  ma yurd  la  rı  na qa  yı  da  caq  lar. 
Xa  tır  la  saq, 2016-cı il  də Lə  lə  tə  pə 
yük  sək  li  yi  ni er  mə  ni  lər  dən azad 
et  dik  dən son  ra Cəb  ra  yı  lın Co  cuq 
Mər  can  lı kən  din  də hə  ya  tı bər  pa et -
dik. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin tap  şı  rı -
ğı əsa  sın  da Co  cuq Mər  can  lı  da 150-
dən ar  tıq evin ti  kil  mə  si, mək  tə  bin 
və bağ  ça  nın fəaliy  yət gös  tər  mə  si, 
Şu  şa məs  ci  di  nə bən  zər məs  ci  din 
ti  ki  lib  is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si Azər -
bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun  muş 
bü  tün  əra  zi  lə  rin  də is  tə  ni  lən qu  ru -
cu  luq iş  lə  ri  nin aparıl  ma  sı ilə bağ  lı 
təc  rü  bəni or  ta  ya qo  yur. 

Ar  tıq cə  nab İl  ham Əli  ye  vin  
tap  şı  rıq  la  rı əsa  sın  da  iş  ğal  dan azad 
olu  nan əra  zi  lər  də Azər  bay  ca  na 
dəy  miş zi  yan he  sab  la  nır, di  gər 
tə  rəf  dən isə  bu əra  zi  lə  rin  mi  na  lar -
dan  tə  miz  lən  mə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.  
Tor  paq  la  rın mi  na  lar  dan tə  miz  lən -
mə  sin  dən son  ra döv  lə  ti  mi  zin gü  cü, 
qüd  rə  ti sa  yə  sin  də iş  ğal  dan azad  
edil  miş əra  zi  lər  də hə  yat bər  pa olu -
na  caq. Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı, Ali Baş 
Ko  man  dan İl  ham Əli  yevin  Ağ  da -

ma, Fü  zu  li  yə sə  fər  lə  ri za  ma  nı qeyd 
et  di  yi ki  mi, biz ye  nə də bu əra  zi -
lər  də müasir şə  hər  lər sa  la  cağıq, 30 
il qaç  qın  lıq hə  ya  tı ya  şa  yan soy  daş -
la  rı  mız öz ata-ba  ba yurd  la  rı  na qa -
yı  da  caq  lar. La  çın  lı  lar da  bu gü  nü 
çox sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  lər. 

-Mahirmüəllim,bütünsahə-
lərdədavamlıinkişafamalik
olanAzərbaycanınyeganə
problemiolanErmənistan-
AzərbaycanDağlıqQarabağ
münaqişəsidəözhəllinitap-
dı.Azərbaycanınqarşıdakı
illərüçünmənzərəsininecə
ifadəedərdiniz?

- Müasir, müs  tə  qil Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev vax  ti  lə  qeyd et  miş -
di ki, Azər  bay  can dün  ya  ya gü  nəş 
ki  mi do  ğa  caq. Mən dü  şü  nü  rəm 
ki, 2020-ci il  də cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin  rəh  bər  li  yi ilə bu  na nail ol  duq.  
Azər  bay  can xal  qı  yum  ruq ki  mi 
bir  lə  şə  rək tor  paq  la  rı  nı iş  ğal  dan 
azad et  di. Bu, bi  zim üçün həm əra -
zi ba  xı  mın  dan əziz  dir, həm də  qü -

rur mə  sə  lə  si  dir. Mü  zəf   ər Ali Baş 
Ko  man  da  nı  mız xal  qı  mı  zın mil  li 
qü  ru  ru  nu özü  nə qay  tar  dı.

Biz iş  ğal  dan azad edil  miş  
əra  zi  lə  rə  in  ves  ti  si  ya ya  tı  rıb ye  ni 
hə  ya  tı bər  pa et  mək  lə, ey  ni za  man -
da,  öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fı  na 
ge  niş im  kan  lar ya  ra  da  ca  ğıq. Di  gər 
tə  rəf  dən, no  yab  rın 10-da im  za -
lan  mış Bə  ya  na  tın 9-cu bən  din  də 
gös  tə  ri  lir ki, böl  gə  də  ki bü  tün iq -
ti  sa  di və nəq  liy  yat əla  qə  lə  ri bər  pa 
edi  lir. Tə  rəf   ə  rin ra  zı  lı  ğı əsa  sın  da 
Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ilə 
Azər  bay  ca  nın qərb ra  yon  la  rı  nı bir -
ləş  di  rən ye  ni nəq  liy  yat kom  mu  ni -
ka  si  ya  la  rı  nın in  şa  sı tə  min edi  lə  cək. 
Bu, re  gionun iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
bö  yük töh  fə ola  caq. 

Bir söz  lə, 44 gün  də Azər  bay  ca -
nın ya  rat  dı  ğı ye  ni real  lıq  lar qar  şı -
da  kı il  lər üçün  ye  ni im  kan  lar, ye  ni 
üfüq  lər açır.

Bir da  ha xal  qı  mı  zı ta  ri  xi qə  lə  bə 
mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edi  rəm. Eşq 
ol  sun Ali Baş Ko  man  da  na! Eşq ol -
sun Azər  bay  can Or  du  su  na! Gö  zün 
ay  dın, Azər  bay  can!

Laçın rayonunun 
Güləbird kəndi
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bər  pa edi  lə  cək, in  san  la  rı  mız öz 
doğ  ma yurd  la  rı  na qa  yı  da  caq  lar. 
Xa  tır  la  saq, 2016-cı il  də Lə  lə  tə  pə 
yük  sək  li  yi  ni er  mə  ni  lər  dən azad 
et  dik  dən son  ra Cəb  ra  yı  lın Co  cuq 
Mər  can  lı kən  din  də hə  ya  tı bər  pa et -
dik. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin tap  şı  rı -
ğı əsa  sın  da Co  cuq Mər  can  lı  da 150-
dən ar  tıq evin ti  kil  mə  si, mək  tə  bin 
və bağ  ça  nın fəaliy  yət gös  tər  mə  si, 
Şu  şa məs  ci  di  nə bən  zər məs  ci  din 
ti  ki  lib  is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si Azər -
bay  ca  nın iş  ğal  dan azad olun  muş 
bü  tün  əra  zi  lə  rin  də is  tə  ni  lən qu  ru -
cu  luq iş  lə  ri  nin aparıl  ma  sı ilə bağ  lı 
təc  rü  bəni or  ta  ya qo  yur. 

Ar  tıq cə  nab İl  ham Əli  ye  vin  
tap  şı  rıq  la  rı əsa  sın  da  iş  ğal  dan azad 
olu  nan əra  zi  lər  də Azər  bay  ca  na 
dəy  miş zi  yan he  sab  la  nır, di  gər 
tə  rəf  dən isə  bu əra  zi  lə  rin  mi  na  lar -
dan  tə  miz  lən  mə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.  
Tor  paq  la  rın mi  na  lar  dan tə  miz  lən -
mə  sin  dən son  ra döv  lə  ti  mi  zin gü  cü, 
qüd  rə  ti sa  yə  sin  də iş  ğal  dan azad  
edil  miş əra  zi  lər  də hə  yat bər  pa olu -
na  caq. Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı, Ali Baş 
Ko  man  dan İl  ham Əli  yevin  Ağ  da -

ma, Fü  zu  li  yə sə  fər  lə  ri za  ma  nı qeyd 
et  di  yi ki  mi, biz ye  nə də bu əra  zi -
lər  də müasir şə  hər  lər sa  la  cağıq, 30 
il qaç  qın  lıq hə  ya  tı ya  şa  yan soy  daş -
la  rı  mız öz ata-ba  ba yurd  la  rı  na qa -
yı  da  caq  lar. La  çın  lı  lar da  bu gü  nü 
çox sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  lər. 

-Mahirmüəllim,bütünsahə-
lərdədavamlıinkişafamalik
olanAzərbaycanınyeganə
problemiolanErmənistan-
AzərbaycanDağlıqQarabağ
münaqişəsidəözhəllinitap-
dı.Azərbaycanınqarşıdakı
illərüçünmənzərəsininecə
ifadəedərdiniz?

- Müasir, müs  tə  qil Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev vax  ti  lə  qeyd et  miş -
di ki, Azər  bay  can dün  ya  ya gü  nəş 
ki  mi do  ğa  caq. Mən dü  şü  nü  rəm 
ki, 2020-ci il  də cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin  rəh  bər  li  yi ilə bu  na nail ol  duq.  
Azər  bay  can xal  qı  yum  ruq ki  mi 
bir  lə  şə  rək tor  paq  la  rı  nı iş  ğal  dan 
azad et  di. Bu, bi  zim üçün həm əra -
zi ba  xı  mın  dan əziz  dir, həm də  qü -

rur mə  sə  lə  si  dir. Mü  zəf   ər Ali Baş 
Ko  man  da  nı  mız xal  qı  mı  zın mil  li 
qü  ru  ru  nu özü  nə qay  tar  dı.

Biz iş  ğal  dan azad edil  miş  
əra  zi  lə  rə  in  ves  ti  si  ya ya  tı  rıb ye  ni 
hə  ya  tı bər  pa et  mək  lə, ey  ni za  man -
da,  öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fı  na 
ge  niş im  kan  lar ya  ra  da  ca  ğıq. Di  gər 
tə  rəf  dən, no  yab  rın 10-da im  za -
lan  mış Bə  ya  na  tın 9-cu bən  din  də 
gös  tə  ri  lir ki, böl  gə  də  ki bü  tün iq -
ti  sa  di və nəq  liy  yat əla  qə  lə  ri bər  pa 
edi  lir. Tə  rəf   ə  rin ra  zı  lı  ğı əsa  sın  da 
Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı ilə 
Azər  bay  ca  nın qərb ra  yon  la  rı  nı bir -
ləş  di  rən ye  ni nəq  liy  yat kom  mu  ni -
ka  si  ya  la  rı  nın in  şa  sı tə  min edi  lə  cək. 
Bu, re  gionun iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
bö  yük töh  fə ola  caq. 

Bir söz  lə, 44 gün  də Azər  bay  ca -
nın ya  rat  dı  ğı ye  ni real  lıq  lar qar  şı -
da  kı il  lər üçün  ye  ni im  kan  lar, ye  ni 
üfüq  lər açır.

Bir da  ha xal  qı  mı  zı ta  ri  xi qə  lə  bə 
mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edi  rəm. Eşq 
ol  sun Ali Baş Ko  man  da  na! Eşq ol -
sun Azər  bay  can Or  du  su  na! Gö  zün 
ay  dın, Azər  bay  can!
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Mə    nim uşaq    lı    ğım Fü    zu    li    nin 
Aşa    ğı Güz    lək kən    din    də ke    çib. 
Ra    yo    nun ən uc    qar ya    şa    yış mən   -
tə    qə    lə    rin    dən bi    ri olan bu kənd 
Cəb    ra    yıl və Dağ    lıq Qa    ra    ba    ğa da    ha 
ya    xın idi. Kənd sa    kin    lə    ri    nin sa    yı 
təx    mi    nən 500 nə    fə    rə ça    tır    dı.  Bü    tün 
uşaq    lıq xa    ti    rə    lə    rim Fü    zu    li ilə bağ    lı   -
dır. Ra    yon ötən il    lər ər    zin    də daim 
ki    no len    ti ki    mi gö    zü    mün önün   -
dən ke    çib. Yu    xu    la    rım    da da tez-tez 
kən    di    mi    zi, oxu    du    ğum mək    tə    bi 
gör    mü    şəm. 

Ra    yon düş    mən tə    rə    fin    dən iş    ğal 

olun    du    ğu za    man Ba    kı    da ali təh   -
sil al    dı    ğım üçün ora    da de    yil    dim, 
an    caq ağ    rı-acı do    lu gün    lə    ri çox 
gö    zəl xa    tır    la    yı    ram. Anam və ki    çik 
qar    da    şım kənd    də qa    lır    dı. Mü    tə    ma   -
di ola    raq ailə    mi zi    ya    rət et    mə    yə ge   -
dir    dim. Doğ    ma    la    rım    la Qa    ra    ba    ğın 
son və    ziy    yə    ti    ni mü    za    ki    rə edir    dik. 
Am    ma Fü    zu    li    nin nə za    man    sa iş    ğal 
olu    na    ca    ğı    nı heç ağ    lı    mı    za be    lə gə    tir   -
mir    dik. So    nun    cu də    fə tə    til vax    tı ra   -
yo    na gəl    di    yim av    to    bu    su er    mə    ni    lər 
gül    lə ya    ğı    şı    na tut    muş    du    lar. Ar    tıq 
doğ    ma kən    di    miz er    mə    ni qul    dur    la    rı 

tə    rə    fin    dən mü    tə    ma    di top və gül    lə 
atə    şi    nə tu    tu    lur    du. So    nun    cu də    fə 
kənd    dən ay    rı    lan    da ra    yon mər    kə   -
zi    nə və ora    dan da Ba    kı    ya get    mək 
üçün av    to    mo    bil si    fa    riş et    miş    dik. 
Sə    hər saat 10 ra    də    lə    ri idi. Av    to    mo   -
bil gəl    di, əş    ya    la    rı    mı ma    şı    na yer    ləş   -
dir    dim. Sü    rü    cü    dən mə    ni kən    din 
çı    xa    ca    ğın    da gö    tür    mə    si    ni xa    hiş 
et    dim. Elə bil ürə    yi    mə dam    mış    dı 
ki, uzun müd    dət kən    də gə    lə bil    mə   -
yə    cəm. Pi    ya    da, san    ki kən    di    mi    zin 
hər bir da    şı və ağa    cı ilə vi    da    la    şa    raq 
ora    nı tərk et    dim. Və 30 ilə ya    xın 

kən    di    mi    zi, sa    də    cə, yu    xu    la    rım    da 
gö    rür    düm. Da    ha son    ra anam və 
qar    da    şım məc    bu    riy    yət qar    şı    sın    da 
evi    mi    zi tərk et    di    lər. Onu da de    yim 
ki, anam kənd    dən çıx    maq is    tə    mir   -
di. Tək    cə anam yox, bü    tün kənd 
ca    maatı doğ    ma yur    du tərk et    mək 
fik    rin    də de    yil    di. Də    fə    lər    lə ca    maata 
xə    bər    dar    lıq olun    ma    sı    na bax    ma    ya   -
raq, heç kim doğ    ma kənd    dən çıx   -
maq ba    rə    də dü    şün    mür    dü. An    caq 
ar    tıq get    dik    cə ev    lər da    ğı    dı    lır, ailə   -
lər ça    rə    siz    lik    dən kənd    dən çı    xır    dı. 
Onu da de    yim ki, ailə    miz kənd    dən 
di    dər    gin dü    şər    kən, nə bir şə    kil 
al    bo    mu, nə də bir sə    nəd gö    tü    rə 
bil    mə    miş    di. Çox ağ    rı    lı gün    lər idi... 
An    caq mü    zəf    ər or    du    mu    zun zə    fə    ri 
o ağ    rı    lı gün    lə    ri ge    ri    də qo    ya    raq bi    zə 
se    vinc, qü    rur his    si ya    şat    dı.

Döv  lət-or  du-xalq 
bir  li  yi bi  zi qa  lib et  di

27 sent    yabr - Və    tən uğ    run    da sa   -
va    şın baş    lan    dı    ğı gün. Bu, xal    qı    mı   -
zın yad    da    şın    dan si    lin    mə    yə    cək bir 
ta    rix    dir. Düş    mə    nin təx    ri    bat xa    rak   -
ter    li əməl    lə    ri    nə la    yi    qin    cə ca    vab ve   -
rən mü    zəf    ər Azər    bay    can Or    du    su 
top    raq    la    rı    mı    zı iş    ğal    çı    lar    dan tə    miz   -
lə    yə    rək bi    zi doğ    ma Qa    ra    ba    ğı    mı    za, 
yur    du    mu    za qo    vuş    dur    du. Bu sa    vaş 
döv    lət-or    du-xalq bir    li    yi    nin sar    sıl   -
maz ol    du    ğu    nu gös    tər    di. 

Mü    ha    ri    bə    nin hə    lə ilk gün    lə    rin   -
dən Fü    zu    li ra    yo    nun    da olub, həm 
mil    lət və    ki    li, həm də bir və    tən 
öv    la    dı ki    mi in    san    la    rı    mı    za dəs    tək 
ol    ma    ğa ça    lı    şır    dım. Ya    şa    dıq    la    rı    mı, 
şa    hi    di ol    du    ğum ha    di    sə    lə    ri hər za   -

Ata ocağımı tez-tez 
yuxularımda görürdüm

Vüqar Bayramov
Milli Məclisin deputatı
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Mə    nim uşaq    lı    ğım Fü    zu    li    nin 
Aşa    ğı Güz    lək kən    din    də ke    çib. 
Ra    yo    nun ən uc    qar ya    şa    yış mən   -
tə    qə    lə    rin    dən bi    ri olan bu kənd 
Cəb    ra    yıl və Dağ    lıq Qa    ra    ba    ğa da    ha 
ya    xın idi. Kənd sa    kin    lə    ri    nin sa    yı 
təx    mi    nən 500 nə    fə    rə ça    tır    dı.  Bü    tün 
uşaq    lıq xa    ti    rə    lə    rim Fü    zu    li ilə bağ    lı   -
dır. Ra    yon ötən il    lər ər    zin    də daim 
ki    no len    ti ki    mi gö    zü    mün önün   -
dən ke    çib. Yu    xu    la    rım    da da tez-tez 
kən    di    mi    zi, oxu    du    ğum mək    tə    bi 
gör    mü    şəm. 

Ra    yon düş    mən tə    rə    fin    dən iş    ğal 

olun    du    ğu za    man Ba    kı    da ali təh   -
sil al    dı    ğım üçün ora    da de    yil    dim, 
an    caq ağ    rı-acı do    lu gün    lə    ri çox 
gö    zəl xa    tır    la    yı    ram. Anam və ki    çik 
qar    da    şım kənd    də qa    lır    dı. Mü    tə    ma   -
di ola    raq ailə    mi zi    ya    rət et    mə    yə ge   -
dir    dim. Doğ    ma    la    rım    la Qa    ra    ba    ğın 
son və    ziy    yə    ti    ni mü    za    ki    rə edir    dik. 
Am    ma Fü    zu    li    nin nə za    man    sa iş    ğal 
olu    na    ca    ğı    nı heç ağ    lı    mı    za be    lə gə    tir   -
mir    dik. So    nun    cu də    fə tə    til vax    tı ra   -
yo    na gəl    di    yim av    to    bu    su er    mə    ni    lər 
gül    lə ya    ğı    şı    na tut    muş    du    lar. Ar    tıq 
doğ    ma kən    di    miz er    mə    ni qul    dur    la    rı 

tə    rə    fin    dən mü    tə    ma    di top və gül    lə 
atə    şi    nə tu    tu    lur    du. So    nun    cu də    fə 
kənd    dən ay    rı    lan    da ra    yon mər    kə   -
zi    nə və ora    dan da Ba    kı    ya get    mək 
üçün av    to    mo    bil si    fa    riş et    miş    dik. 
Sə    hər saat 10 ra    də    lə    ri idi. Av    to    mo   -
bil gəl    di, əş    ya    la    rı    mı ma    şı    na yer    ləş   -
dir    dim. Sü    rü    cü    dən mə    ni kən    din 
çı    xa    ca    ğın    da gö    tür    mə    si    ni xa    hiş 
et    dim. Elə bil ürə    yi    mə dam    mış    dı 
ki, uzun müd    dət kən    də gə    lə bil    mə   -
yə    cəm. Pi    ya    da, san    ki kən    di    mi    zin 
hər bir da    şı və ağa    cı ilə vi    da    la    şa    raq 
ora    nı tərk et    dim. Və 30 ilə ya    xın 

kən    di    mi    zi, sa    də    cə, yu    xu    la    rım    da 
gö    rür    düm. Da    ha son    ra anam və 
qar    da    şım məc    bu    riy    yət qar    şı    sın    da 
evi    mi    zi tərk et    di    lər. Onu da de    yim 
ki, anam kənd    dən çıx    maq is    tə    mir   -
di. Tək    cə anam yox, bü    tün kənd 
ca    maatı doğ    ma yur    du tərk et    mək 
fik    rin    də de    yil    di. Də    fə    lər    lə ca    maata 
xə    bər    dar    lıq olun    ma    sı    na bax    ma    ya   -
raq, heç kim doğ    ma kənd    dən çıx   -
maq ba    rə    də dü    şün    mür    dü. An    caq 
ar    tıq get    dik    cə ev    lər da    ğı    dı    lır, ailə   -
lər ça    rə    siz    lik    dən kənd    dən çı    xır    dı. 
Onu da de    yim ki, ailə    miz kənd    dən 
di    dər    gin dü    şər    kən, nə bir şə    kil 
al    bo    mu, nə də bir sə    nəd gö    tü    rə 
bil    mə    miş    di. Çox ağ    rı    lı gün    lər idi... 
An    caq mü    zəf    ər or    du    mu    zun zə    fə    ri 
o ağ    rı    lı gün    lə    ri ge    ri    də qo    ya    raq bi    zə 
se    vinc, qü    rur his    si ya    şat    dı.

Döv  lət-or  du-xalq 
bir  li  yi bi  zi qa  lib et  di

27 sent    yabr - Və    tən uğ    run    da sa   -
va    şın baş    lan    dı    ğı gün. Bu, xal    qı    mı   -
zın yad    da    şın    dan si    lin    mə    yə    cək bir 
ta    rix    dir. Düş    mə    nin təx    ri    bat xa    rak   -
ter    li əməl    lə    ri    nə la    yi    qin    cə ca    vab ve   -
rən mü    zəf    ər Azər    bay    can Or    du    su 
top    raq    la    rı    mı    zı iş    ğal    çı    lar    dan tə    miz   -
lə    yə    rək bi    zi doğ    ma Qa    ra    ba    ğı    mı    za, 
yur    du    mu    za qo    vuş    dur    du. Bu sa    vaş 
döv    lət-or    du-xalq bir    li    yi    nin sar    sıl   -
maz ol    du    ğu    nu gös    tər    di. 

Mü    ha    ri    bə    nin hə    lə ilk gün    lə    rin   -
dən Fü    zu    li ra    yo    nun    da olub, həm 
mil    lət və    ki    li, həm də bir və    tən 
öv    la    dı ki    mi in    san    la    rı    mı    za dəs    tək 
ol    ma    ğa ça    lı    şır    dım. Ya    şa    dıq    la    rı    mı, 
şa    hi    di ol    du    ğum ha    di    sə    lə    ri hər za   -

Ata ocağımı tez-tez 
yuxularımda görürdüm

Vüqar Bayramov
Milli Məclisin deputatı
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man bö    yük fə    xa    rət his    si ilə ana   -
ca    ğam. Ör    nək ola    raq qeyd edim 
ki, Ho    ra    diz şə    hə    rin    də yer    lə    şən 
Fü    zu    li Ra    yon Xəs    tə    xa    na    sı    na baş 
çə    kən za    man iki ha    di    sə mən    də çox 
bö    yük qü    rur his    si ya    rat    dı. Əv    və   -
la, ya    ra    lı    la    rı    mı    zın bir ço    xu il    kin 
tib    bi yar    dım al    dıq    dan son    ra cəb    hə 
böl    gə    si    nə qa    yı    da    caq    la    rı    nı bil    di   -
rir    di    lər. Hə    kim    lər on    la    ra da    ha bir 
ne    çə gün xəs    tə    xa    na    da qa    lıb müali   -
cə olun    ma    ğı tək    lif et    sə    lər də, mərd 
əs    gər    lə    ri    miz dö    yüş xət    in    də öz 
əs    gər yol    daş    la    rı    nın ya    nın    da ol    ma   -
ğa, və    tən uğ    run    da dö    yü    şü da    vam 
et    dir    mə    yə üs    tün    lük ve    rə    rək ye   -
ni    dən dö    yü    şə qa    yı    dır    dı    lar. İkin    ci 
qü    rur    ve    ri    ci fakt isə in    san    la    rı    mı    zın 
fə    da    kar    lıq nü    ma    yiş et    di    rə    rək or   -
du    mu    za dəs    tək ol    ma    ğa ça    lış    ma    sı 
idi. Be    lə ki, Fü    zu    li Ra    yon Xəs    tə    xa   -

na    sı    nın ya    xın    lı    ğın    da özəl bir ap    tek 
yer    lə    şir. Sent    yab    rın 27-si er    mə    ni 
təx    ri    ba    tı baş ve    rən    dən son    ra ap    tek 
sa    hi    bi ora    nın aça    rı    nı xəs    tə    xa    nanın 
baş hə    ki    mi    nə ve    rib və de    yib ki, nə 
qə    dər dər    man la    zım olar    sa, pul    suz 
gö    tü    rün. Hə    kim    lər də əla    və dər   -
man la    zım olan    da hə    min ap    tek    dən 
ya    rar    la    nır    dı    lar. Bu fakt    lar mil    li 
bir    li    yin, xal    qın or    du    ya dəs    tə    yi   -
nin təs    di    qi idi. 44 gün    lük Və    tən 
mü    ha    ri    bə    sin    də də zə    fə    ri məhz bu 
bir    lik sa    yə    sin    də əl    də et    dik. Qəh    rə   -
man    ca    sı    na vu    ru    şan, can    la    rı    nı fə    da 
edən şə    hid    lə    ri    miz də ol    du. An    caq 
or    du    muz ge    ri çə    kil    mə    dən mərd   -
lik    lə dö    yü    şə    rək və    tən öv    lad    la    rı    na 
qə    lə    bə se    vin    ci ya    şat    dı. Bu qü    rur, 
fə    xa    rət his    si    ni bi    zə ya    şa    dan    la    rı 
daim bö    yük min    nət    dar    lıq    la ana   -
ca    ğıq.

ye    ni döv    rün baş    lan    ğı    cı və 
ya ye    ni, güc    lü Azər    bay    can

Şan    lı Azər    bay    can Or    du    su    nun 
hər    bi sa    hə    də, mü    zəf    ər Ali Baş 
Ko    man    da    nı    mı    zın dip    lo    ma    ti    ya    da 
qə    lə    bə    si və    tə    ni    mi    zə ye    ni nə    fəs gə   -
tir    di. Azər    bay    can ar    tıq ye    ni qu    ru   -
cu    luq mər    hə    lə    si    nə ke    çid alır. Uzun 
müd    dət iş    ğal al    tın    da olan tor    paq   -
la    rı    mız xain düş    mən tə    rə    fin    dən 
da    ğı    dı    lıb, ta    lan edi    lib. Hə    min əra   -
zi    lə    ri    miz    də iq    ti    sa    diy    ya    tın in    ki    şa    fı 
və inf    rast    ruk    tu    run bər    pa edil    mə    si, 
hə    ya    tın, gü    lü    şün qay    ta    rıl    ma    sı na   -
mi    nə zə    ru    ri olan bü    tün ad    dım    lar 
atı    la    caq. Cə    nab Pre    zi    dent çı    xı    şın    da 
da qeyd et    di    yi ki    mi, qı    sa müd    dət   -
də hə    ya    tın və gü    lü    şün uzun müd   -
dət iş    ğal al    tın    da olan əra    zi    lə    ri    mi    zə 
qa    yıt    ma    sı    nı mü    şa    hi    də edə    cə    yik. 

Qeyd edim ki, iş    ğal    dan azad 
olun    muş əra    zi    lə    ri    mi    zin ki    fa    yət 
qə    dər bö    yük iq    ti    sa    di po    ten    sialı 
var. Ey    ni za    man    da, Fü    zu    li ra   -
yo    nu iq    ti    sa    di po    ten    sialı    na gö    rə 
se    çi    lən ra    yon    lar    dan bi    ri    dir. Əra   -
zi    si 1386 km², əha    li    si isə 150 min 
nə    fə    rə ya    xın olan Fü    zu    li ar    tıq 
bər    pa və bö    yük qu    ru    cu    luq döv   -
rü    nə qə    dəm qoy    maq    da    dır. 

Fü    zu    li ra    yo    nu iş    ğal    dan ön    cə 
öl    kə    mi    zin iq    ti    sa    di gü    cə ma    lik 
olan apa    rı    cı böl    gə    lə    rin    dən he    sab 
olu    nur    du. Pam    bıq    çı    lıq və ta    xıl   -
çı    lıq üz    rə ön    də olan ra    yon    lar    dan 
bi    ri ki    mi ora    da kənd tə    sər    rü    fa    tı   -
nın di    gər is    ti    qa    mət    lə    ri də in    ki    şaf 
et    miş    di. Ra    yon, ey    ni za    man    da, 
sə    na    ye məh    sul    la    rı    nın is    teh    sa   -
lı    na gö    rə də fərq    lə    nir    di. Fü    zu    li 
ra    yo    nun    da bir sı    ra tə    bii eh    ti    yat   -
lar, o cüm    lə    dən in    şaat ma    te    rial   -
la    rı    nın is    teh    sa    lı üçün xam    mal 
ba    za    sı möv    cud    dur. Bu da im    kan 
ve    rə    cək ki, sə    na    ye    nin for    ma    laş   -

ma    sı    nı, sə    na    ye müəs    si    sə    lə    ri    nin 
ya    ra    dıl    ma    sı    nı hə    ya    ta ke    çir    mək 
müm    kün ol    sun. 

Fü    zu    li ra    yo    nu tu    rizm po   -
ten    sialı    na da ma    lik    dir. Xü    su    sən 
Dağ    lıq Qa    ra    ba    ğa ya    xın olan 
kənd    lə    ri    nin tə    biəti im    kan ve    rir 
ki, ora    da da    xi    li tu    rizm üçün ye    ni 
şə    rait ya    ran    sın. Şu    şa    ya ge    də    cək 
yol, bu    nun    la ya    na    şı, Nax    çı    van 
ko    ri    do    ru    nu bir    ləş    di    rə    cək də    mir 
yo    lu xət    i də Fü    zu    li ra    yo    nun    dan 
ke    çə    cək. Nə    ti    cə    də iş    ğal    dan azad 
olun    muş əra    zi    lə    ri    mi    zin nəq    liy   -
yat qov    şa    ğı ola    raq bun    lar    dan 
iq    ti    sa    di ba    xım    dan da    ha çox fay   -
da    lan    ma    sı    na im    kan ve    rə    cək. Elə   -
cə də bu, ora    da is    teh    sal olu    nan 
məh    sul    la    rın di    gər ra    yon    la    rın 
ba    za    rı    na çı    xa    rıl    ma    sı ba    xım    dan 
da çox va    cib    dir. 

Ey    ni za    man    da, İran ilə sər   -
həd    də yer    lə    şən, Fü    zu    li ra    yo    nu 
st    ra    te    ji coğ    ra    fi möv    qe    yə sa    hib 
ol    maq    la ya    na    şı, həm    çi    nin Azər   -

bay    ca    nın xa    ri    ci iq    ti    sa    di əla    qə    lə    ri   -
nə də töh    fə ver    mək im    kan    la    rı    na 
ma    lik ola    caq. Ən qə    dim ya    şa    yış 
məs    kən    lə    rin    dən bi    ri olan Azıx 
ma    ğa    ra    sı    nın yer    ləş    di    yi Fü    zu    li 
ra    yo    nu əl    ve    riş    li tə    biəti və fü    sun   -
kar mən    zə    rə    si ilə də fərq    lə    nir. Bu, 
da    xi    li, o cüm    lə    dən gəl    mə tur    izm 
üçün ye    ni im    kan    lar de    mək    dir. 

Fü    zu    li    nin apa    rı    cı iq    ti    sad    çı    la   -
rı ilə bir    lik    də Fü    zu    li ra    yo    nunun 
so    sial-iq    ti    sa    di in    ki    şaf proq    ra    mı   -
nın ha    zır    lan    ma    sı    na baş    la    ya    ca    ğıq. 
Bu    ra    da hər bir ya    şa    yış mən    tə   -
qə    si    nin po    ten    sialı    na və xü    su   -
siy    yə    ti    nə uy    ğun ola    raq iq    ti    sa    di 
fəaliy    yət    lər, sər    ma    yə qo    yu    luş    la    rı 
müəy    yən    lə    şə    cək, konk    ret iq    ti    sa    di 
və so    sial təd    bir    lər pla    nı təş    kil edi   -
lə    cək. Fü    zu    li ra    yo    nu ar    tıq ye    ni və 
ta    ri    xi mər    hə    lə    yə qə    dəm qo    yur. 
Bu im    ka    nı bi    zə qis    mət edən Ali 
Baş Ko    man    da    nımı    za və Azər    bay   -
can Or    du    su    na Fü    zu    li sa    kin    lə    ri 
hər za    man min    nət    dar ola    caq    lar.

qArABAĞ AZƏrBAyCAnDır!
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man bö    yük fə    xa    rət his    si ilə ana   -
ca    ğam. Ör    nək ola    raq qeyd edim 
ki, Ho    ra    diz şə    hə    rin    də yer    lə    şən 
Fü    zu    li Ra    yon Xəs    tə    xa    na    sı    na baş 
çə    kən za    man iki ha    di    sə mən    də çox 
bö    yük qü    rur his    si ya    rat    dı. Əv    və   -
la, ya    ra    lı    la    rı    mı    zın bir ço    xu il    kin 
tib    bi yar    dım al    dıq    dan son    ra cəb    hə 
böl    gə    si    nə qa    yı    da    caq    la    rı    nı bil    di   -
rir    di    lər. Hə    kim    lər on    la    ra da    ha bir 
ne    çə gün xəs    tə    xa    na    da qa    lıb müali   -
cə olun    ma    ğı tək    lif et    sə    lər də, mərd 
əs    gər    lə    ri    miz dö    yüş xət    in    də öz 
əs    gər yol    daş    la    rı    nın ya    nın    da ol    ma   -
ğa, və    tən uğ    run    da dö    yü    şü da    vam 
et    dir    mə    yə üs    tün    lük ve    rə    rək ye   -
ni    dən dö    yü    şə qa    yı    dır    dı    lar. İkin    ci 
qü    rur    ve    ri    ci fakt isə in    san    la    rı    mı    zın 
fə    da    kar    lıq nü    ma    yiş et    di    rə    rək or   -
du    mu    za dəs    tək ol    ma    ğa ça    lış    ma    sı 
idi. Be    lə ki, Fü    zu    li Ra    yon Xəs    tə    xa   -

na    sı    nın ya    xın    lı    ğın    da özəl bir ap    tek 
yer    lə    şir. Sent    yab    rın 27-si er    mə    ni 
təx    ri    ba    tı baş ve    rən    dən son    ra ap    tek 
sa    hi    bi ora    nın aça    rı    nı xəs    tə    xa    nanın 
baş hə    ki    mi    nə ve    rib və de    yib ki, nə 
qə    dər dər    man la    zım olar    sa, pul    suz 
gö    tü    rün. Hə    kim    lər də əla    və dər   -
man la    zım olan    da hə    min ap    tek    dən 
ya    rar    la    nır    dı    lar. Bu fakt    lar mil    li 
bir    li    yin, xal    qın or    du    ya dəs    tə    yi   -
nin təs    di    qi idi. 44 gün    lük Və    tən 
mü    ha    ri    bə    sin    də də zə    fə    ri məhz bu 
bir    lik sa    yə    sin    də əl    də et    dik. Qəh    rə   -
man    ca    sı    na vu    ru    şan, can    la    rı    nı fə    da 
edən şə    hid    lə    ri    miz də ol    du. An    caq 
or    du    muz ge    ri çə    kil    mə    dən mərd   -
lik    lə dö    yü    şə    rək və    tən öv    lad    la    rı    na 
qə    lə    bə se    vin    ci ya    şat    dı. Bu qü    rur, 
fə    xa    rət his    si    ni bi    zə ya    şa    dan    la    rı 
daim bö    yük min    nət    dar    lıq    la ana   -
ca    ğıq.

ye    ni döv    rün baş    lan    ğı    cı və 
ya ye    ni, güc    lü Azər    bay    can

Şan    lı Azər    bay    can Or    du    su    nun 
hər    bi sa    hə    də, mü    zəf    ər Ali Baş 
Ko    man    da    nı    mı    zın dip    lo    ma    ti    ya    da 
qə    lə    bə    si və    tə    ni    mi    zə ye    ni nə    fəs gə   -
tir    di. Azər    bay    can ar    tıq ye    ni qu    ru   -
cu    luq mər    hə    lə    si    nə ke    çid alır. Uzun 
müd    dət iş    ğal al    tın    da olan tor    paq   -
la    rı    mız xain düş    mən tə    rə    fin    dən 
da    ğı    dı    lıb, ta    lan edi    lib. Hə    min əra   -
zi    lə    ri    miz    də iq    ti    sa    diy    ya    tın in    ki    şa    fı 
və inf    rast    ruk    tu    run bər    pa edil    mə    si, 
hə    ya    tın, gü    lü    şün qay    ta    rıl    ma    sı na   -
mi    nə zə    ru    ri olan bü    tün ad    dım    lar 
atı    la    caq. Cə    nab Pre    zi    dent çı    xı    şın    da 
da qeyd et    di    yi ki    mi, qı    sa müd    dət   -
də hə    ya    tın və gü    lü    şün uzun müd   -
dət iş    ğal al    tın    da olan əra    zi    lə    ri    mi    zə 
qa    yıt    ma    sı    nı mü    şa    hi    də edə    cə    yik. 

Qeyd edim ki, iş    ğal    dan azad 
olun    muş əra    zi    lə    ri    mi    zin ki    fa    yət 
qə    dər bö    yük iq    ti    sa    di po    ten    sialı 
var. Ey    ni za    man    da, Fü    zu    li ra   -
yo    nu iq    ti    sa    di po    ten    sialı    na gö    rə 
se    çi    lən ra    yon    lar    dan bi    ri    dir. Əra   -
zi    si 1386 km², əha    li    si isə 150 min 
nə    fə    rə ya    xın olan Fü    zu    li ar    tıq 
bər    pa və bö    yük qu    ru    cu    luq döv   -
rü    nə qə    dəm qoy    maq    da    dır. 

Fü    zu    li ra    yo    nu iş    ğal    dan ön    cə 
öl    kə    mi    zin iq    ti    sa    di gü    cə ma    lik 
olan apa    rı    cı böl    gə    lə    rin    dən he    sab 
olu    nur    du. Pam    bıq    çı    lıq və ta    xıl   -
çı    lıq üz    rə ön    də olan ra    yon    lar    dan 
bi    ri ki    mi ora    da kənd tə    sər    rü    fa    tı   -
nın di    gər is    ti    qa    mət    lə    ri də in    ki    şaf 
et    miş    di. Ra    yon, ey    ni za    man    da, 
sə    na    ye məh    sul    la    rı    nın is    teh    sa   -
lı    na gö    rə də fərq    lə    nir    di. Fü    zu    li 
ra    yo    nun    da bir sı    ra tə    bii eh    ti    yat   -
lar, o cüm    lə    dən in    şaat ma    te    rial   -
la    rı    nın is    teh    sa    lı üçün xam    mal 
ba    za    sı möv    cud    dur. Bu da im    kan 
ve    rə    cək ki, sə    na    ye    nin for    ma    laş   -

ma    sı    nı, sə    na    ye müəs    si    sə    lə    ri    nin 
ya    ra    dıl    ma    sı    nı hə    ya    ta ke    çir    mək 
müm    kün ol    sun. 

Fü    zu    li ra    yo    nu tu    rizm po   -
ten    sialı    na da ma    lik    dir. Xü    su    sən 
Dağ    lıq Qa    ra    ba    ğa ya    xın olan 
kənd    lə    ri    nin tə    biəti im    kan ve    rir 
ki, ora    da da    xi    li tu    rizm üçün ye    ni 
şə    rait ya    ran    sın. Şu    şa    ya ge    də    cək 
yol, bu    nun    la ya    na    şı, Nax    çı    van 
ko    ri    do    ru    nu bir    ləş    di    rə    cək də    mir 
yo    lu xət    i də Fü    zu    li ra    yo    nun    dan 
ke    çə    cək. Nə    ti    cə    də iş    ğal    dan azad 
olun    muş əra    zi    lə    ri    mi    zin nəq    liy   -
yat qov    şa    ğı ola    raq bun    lar    dan 
iq    ti    sa    di ba    xım    dan da    ha çox fay   -
da    lan    ma    sı    na im    kan ve    rə    cək. Elə   -
cə də bu, ora    da is    teh    sal olu    nan 
məh    sul    la    rın di    gər ra    yon    la    rın 
ba    za    rı    na çı    xa    rıl    ma    sı ba    xım    dan 
da çox va    cib    dir. 

Ey    ni za    man    da, İran ilə sər   -
həd    də yer    lə    şən, Fü    zu    li ra    yo    nu 
st    ra    te    ji coğ    ra    fi möv    qe    yə sa    hib 
ol    maq    la ya    na    şı, həm    çi    nin Azər   -

bay    ca    nın xa    ri    ci iq    ti    sa    di əla    qə    lə    ri   -
nə də töh    fə ver    mək im    kan    la    rı    na 
ma    lik ola    caq. Ən qə    dim ya    şa    yış 
məs    kən    lə    rin    dən bi    ri olan Azıx 
ma    ğa    ra    sı    nın yer    ləş    di    yi Fü    zu    li 
ra    yo    nu əl    ve    riş    li tə    biəti və fü    sun   -
kar mən    zə    rə    si ilə də fərq    lə    nir. Bu, 
da    xi    li, o cüm    lə    dən gəl    mə tur    izm 
üçün ye    ni im    kan    lar de    mək    dir. 

Fü    zu    li    nin apa    rı    cı iq    ti    sad    çı    la   -
rı ilə bir    lik    də Fü    zu    li ra    yo    nunun 
so    sial-iq    ti    sa    di in    ki    şaf proq    ra    mı   -
nın ha    zır    lan    ma    sı    na baş    la    ya    ca    ğıq. 
Bu    ra    da hər bir ya    şa    yış mən    tə   -
qə    si    nin po    ten    sialı    na və xü    su   -
siy    yə    ti    nə uy    ğun ola    raq iq    ti    sa    di 
fəaliy    yət    lər, sər    ma    yə qo    yu    luş    la    rı 
müəy    yən    lə    şə    cək, konk    ret iq    ti    sa    di 
və so    sial təd    bir    lər pla    nı təş    kil edi   -
lə    cək. Fü    zu    li ra    yo    nu ar    tıq ye    ni və 
ta    ri    xi mər    hə    lə    yə qə    dəm qo    yur. 
Bu im    ka    nı bi    zə qis    mət edən Ali 
Baş Ko    man    da    nımı    za və Azər    bay   -
can Or    du    su    na Fü    zu    li sa    kin    lə    ri 
hər za    man min    nət    dar ola    caq    lar.

qArABAĞ AZƏrBAyCAnDır!
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11 iq  lim qur  şa  ğın  dan 9-nun möv  cud ol  du  ğu Azər  bay  ca  nın gö -
zəl  lik  lər di  ya  rın  dan bi  ri də ye  ral  tı və ye  rüs  tü sər  vət  ləri ilə, fauna və 
fo  rası ilə zən  gin olan Kəl  bə  cər  dir. 

Bər  də-İs  ti  su yo  lu  nun kə  na  rın  da, Tər  tər ça  yı  nın sa  hi  lin  də yer -
lə  şən, adı “çay üs  tün  də qa  la” mə  na  sı  nı ve  rən Kəl  bə  cər ra  yo  nu ən 
qə  dim in  san məs  kən  lə  rin  dən bi  ri  dir. Kəl  bə  cər  də ilk də  fə in  san 
məs  kun  laş  ma  sı üst pa  leoli  tə (era  mız  dan təx  mi  nən 35 min il əv  və  lə) 
tə  sa  düf edir. Ra  yo  nun Qa  ra  göl və Zal  xa gö  lü sa  hil  lə  rin  də, Ayı  çın  qı  lı 
və Pə  ri  çın  qı  lı qa  ya  la  rın  da həkk edil  miş qa  yaüs  tü təs  vir  lə  rin ək  sə  riy -
yə  ti tunc döv  rü  nə aid  dir. Yü  zil  lik  lə  rin ta  ri  xi  ni özün  də ya  şa  dan Löh, 
Co  mərd, Qa  la  boy  nu, Ulu  xan  lı qa  la  la  rı və Xu  da  vəng al  ban mo  nas -
tı  rı Kəl  bə  cə  rin qə  dim ya  şa  yış məs  kə  ni ol  ma  sı  nı sü  but edən əya  ni 
fakt  dır. Hə  qi  qə  tən də, Kəl  bə  cər an  tik döv  rün abi  də  si ki  mi zən  gin və 
ma  raq  lı bir əra  zi  dir.

Kəl  bə  cər in  zi  ba  ti əra  zi va  hi  di ki  mi (ra  yon ki  mi) 1930-cu il  də təş -
kil edil  miş  dir. Də  li  dağ, Key  ti və Mu  rav  doğ sil  si  lə  si ilə əha  tə olun -
muş ra  yon öz sa  hə  si  nə gö  rə res  pub  li  ka  mı  zın ən bö  yük ra  yo  nu  dur. 

Aqil Məmmədov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanın qala qapısı, 
gözəlliklər diyarı - KƏLBƏCƏr
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1936 km² əra  zi  si olan   Kəl  bə  cə  rin 
ən yük  sək dağ zir  və  lə  ri Ca  mış  dağ 
(3724 m) və Də  li  dağ  dır (3616 m). 
Ən bö  yük ça  yı Tər  tər və onun qol -
la  rı olan Lev, Tut  qu  çay, Mey  dan 
və Ta  ta  lı  lar çay  la  rı  dır. Ala  göl  lər, 
Nov  ruz  ba  tan göl, Qan  lı  göl, Zal  xa 
gö  lü və Qa  ra  göl ra  yon  da yer  lə  şən 
ən bö  yük göl  lər  dir.

Ümu  mi sa  hə  si 28,2 min hek  tar 
olan me  şə  lər pa  lıd, fıs  tıq, və  ləs, qa -
raağac, vən, cö  kə və di  gər bu ki  mi 
en  li  yar  paq  lı ağac  lar  la zən  gin  dir. 
Dağ  ke  çi  si, qo  nur ayı, qa  ban, daş -
lıq də  lə  si ki  mi hey  van  lar və ular, 
qar  tal, elə  cə də kək  lik ki  mi quş  lar 
vəh  şi tə  biət  də üs  tün  lük təş  kil edir.

Ra  yon qı  zıl, gü  müş, uran, mis, 
mo  lib  den, per  lit, kvars, ci  və və di -
gər fay  da  lı qa  zın  tı  lar  la zən  gin  dir. 
Onun 3 mlrd. m³ eh  ti  ya  tı olan mər -
mər ya  taq  la  rı in  di  yə  dək is  ti  fa  də 
olun  ma  mış  dır.

Kəl  bə  cər ra  yo  nu özü  nün müali -
cə  vi is  ti  su mən  bə  lə  ri ilə dün  ya  da 
məş  hur  dur. Bu  ra  da 12 is  ti  su mən -

bə  yi, 400-dən çox mi  ne  ral bu  laq 
və 3000-dən ar  tıq adi bu  laq var  dır. 
İs  ti  su  yun tər  ki  bi çox zən  gin  dir, 
müali  cə  vi əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir, 
tər  ki  bi  nə gö  rə Kar  lo  va  ri (Çe  xi -
ya) su  yu  na bə  ra  bər tu  tu  lur, hət  a 
bə  zi gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə gö  rə on  dan 
da üs  tün  dür. İs  ti  li  yi 58 də  rə  cə  dir. 
Be  lə  lik  lə, Kəl  bə  cər ra  yo  nu coğ  ra -
fi möv  qe  yi ba  xı  mın  dan ilin 4 fəs  li 
is  ti  ra  hət, müali  cə və id  man tu  rizm 
fəaliy  yət  lə  ri üçün əl  ve  riş  li bir böl -
gə  dir.

Kənd tə  sər  rü  fa  tı üçün ge  niş 
im  kan  la  ra ma  lik olan ra  yon  da bö -
yük əra  zi  lə  ri əha  tə edən ge  niş yay 
ot  laq sa  hə  lə  ri var  dır. Be  lə ki, hə  lə 
Er  mə  nis  tan iş  ğa  lın  dan əv  vəl res -
pub  li  ka  mı  zın 22 ra  yo  nun  dan iri və 
xır  da  buy  nuz  lu hey  van  lar Kəl  bə  cə -
rin yay ot  laq sa  hə  lə  ri  nə gə  ti  ri  lir  di.

Uzu  nö  mür  lü  lər di  ya  rı olan 
Kəl  bə  cər  də 120-150 il ömür sü -
rən in  san  la  ra tez-tez rast gəl  mək 

müm  kün idi. 1988-ci il  də  ki qey  də 
alın  ma  ya gö  rə ra  yon üz  rə uzu  nö -
mür  lü  lə  rin ümu  mi sa  yı 350 nə  fər 
təş  kil et  miş  dir.

Kəl  bə  cər həm də saz-söz be  şi  yi 
ol  muş  dur. Türk dün  ya  sı  nın az  man 
aşı  ğı Aşıq Ələs  gə  rin də iş  ti  ra  kı ilə 
Mis  kin Ab  dal şə  cə  rə  si  nin la  yiq -
li da  vam  çı  sı olan Ağ  da  ban  lı şair 
Qur  ba  nın və onun oğ  lu Aşıq Şəm -
şi  rin Ağ  da  ban  da  kı evin  də təş  kil 
olu  nan “Qur  ban bu  la  ğı” məc  li  si 
Də  də Şəm  şi  ri, Növ  rəs İma  nı, Zod -
lu Ab  dul  la  nı, Aşıq Bəs  ti  ni, Bi  mar 
Əli  ni, Ay  rım Əh  mə  di, Qa  mış  lı 
Rüs  tə  mi, Sal  man Uğur  lu  nu öz ət -
ra  fı  na top  la  ya  raq sö  zün də  yər və 
qiy  mə  ti  ni bü  töv türk dün  ya  sı  na 
yay  mış  dır. Şair Qur  ban oca  ğın  dan 
su iç  miş Qa  ra müəl  lim, Ən  vər Rza, 
Bəh  mən Və  tə  noğ  lu, Sü  caət, Məm -
məd As  lan, Ov  çu Ələs  gər, Se  yid 
Əli, Mir  səy  yaf Za  man  lı, Əlöv  sət 
Sal  daş və di  gər  lə  ri türk şeir xə  zi -
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nə  si  nə mi  sil  siz töh  fə  lər ver  miş  lər. 
Çox təəs  süf ki, Kəl  bə  cə  rin iş  ğa -
lın  dan bir il əv  vəl, yə  ni 1992-ci 
il ap  re  lin 8-də er  mə  ni qul  dur  la  rı 
ra  yo  nun Ağ  da  ban kən  di  nə ağır 
tex  ni  ka  lar  la hü  cum edə  rək, mül -
ki əha  li  yə aman  sız di  van tut  muş, 
uşaq  lar, qa  dın  lar və qo  ca  lar da 
da  xil ol  maq  la 33 mül  ki şəxs aman -
sız  lıq  la qət  lə ye  ti  ril  miş, xey  li say  da 
in  san əsir gö  tü  rül  müş  dür. Məhz 
bu hü  cum nə  ti  cə  sin  də Də  də Şəm -
şir və ata  sı şair Qur  ba  nın kül  liy -
ya  tı oda qa  lan  mış, kənd əha  li  si  nin 
var-döv  lə  ti ta  lan edi  lə  rək yan  dı  rıl -
mış  dır.

Beş il düş  mə  nə mü  qa  vi  mət 
gös  tər  miş Kəl  bə  cər ra  yo  nu 1993-
cü il ap  re  lin 2-də er  mə  ni fa  şist  lə  ri 
tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  di. Bu dövr  də 
ra  yon üz  rə 224 hər  bi və 258 nə  fər 
mül  ki şəxs şə  hid ol  du. 111 nə  fər 
əsir alın  dı və ya it  kin düş  dü. 13000 
ya  şa  yış evi, 500 ic  ti  mai bi  na, 96 
mək  təb, 76 sə  hiy  yə və 172 mə  də -
niy  yət ob  yek  ti, 62 kör  pü, 92 km 
su xət  i, 820 km elekt  rik xət  i, 91 
ta  ri  xi abi  də düş  mən tə  rə  fin  dən 
yer üzün  dən si  lin  di. Və  tən  daş  la  ra 

məx  sus olan 100000 baş mal-qa -
ra, 500000 baş da  var, 15000 baş at, 
50000 arı ailə  si, 650 ədəd mi  nik 
ma  şı  nı və çox  lu say  da məişət ava -
dan  lıq  la  rı və Qa  ra  bağ xal  ça  la  rı 
düş  mən tə  rə  fin  dən Er  mə  nis  ta  na 
apa  rıl  dı.

57000 nə  fər kəl  bə  cər  li res  pub -
li  ka  mı  zın 54 ra  yo  nu  nun 1000-ə 
ya  xın ya  şa  yış mən  tə  qə  sin  də məs -
kun  la  şa  raq məc  bu  ri köç  kün hə  ya  tı 
ke  çir  mə  yə məc  bur edil  di.

1993-cü il ap  re  lin 30-da BMT TŞ 
er  mə  ni si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri  nin Kəl -
bə  cər ra  yo  nun  dan qı  sa müd  dət  də, 
qeyd-şərt  siz çı  xa  rıl  ma  sı haq  qın  da 
822 say  lı qət  na  mə  ni qə  bul et  mə  si -
nə bax  ma  ya  raq, hə  min qət  na  mə 27 
il  də, sa  də  cə ola  raq, ka  ğız üzə  rin  də 
qal  dı. Bu mü  na  qi  şə  ni həll et  mə -
li olan ATƏT-in Minsk qru  pu isə  
məq  səd  li şə  kil  də fəaliy  yət  siz  lik 
gös  tə  rərək bu prob  le  mi həll et  mək -
dən ya  yın  dı.

1993-cü ilin tə  la  tüm  lü iyun 
gün  lə  rin  də xal  qın yek  dil tə  ki  di 
və tə  lə  bi ilə ha  ki  miy  yə  tə gə  lən 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
ha  ki  miy  yət  də ol  du  ğu  dövr  də 

daim kəl  bə  cər  li məc  bu  ri köç  kün -
lə  rin bü  tün prob  lem  lə  ri  ni xü  su  si 
diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  dı. On  lar  la 
ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  rin bi  rin  də uzaq -
gö  rən  lik  lə de  di  yi: “Heç şüb  hə  siz, 
o gün gə  lə  cək ki, Kəl  bə  cər ra  yo  nu 
Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
iş  ğa  lın  dan azad ola  caq və Kəl  bə  cə -
rin və  tən  daş  la  rı, sa  kin  lə  ri - bi  zim 
soy  daş  la  rı  mız öz yer  lə  ri  nə, yurd  la -
rı  na qa  yı  da  caq  lar”, - sö  zü Hey  dər 
Əli  yev mək  tə  bi  nin la  yiq  li da  vam -
çı  sı, da  hi si  ya  sət  çi və hər  bi st  ra  teq, 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man -
da  nı, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Ali Baş 
Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi ilə Azər -
bay  can Or  du  su  nun zə  fə  ri ilə ba  şa 
ça  tan Və  tən mü  ha  ri  bə  si düş  mə  ni 
2020-ci il  no  yab  rın 10-da üç  tə  rəf  i 
bə  ya  na  ta (ka  pi  tul  ya  si  ya  ya) im  za 
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at  ma  ğa məc  bur et  di. Sə  nə  də əsa -
sən Er  mə  nis  tan hə  lə də tam azad 
edil  mə  miş Ağ  dam, La  çın və Kəl -
bə  cər  dən dö  yüş  süz ge  ri çə  kil  mək 
ba  rə  də öh  də  lik qə  bul et  di. 2020-ci il 
no  yab  rın 25-də iş  ğal  çı  lar Kəl  bə  cər 
ra  yo  nu  nu ta  ma  mi  lə tərk et  di  lər. 
La  kin ge  ri çə  kil  məz  dən əv  vəl bü -
tün əra  zi  lər  də 27 il  də ya  şa  dıq  la  rı 
ev  lə  ri və ic  ti  mai bi  na  la  rı ta  ma  mi  lə 
yan  dır  dı  lar, ağac  la  rı doğ  ra  dı  lar, 
apa  ra bil  mə  dik  lə  ri bü  tün hey  van  la -
rı tə  ləf et  di  lər. Bü  tün dün  ya, öz  lə -
ri  ni bə  şə  riy  yə  tə “ya  zıq və mə  də  ni” 
bir mil  lət ki  mi sı  rı  ma  ğa ça  lış  mış 
bu ma  ğa  ra adam  la  rı  nın əsl go  re  şən 
xis  lə  ti  ni öz göz  lə  ri ilə gör  dü.

Bu gün mü  zəf  ər Azər  bay  can 
Or  du  su Kəl  bə  cər ra  yo  nu  na tam 
nə  za  rət edir. Kəl  bə  cər ha  zır  da mi -
na  lar  dan tə  miz  lə  nir, Mu  rov-Kəl -
bə  cər yo  lun  da əsas  lı tə  mir iş  lə  ri 

apa  rı  lır, Kəl  bə  cər 
ra  yo  nun  da döv  lət 
st  ruk  tur  la  rı  nın fəaliy -
yə  ti bər  pa edi  lir, Kəl -
bə  cə  rə çə  ki  lə  cək işıq, 
qaz və su xət  lə  ri  nin 
la  yi  hə  lə  ri ha  zır  la  nır. 
Kəl  bə  cər şə  hə  ri  nin və 
bü  tün kənd  lə  rin baş 
pla  nı  nın ha  zır  lan  ma -
sı  na baş  la  nıl  mış  dır. 

İş  ğal  dan əv  vəl 
57000 nə  fər, ha  zır -
da 78000 nə  fər olan 
kəl  bə  cər  li  lər doğ  ma 
yurd  la  rı  na qa  yı  dış 
gü  nü  nü, o mü  qəd  dəs anı sə  bir  siz -
lik  lə göz  lə  yir  lər.

Bu qə  lə  bə se  vin  ci  ni bi  zə ya  şa -
dan mü  zəf  ər Azər  bay  can Or  du -
su  nun şə  hid ol  muş hər bir əs  gər 
və za  bi  ti  nə uca Al  lah  dan rəh  mət, 

ya  xın  la  rı  na baş  sağ  lı  ğı ve  ri  rəm. Və -
tən uğ  run  da ya  ra  lan  mış qa  zi  lə  rə 
isə şə  fa di  lə  yi  rəm.

YaşasınAliBaşKomandan!
YaşasınAzərbaycanOrdusu!
EşqolsunAzərbaycanxalqına!
Yaşasınbütövtürkbirliyi!

AliBaşKomandanınrəhbərliyiiləAzərbay
canOrdusununzəfəriiləbaşaçatanVətən
müharibəsidüşməni2020ciilnoyabrın
10daüçtərəfibəyanata(kapitulyasiyaya)
imzaatmağaməcburetdi.Sənədəəsasən
Ermənistanhələdətamazadedilməmiş
Ağdam,LaçınvəKəlbəcərdəndöyüşsüz
geriçəkilməkbarədəöhdəlikqəbuletdi.
2020ciilnoyabrın25dəişğalçılarKəlbə
cərrayonunutamamilətərketdilər.
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Qoca  tarix, oyan, dur, dinlə haqqın səsini,
Eşit xalqın sədaqət, ədalət  nəğməsini,
Bas sinənə ordumun azadlıq töhfəsini.
Gülən tək mən deyiləm, gülür torpaq, yurd, cahan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Sinəmizdə düşmənin sağalmayan izi var,
Elimdə, torpağımda xainlərin gözü var,
Xalqımın qatillərə deyiləsi sözü var.
Faşistlərə heç zaman verilməyəcək aman,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan! 

Biz haqdan doğulmuşuq, haqqa qurban canımız,
Ah çəkmərik haqq üçün tökülsə də qanımız,
Tanrının əlləriylə yazılıb fərmanımız.
Haqqa dönük çıxana bir an da vermərik can,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Nadanlığa, �itnəyə, yalana sipərik biz,
Ədalət, həqiqətik, dözümük, təpərik biz,
Vətən, torpaq yolunda əyilməyən ərik biz.
Keçilməz səngərləri ordumuz keçdi asan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Ədalətin yolunda çox dərd görüb başımız, 
Bəlalara qatlaşıb bacımız, qardaşımız,
İllərlə əsir qalıb torpağımız, daşımız.
Artıq qisas çağıdır bunu bilir hər insan,
Qələbəyə yol açdı  mərd Ali Baş Komandan!

İgid əsgər şimşəyə dönüb, saxlamaq olmaz,
O deyir ki, yurdumun qisası yerdə qalmaz,
Düşmənin çəkdiyi dağ çox dərindir, sağalmaz.
Şəhidlərin ruhuna eyləməliyik dərman,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Dünya eşitsin bizi, biz haqqa yol açırıq,
Ədalətə, birliyə, düzlüyə qol açırıq,
Ölümdən, fəlakətdən, iftiradan qaçırıq.
Öz andını, sözünü xalqa eylədi  bəyan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

O xalqın görən gözü, o xalqın sərkərdəsi,
Torpağımın, yurdumun, millətimin haqq səsi,
Əbədidir zəfərim,  qələbə təntənəsi.
Tanrım, sərkərdəmizin köməyində bərk dayan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Üz-üzə dayanıbdır həyat-ölüm, xeyir-şər,
İnsanlıqla vəhşilik, sevinc ilə qəm, kədər,
Sülh, səadət uğrunda vuruşur igid əsgər. 
Zəfər müjdəsi ilə üfüqdə söküldü dan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Bu xalq səbrin qəzəbə çevirəndə uzaq dur,
Baxmaz ölümə, qana qılınca dönər qürur,
Gör dünən gülən düşmən bu gün boynunu burur.
Haqqın əli yapışıb boğazından qusur qan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Çox qərarlar, qanunlar oxunmadı, atıldı,
Haqq, ədalət  boğuldu, nadanlara satıldı,
Xalqın başı çox zaman boş vədlərlə qatıldı.
Dözdük, durduq, gördük ki, keçməyir qərar, fərman,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Arzumuz, istəyimiz, diləyimiz Vətəndir,
Arxamız, köməyimiz,  gərəyimiz Vətəndir,
Canımız, ciyərimiz, ürəyimiz Vətəndir.
Türkiyə sağ qolumuz , sol qolumuz Pakistan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Qarabağ qatillərə yurd - yuva ola bilməz,
Bu yurda qaniçənlər meylini sala bilməz,
Bir olsa sülh sevənlər dünya dağıla bilməz.
Haqq səsimə bir səs ver, oyan, ey bəşər, oyan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Ali Baş Komandanın andı, sözü qətidir,
Bu and xalqa, vətənə sonsuz məhəbbətidir,
Dünyanı heyran qoyan əzmi, cəsarətidir. 
Hünərin varsa, düşmən, zərbəsinə döz bir an,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Xalq rəhbərə dayaqdır, o da xalqla öyünür,
Gələcəyə nur saçır, hər ürəkdə döyünür,
Qələbə müjdəmizə insan, vətən sevinir.
Tarix yazdı ordumuz, qalibdir Azərbaycan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Tahir Rzayev
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri

Qələbəyə yol açdı mərd 
Ali Baş Komandan
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Qoca  tarix, oyan, dur, dinlə haqqın səsini,
Eşit xalqın sədaqət, ədalət  nəğməsini,
Bas sinənə ordumun azadlıq töhfəsini.
Gülən tək mən deyiləm, gülür torpaq, yurd, cahan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Sinəmizdə düşmənin sağalmayan izi var,
Elimdə, torpağımda xainlərin gözü var,
Xalqımın qatillərə deyiləsi sözü var.
Faşistlərə heç zaman verilməyəcək aman,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan! 

Biz haqdan doğulmuşuq, haqqa qurban canımız,
Ah çəkmərik haqq üçün tökülsə də qanımız,
Tanrının əlləriylə yazılıb fərmanımız.
Haqqa dönük çıxana bir an da vermərik can,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Nadanlığa, �itnəyə, yalana sipərik biz,
Ədalət, həqiqətik, dözümük, təpərik biz,
Vətən, torpaq yolunda əyilməyən ərik biz.
Keçilməz səngərləri ordumuz keçdi asan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Ədalətin yolunda çox dərd görüb başımız, 
Bəlalara qatlaşıb bacımız, qardaşımız,
İllərlə əsir qalıb torpağımız, daşımız.
Artıq qisas çağıdır bunu bilir hər insan,
Qələbəyə yol açdı  mərd Ali Baş Komandan!

İgid əsgər şimşəyə dönüb, saxlamaq olmaz,
O deyir ki, yurdumun qisası yerdə qalmaz,
Düşmənin çəkdiyi dağ çox dərindir, sağalmaz.
Şəhidlərin ruhuna eyləməliyik dərman,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Dünya eşitsin bizi, biz haqqa yol açırıq,
Ədalətə, birliyə, düzlüyə qol açırıq,
Ölümdən, fəlakətdən, iftiradan qaçırıq.
Öz andını, sözünü xalqa eylədi  bəyan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

O xalqın görən gözü, o xalqın sərkərdəsi,
Torpağımın, yurdumun, millətimin haqq səsi,
Əbədidir zəfərim,  qələbə təntənəsi.
Tanrım, sərkərdəmizin köməyində bərk dayan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Üz-üzə dayanıbdır həyat-ölüm, xeyir-şər,
İnsanlıqla vəhşilik, sevinc ilə qəm, kədər,
Sülh, səadət uğrunda vuruşur igid əsgər. 
Zəfər müjdəsi ilə üfüqdə söküldü dan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Bu xalq səbrin qəzəbə çevirəndə uzaq dur,
Baxmaz ölümə, qana qılınca dönər qürur,
Gör dünən gülən düşmən bu gün boynunu burur.
Haqqın əli yapışıb boğazından qusur qan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Çox qərarlar, qanunlar oxunmadı, atıldı,
Haqq, ədalət  boğuldu, nadanlara satıldı,
Xalqın başı çox zaman boş vədlərlə qatıldı.
Dözdük, durduq, gördük ki, keçməyir qərar, fərman,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Arzumuz, istəyimiz, diləyimiz Vətəndir,
Arxamız, köməyimiz,  gərəyimiz Vətəndir,
Canımız, ciyərimiz, ürəyimiz Vətəndir.
Türkiyə sağ qolumuz , sol qolumuz Pakistan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Qarabağ qatillərə yurd - yuva ola bilməz,
Bu yurda qaniçənlər meylini sala bilməz,
Bir olsa sülh sevənlər dünya dağıla bilməz.
Haqq səsimə bir səs ver, oyan, ey bəşər, oyan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Ali Baş Komandanın andı, sözü qətidir,
Bu and xalqa, vətənə sonsuz məhəbbətidir,
Dünyanı heyran qoyan əzmi, cəsarətidir. 
Hünərin varsa, düşmən, zərbəsinə döz bir an,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Xalq rəhbərə dayaqdır, o da xalqla öyünür,
Gələcəyə nur saçır, hər ürəkdə döyünür,
Qələbə müjdəmizə insan, vətən sevinir.
Tarix yazdı ordumuz, qalibdir Azərbaycan,
Qələbəyə yol açdı mərd Ali Baş Komandan!

Tahir Rzayev
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri

Qələbəyə yol açdı mərd 
Ali Baş Komandan
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Hör mət li El man müəl lim!
Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış ic ti mai 

xa di mi, “Azər bay can bay ra ğı” or den li Qa ra bağ mü ha-
ri bə si ve te ra nı nı ana dan ol ma ğı nı zın 70 il li yi mü na si-
bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm. 

Siz Dağ lıq Qa ra ba ğın Xo ca lı şə hə rin dən pər vaz-
la na raq Ba kı da V.İ.Le nin adı na Azər bay can Döv lət 
Pe da qo ji İns ti tu tun da ri ya ziy yat müəl li mi, Ba kı So sial 
İda rəet mə və Po li to lo gi ya İns ti tu tun da isə po li to loq 
ix ti sas la rı na yi yə lən mi si niz. Pe da qo ji təh si li ni zi ba şa 
vur duq dan son ra doğ ma Xo ca lı ya qa yı da raq əmək 
fəaliy yə ti nə baş la mı sı nız. 1973-1985-ci il lər də Xo ca lı 
kənd or ta mək tə bin də müəl lim, di rek tor müavi ni, di-
rek tor və zi fə lə rin də ça lı şa raq gənc nəs lin tə lim-tər bi yə-
sin də ya xın dan iş ti rak et mi si niz. 

1985-ci il dən  Xo ca lı Kənd Tə rə vəz çi lik-Süd çü lük 
Sov xo zu nun Par ti ya Ko mi tə si nin ka ti bi və zi fə sin də iş-
lə mi si niz. 1987-1991-ci il lər də ön cə Xo ca lı Kənd, son-
ra isə Xo ca lı Şə hər Xalq De pu tat la rı So ve ti İc raiy yə 
Ko mi tə lə ri nin səd ri ki mi mə sul və zi fə lər də ça lış dı ğı nız 
dövr lər də təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti niz lə kol lek ti vin və ra-
yon sa kin lə ri nin rəğ bə ti ni qa zan mı sı nız. Mə su liy yət li 
və ba ca rıq lı kadr ki mi irə li çə kil miş, Xo ca lı Əra zi Par-
ti ya Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi və Xo ca lı Əra zi İc raiy-
yə Ko mi tə si nin səd ri və zi fə lə ri nə yük səl mi si niz. 

El man müəl lim, 1991-ci ilin pa yı zın da Si zə Xo ca-
lı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı və zi fə si eti mad 
edi lib. Təəs süf ki, 1992-ci il  fev ra lın 26-da er mə ni 
van da liz mi nin Xo ca lı da tö rət di yi soy qı rı mı doğ ma el-
oba nız da qu rub-ya rat maq ar zu la rı nı zı ya rım çıq qo yub, 

am ma əz mi ni zi azal da bil mə yib. Uzun il lər baş çı lıq 
et di yi niz Xo ca lı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti o mə şum ge-
cə də ev-eşi yin dən di dər gin sa lın mış xo ca lı la rın ümid 
qa pı sı olub dur.

Siz öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da ge dən pro ses-
lə rə prin si pial və tən daş möv qe yin dən ya na şan YAP 
üz vü ki mi eti mad qa za na raq beş də fə dal ba dal - II, III, 
IV, V və VI ça ğı rış Mil li Məc li sə seç ki lər də de pu tat 
man da tı qa zan mı sı nız. Ha zır da Mü da fi ə, təh lü kə siz-
lik və kor rup si ya ilə mü ba ri zə ko mi tə si nin üz vü ki mi 
öl kə miz də hə ya ta ke çi ri lən is la hat la rın qa nun ve ri ci lik 
ba za sı nın tək mil ləş di ril mə sin də ya xın dan iş ti rak edir-
si niz. Siz Mil li Məc lis lə Ru si ya Fe de ra si ya sı Fe de ral 
Məc li si nin iki tə rəfl  i əmək daş lıq üz rə par la ment lə ra ra sı 
ko mis si ya sı nın üz vü, həm çi nin Mil li Məc li sin ABŞ, 
Be la rus, Fran sa, Pol şa, Ru mı ni ya, Ru si ya və Tür ki yə 
ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qrup la rı nın üz-
vü ki mi sə mə rə li fəaliy yət gös tə rir si niz. 

El man müəl lim! 
Si zi öm rü nü zün bu müd rik ça ğın da 70 il lik yu bi-

le yi niz  mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, ic-
ti mai-si ya si fəaliy yə ti niz də uğur lar di lə yir, Si zə uzun 
ömür, möh kəm can sağ lı ğı, növ bə ti ad gün lə ri ni zi və 
yu bi ley lə ri ni zi doğ ma Xo ca lı da qeyd et mə ni zi ar zu la-
yı ram.

Hör mət lə, 
SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   
Bakı şəhəri,   18 oktyabr 2020-ci il
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Hör mət li Ni za mi müəl lim!

Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, Hü quq elm lə ri dok to-
ru nu  ana dan ol ma ğı nı zın 60 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi 
qəlb dən təb rik edi rəm! 

Siz hə lə gənc yaş la rı nız dan hü quq şü nas ol maq ar zu suy-
la Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nə da xil olub, bu ali təh sil 
oca ğı nı  fərq lən mə dip lo mu ilə bi tir mi si niz. Hü quq el mi nə 
olan son suz ma ra ğı nız sa yə sin də SS Rİ Baş Pro ku ror lu ğu nun 
El mi-Təd qi qat İns ti tu tun da el mi iş lə məş ğul ol ma ğa baş la-
yıb, son ra isə Mosk va Döv lət Uni ver si te ti nin Hü quq fa kül-
tə si nin əya ni as pi ran tu ra sın da təh sil al mı sı nız. 1988-ci il də 
na mi zəd lik dis ser ta si ya sı nı mü da fi ə edə rək Hü quq elm lə ri 
na mi zə di el mi adı nı al dıq dan son ra Siz Elm lər Aka de mi ya-
sı nın Fəl sə fə və hü quq İns ti tu tun da el mi iş çi, son ra isə şö bə 
mü di ri, Əd liy yə Na zir li yi nin Hü quq Kadr la rı nı Tək mil ləş-
dir mə İns ti tu tu nun pro rek to ru, bu na zir li yin Bey nəl xalq hü-
quq əmək daş lı ğı şö bə si nin rəisi və zi fə lə rin də iş lə yib, Mər kə zi 
Seç ki Ko mis si ya sı nın üz vü və sədr müavi ni ol mu su nuz.

Siz uzun il lər Mil li Məc li sin Apa ra tın da da ça lı şıb, 
əv vəl cə Kons ti tu si ya qa nun ve ri ci li yi şö bə si mü di ri nin 
müavi ni, son ra isə 20 il dən ar tıq bir müd dət də İn zi ba ti və 
hər bi qa nun ve ri ci lik şö bə si nin mü di ri ki mi uğur la fəaliy yət 
gös tər mi si niz.

Öl kə mi zin el mi  ic ti maiy yə ti Si zi həm də hü quq el mi nə 
dair də yər li mo noq ra fi  ya la rın və mə qa lə lə rin müəl li fi  ki mi 
ta nı yır. Bu əsər lə ri niz el mi ic ti maiy yət tə rə fi n dən ma raq la 
qar şı la nıb. 

El mi araş dır ma la rı nı zın nə ti cə si ola raq 2008-ci il də 
Mosk va Döv lət Bey nəl xalq Mü na si bət lər Uni ver si te ti nin 
dok to ran tı ki mi dis ser ta si ya mü da fi ə edib, Hü quq elm lə ri 

dok to ru el mi adı nı qa zan mı sı nız.  Sa vad lı hü quq şü nas ol-
ma ğı nız diq qət dən kə nar da qal ma yıb, BMT-nin Ci na yət kar-
lıq İda rə si nin Ter ror çu lu ğun qar şı sı nın alın ma sı böl mə si-
nin eks per ti tə yin edil mi si niz.

Siz uğur lu fəaliy yə ti niz nə ti cə sin də se çi ci lə rin eti ma dı nı 
qa za nıb  və müs tə qil Azər bay ca nın VI ça ğı rış Mil li Məc li si-
nin de pu ta tı se çil mi si niz. 

Bu gün Mil li Məc li sin de pu ta tı, par la men tin Hü quq si-
ya sə ti və döv lət qu ru cu lu ğu, həm çi nin Mü da fi ə, təh lü kə siz lik 
və kor rup si ya ilə mü ba ri zə ko mi tə lə ri nin üz vü  ki mi qa nun 
ya ra dı cı lı ğı işin də ya xın dan iş ti rak edir si niz.

Siz həm də Azər bay can-Ru si ya par la ment lə ra ra sı əla-
qə lər üz rə iş çi qru pu nun rəh bə ri, Tür ki yə, Pa kis tan, Bö yük 
Bri ta ni ya, Al ma ni ya, Pol şa, Lat vi ya, Lit va, Es to ni ya, Xor-
va ti ya, Ka na da və Yu na nıs tan la par la ment lə ra ra sı əla qə lər 
üz rə iş çi qrup la rı nın, MDB PA-da So sial si ya sət və in san 
hü quq la rı ko mis si ya sı nın səd ri, həm çi nin Azər bay can Res-
pub li ka sı Mil li Məc li si nin və Ru si ya Fe de ra si ya sı Fe de ral 
Məc li si nin iki tə rəfl  i əmək daş lı ğı üz rə par la ment lə ra ra sı 
ko mis si ya nın üz vü ki mi par la ment dip lo ma ti ya sı nın in ki şa-
fı na öz töh fə ni zi ve rir si niz. 

Hör mət li Ni za mi müəl lim!  

Si zi 60 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən 
təb rik edir,  öm rü nü zün bu ka mil lik ça ğın da Si zə uzun ömür, 
can sağ lı ğı və iş lə ri niz də ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm! 

 Hör mət lə, 

SAHİBƏQAFAROVA

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri   

Bakı şəhəri, 30 noyabr 2020-ci il
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Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
və ət  raf əra  zi  lə  rin  də Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə er  mə  ni 
iş  ğal  çı  la  rı üzə  rin  də qa  zan  dı  ğı hər -
bi-si  ya  si zə  fər xal  qı  mı  zın ço  xəsr  lik 
ta  ri  xi  nin ən bö  yük ha  di  sə  si  dir. 
Çün  ki ta  ri  xin ən müx  tə  lif dövr  lə -
rin  də azər  bay  can  lı  la  rın iş  ti  rak et -
dik  lə  ri mü  ha  ri  bə və yü  rüş  lər  də qa -
za  nıl  mış qə  lə  bə  lər  dən heç bi  rin  də 
Azər  bay  can fak  to  ru in  di  ki qə  dər 
mü  hüm yer tut  ma  mış, ümum  mil  li 
əhə  miy  yət kəsb et  mə  miş  dir. Dağ -
lıq Qa  ra  bağ  da və ət  raf ra  yon  lar -
da qa  za  nıl  mış bö  yük Zə  fər məhz 
Azər  bay  can na  mi  nə, Azər  bay  ca -
nın bü  töv  lü  yü uğ  run  da apa  rı  lan 
mü  ha  ri  bə  nin par  laq hər  bi-si  ya  si 

ye  ku  nu, möh  tə  şəm nə  ti  cə  si  dir.
Heç şüb  hə  siz ki, iş  ğal olun  muş 

Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  nin düş  mən 
əsa  rə  tin  dən xi  las edil  mə  si  nin il  kin 
tə  mə  li Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yu  lub. Ulu 
ön  dər bü  tün bey  nəl  xalq təd  bir  lər -
də  ki çı  xış  la  rın  da, xa  ri  ci döv  lət  lər -
də ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  də, xü  su  si  lə 
də dias  po  ra nü  ma  yən  də  lə  ri, dün  ya 
azər  bay  can  lı  la  rı ilə dialo  qu za  ma  nı 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın xal  qı  mı  za məx -
sus ol  ma  sı  nı bə  yan edib, bu mü  na -
qi  şə  nin ilk növ  bə  də sülh yo  lu ilə, 
da  nı  şıq  lar va  si  tə  si  lə həll olun  ma -
sı  na tə  rəf  dar ol  du  ğu  nu, dialoq  la 
ta  ri  xi əda  lə  ti bər  pa et  mə  yə səy 
gös  tər  di  yi  ni bil  dir  sə də, mü  ha  ri -
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Aydın Hüseynov 
Milli Məclisin deputatı
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bə yo  lu ilə də qə  lə  bə  yə nail ol  maq 
va  rian  tı  nı is  tis  na et  mə  yib. Hey -
dər Əli  yev müs  tə  qil döv  lə  tin mil  li 
or  du qu  ru  cu  lu  ğu  nun əsas  la  rı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı, si  lah  lı qüv  və  lə  ri  mi -
zin pe  şə  kar kadr  lar  la, ye  ni nə  sil 
mü  tə  xəs  sis  lər  lə, müasir tex  ni  ka 
ilə təc  hiz edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
əhə  miy  yət  li ad  dım  lar atıb. Ümum -
mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si 
kur  su  nu uğur  la da  vam et  di  rən Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  yev Azər -
bay  can xal  qı  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ -
da və ət  raf əra  zi  lər  də tam və qə  ti 
qə  lə  bə  yə nail ol  ma  sı ki  mi ta  ri  xi 
mis  si  ya  nı la  yi  qin  cə hə  ya  ta ke  çi  rib.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın mü  da  fiə 
qüd  rə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin -
də ar  dı  cıl ola  raq hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
da  vam  lı və məq  səd  yön  lü si  ya  sət 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da bö  yük qə  lə  bə  yə 
apa  ran yo  lun ən mü  hüm ha  di  sə  lə -
rin  dən  dir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

2016-cı il  də Lə  lə  tə  pə  də və 2018-ci 
il  də Nax  çı  van  da uğur  lu dö  yüş 
əmə  liy  yat  la  rı  na rəh  bər  lik et  mək -
lə, tor  paq  la  rı  mı  zın bir his  sə  si  ni 
düş  mən  dən azad et  mə  yə nail olub. 
Cəb  hə  də  ki uğur  lu 
Lə  lə  tə  pə və Nax  çı  van 
əmə  liy  yat  la  rı və Co  cuq 
Mər  can  lı qə  sə  bə  si -
nin sa  lın  ma  sı vax  ti  lə 
gör  kəm  li döv  lət xa  di -
mi Hey  dər Əli  ye  vin 
Ho  ra  di  zi düş  mən  dən 
xi  las edə  rək, tə  mas xət -
tin  də nor  mal hə  ya  tın 
bər  qə  rar olun  ma  sı  nın 
ya  ra  dı  cı şə  kil  də da  vam et  di  ril  mə  si 
ki  mi də mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik 
ha  di  sə idi. Bu mə  na  da, To  vuz ha -
di  sə  lə  rin  dən son  ra ar  tıq heç kəs  də 
şüb  hə yox idi ki, tez  lik  lə Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ və ət  raf ra  yon  lar iş  ğal  dan 
azad olu  na  caq.

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 

nü  fu  zu  nun ar  tı  rıl  ma  sı, eti  bar  lı 
müt  ə  fiq  lə  rin və tə  rəf  dar  la  rın qa -
za  nıl  ma  sı qə  lə  bə  yə doğ  ru ge  dən 
yo  lun əhə  miy  yət  li ha  di  sə  si he  sab 
olu  nur  du. Bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar və 

re  gion döv  lət  lə  ri ara  sın  da öl  kə -
mi  zin qa  zan  dı  ğı yük  sək eti  mad 
bö  yük zə  fə  rin əl  də edil  mə  si  nin 
əsas fak  tor  la  rın  dan bi  ri ol  du. Bey -
nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də il  lər uzu  nu 
bü  tün öl  kə  lər  lə sağ  lam əla  qə  lər ya -
ra  dan Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
qa  zan  dı  ğı yük  sək eti  mad Və  tən 

“Hərbirinsanüçünonunmil
limənsubiyyətionunqürur
mənbəyidir.Mənhəmişəfəxr
etmişəm,bugündəfəxredirəm
ki,mənazərbaycanlıyam!”

heydər Əliyev
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mü  ha  ri  bə  sin  də döv  lə  ti  mi  zin haq  lı 
möv  qe  yi  nin düz  gün qav  ra  nıl  ma  sı -
nı və dəs  tək  lən  mə  si  ni şərt  lən  dir  di.

Əl  bət  ə ki, ən mü  hüm ola  nı 
dün  ya  nın is  tə  ni  lən öl  kə  si ilə mü -
qa  yi  sə  də Azər  bay  can  da ya  ran  mış 
çox möh  kəm xalq-iq  ti  dar bir  li  yi də 
Bö  yük Zə  fə  rə tə  mi  nat ver  di. Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin ən bö  yük da  ya  ğı 
Azər  bay  can xal  qı ol  du. Dün  ya -
nın han  sı öl  kə  sin  də ya  şa  ma  sın  dan 
ası  lı ol  ma  ya  raq, əl  li mil  yon  dan çox 
Azər  bay  can xal  qı Və  tən mü  ha  ri  bə -
sin  də bir  mə  na  lı şə  kil  də Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vi yüz faiz dəs  tək  lə  di. 
Bu mə  qam  da Ulu ön  dər Hey -
dər Əli  ye  vin uzaq  gö  rən si  ya  sə  ti 
nə  ti  cə  sin  də dün  ya azər  bay  can  lı  la -
rı  nın qu  rul  tay  la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si, 
dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
və fəaliy  yə  ti  nə döv  lət sə  viy  yə  sin -
də dəs  tək ve  ril  mə  si eti  bar  lı tə  məl 
ro  lu  nu oy  na  dı. Söz yox ki, dün  ya 

azər  bay  can  lı  la  rı əzəl  dən Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğın iş  ğal  dan azad olu  na -
ca  ğı gü  nü sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  di. 
Zə  fər gü  nü  nün ola  ca  ğı  nı il  lər  dir 
si  ya  si-ideolo  ji ba  xım  dan mə  nim  sə -
yən dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı hər bir 

fəaliy  yə  tin  də, ad  dı  mın  da bö  yük 
qə  lə  bə  nin əl  də olun  ma  sı  na öz töh -
fə  si  ni ver  mə  yə ça  lış  dı.

Bu mə  qam  da bir ha  şi  yə çı  xa -
raq ma  raq  lı bir mə  sə  lə  ni qeyd 
et  mək ye  ri  nə dü  şər. 2020-ci ilin 
iyul ayın  da Er  mə  nis  tan Azər  bay -
ca  nın To  vuz ra  yo  nu is  ti  qa  mə  tin  də 
sər  həd təx  ri  ba  tı tö  rə  dər  kən dün -
ya azər  bay  can  lı  la  rı Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin ma  raq  la  rı  nı mü  da  fiə 
et  mək məq  sə  di ilə dün  ya miq  ya -
sın  da hə  rə  kə  tə keç  di  lər; is  tər real, 
is  tər  sə də vir  tual aləm  də gör -
dük  lə  ri iş  lər  lə 50 mil  yo  nun va  hid 
or  qa  nizm ki  mi hə  rə  kət et  di  yi  ni, 
dü  şün  dü  yü  nü is  bat  la  dı  lar. Dün  ya 
azər  bay  can  lı  la  rının bu ira  də  si  nə 
əsas  la  nan, çox  mil  yon  lu Azər  bay -
can xal  qı  nın li  de  ri ki  mi İl  ham 
Əli  ye  vin möh  kəm si  ya  si ira  də  si, 
sər  kər  də  lik mə  ha  rə  ti, dip  lo  ma  tik 
ba  ca  rıq  la  rı, də  rin ana  li  tik tə  fək -
kü  rə, xa  ri  ci dil  lər  də sər  bəst nitq 

Dünyaazərbaycanlılarınınbu
iradəsinəəsaslanan,çoxmilyon
luAzərbaycanxalqınınlideri
kimiİlhamƏliyevinmöhkəm
siyasiiradəsi,sərkərdəlikmə
harəti,diplomatikbacarıqları,
dərinanalitiktəfəkkürə,xarici
dillərdəsərbəstnitqmədəniy
yətinəmalikolmasıfaktorları
istənilənməqamda,xüsusən
Vətənmüharibəsikimiçətinvə
məsuliyyətlisınaqdaxalqımıza
böyükuğurqazandırdı.
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mə  də  niy  yə  ti  nə ma  lik ol  ma  sı fak -
tor  la  rı is  tə  ni  lən mə  qam  da, xü  su -
sən Və  tən mü  ha  ri  bə  si ki  mi çə  tin 
və mə  su  liy  yət  li sı  naq  da xal  qı  mı  za 
bö  yük uğur qa  zan  dır  dı.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 30 il 
da  vam et  miş Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü -
na  qi  şə  si  nin həl  lin  də Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı qoy  du  ğu 
və və  siy  yət et  di  yi ta  ri  xi bir mis  si -
ya  nı uğur  la ba  şa çat  dır  dı. Ar  tıq 44 
gün  lük mü  ha  ri  bə ta  ri  xi  mi  zin ən 
şan  lı sə  hi  fə  lə  rin  dən bi  ri  nə çev  ri  lib. 
Döv  lət  çi  lik ba  xı  mın  dan son də  rə  cə 
əhə  miy  yət  li olan bu mü  hüm ha  di -
sə si  ya  si va  ris  lik cə  hət  dən də mü -
hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı ilə 
tə  sis edil  miş 8 no  yabr Zə  fər gü  nü 
ço  xəsr  lik Azər  bay  can ta  ri  xi  nə qı  zıl 
hərf  ər  lə ya  zıl  mış par  laq ha  di  sə  dir. 
Bu, Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli -
ye  vin, xal  qı  mı  zın və rə  şa  dət  li or -
du  mu  zun qa  zan  dı  ğı bö  yük ta  ri  xi 
zə  fər  dir. Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin və qəh  rə  man Azər  bay  can 
Or  du  su  nun qa  zan  dı  ğı bö  yük Zə  fər 
gü  nü öl  kə  mi  zə, re  giona və dün  ya -
ya da  ha bö  yük zə  fər  lər vəd edir...

Əl  bət  ə ki, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev xa  ric  də ya  şa  yan hər bir 
azər  bay  can  lı  nın ma  raq və mə  na -
fe  yi  nin qo  run  ma  sı  nı Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin baş  lı  ca və  zi  fə  si he  sab 
edir, hər za  man öl  kə hü  dud  la -
rın  dan kə  nar  da ya  şa  yan soy  daş -
la  rı  mız  da mil  li ru  hun yük  səl  dil -
mə  si  nə, on  la  rın va  hid ideolo  gi  ya 
və məq  səd  lər ət  ra  fın  da kon  so  li -
da  si  ya  sı  na ça  lı  şır. Bu ba  xım  dan, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev dün  ya  da  kı 
50 mil  yon  luq azər  bay  can  lı  nın dəs -
tə  yi  ni hə  mi  şə alıb, on  la  rın al  ter -
na  tiv  siz na  mi  zə  di və li  de  ri olub. 
Bu fəaliy  yə  tin ən üm  də cə  hət  lə  ri 
xa  ric  də  ki azər  bay  can  lı  la  rın ana 
və  tə  ni  mi  zin ma  raq  la  rı ət  ra  fın  da 
da  ha sıx sə  fər  bər ol  ma  la  rı və ən 
əsa  sı Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
dün  ya  da eşi  dil  mə  si  dir. Məhz Pre -
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  ca  nın in  ki  şaf yo  lun  da 
qa  zan  dı  ğı ar  dı  cıl uğur  lar bü  tün 

dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nı qəl  bən 
se  vin  di  rir. Azər  bay  ca  nın Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da əsas söz və nü  fuz sa  hi  bi 
ki  mi çı  xış et  mə  si dün  ya  nın müx -
tə  lif öl  kə  lə  rin  də ya  şa  yan həm  və -
tən  lə  ri  mi  zi da  ha da ruh  lan  dı  rır, 
on  la  rın müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin 
xoş  bəxt gə  lə  cə  yi  nə ina  mı  nın, özü -
nü  dərk his  si  nin güc  lən  mə  si  nə, 
ümum  mil  li ma  raq  lar ət  ra  fın  da sıx 
bir  ləş  mə  si  nə yax  şı zə  min ya  ra  dır. 
Bu mə  na  da Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
güc  lən  mə  si soy  daş  la  rı  mı  zın xa  ric -
də  ki dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın fəaliy -
yə  ti  nə də müs  bət tə  sir edir. Odur 
ki, dün  ya  nın müx  tə  lif gu  şə  lə  rin  də 
ya  şa  yan soy  daş  la  rı  mız Azər  bay -
ca  nın müs  tə  qil si  ya  sət ye  rit  mə  sin -
dən, dün  ya bir  li  yin  də möv  qe  lə  ri  ni 

da  ha da möh  kəm  lən  dir  mə  sin  dən, 
ey  ni za  man  da, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
dias  por si  ya  sə  tin  dən məm  nun  luq 
du  yur  lar. Tə  bii ki, qa  zan  dı  ğı  mız 
bü  tün uğur  lar xa  ric  də  ki soy  daş -
la  rı  mı  zı da se  vin  di  rir, həm də 
on  la  ra ya  şa  dıq  la  rı öl  kə  lər  də olan 
eh  ti  ra  mı  nı da  ha da yük  səl  dir. 
Əl  bət  ə, döv  lə  ti  mi  zin bu  gün  kü 
uğur  la  rın  da on  la  rın da xid  mət  lə  ri 
təq  di  rə  la  yiq  dir. Dün  ya  nın müx -
tə  lif gu  şə  lə  rin  də məs  kun  la  şan, 
la  kin qəl  bi daim Azər  bay  can eş  qi 
ilə dö  yü  nən soy  daş  la  rı  mız da bu 
ta  ri  xi pro  ses  dən kə  nar  da de  yil və 
on  la  rın xal  qı  mı  zın tə  rəq  qi  sin  də, 
Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya 
ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı işin -
də təq  di  rə  la  yiq xid  mət  lə  ri yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Ulu ön  də  rin əbə  di  ya  şar ide  ya  la -
rı  na əsas  la  nan müs  tə  qil döv  lə  ti  miz 
bu gün dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
bir  li  yi  ni qo  ru  maq üçün üzə  ri -
nə dü  şən ta  ri  xi mis  si  ya  nı bö  yük 
mə  su  liy  yət  lə və la  yi  qin  cə hə  ya  ta 
ke  çi  rir. Çün  ki öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı 
və bey  nəl  xalq nü  fu  zu həm də bu 
sa  hə  də da  ha güc  lü və uğur  lu si -
ya  sə  tin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min 
edir. Söz  süz ki, hər bir sa  hə  də əl  də 
olu  nan nailiy  yət  lər növ  bə  ti il  də də 
yük  sək temp  lə da  vam et  di  ri  lə  cək 
və ha  ra  da ya  şa  ma  la  rın  dan ası  lı 
ol  ma  ya  raq, soy  daş  la  rı  mız Azər -
bay  ca  nın bu  gü  nü və ay  dın sa  ba  hı 
na  mi  nə əməl və əqi  də bir  li  yi, sar -
sıl  maz həm  rəy  lik nü  ma  yiş et  di  rə -
cək  lər.

Heç kəs  də şüb  hə 
yox  dur ki, Zə  fər gü  nü 
bun  dan son  ra 50 mil -
yon  luq Azər  bay  can 
xal  qı  nın, dün  ya azər -
bay  can  lı  la  rı  nın bö  yük 
hə  vəs  lə qeyd edə  cə  yi 
ümum  mil  li bay  ra  ma 
çev  ri  lə  cək. Bun  dan 
son  ra xal  qı  mız, elə  cə 
də dün  ya  nın müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin  də məs  kun -
laş  mış soy  daş  la  rı  mız 
hər il de  kab  rın 31-ni - 

Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Həm -
rəy  lik Gü  nü  nü  bö  yük hə  vəs və 
coş  qu ilə qeyd et  di  yi ki  mi, Zə  fər 
gü  nü  nü də ey  ni coş  qu ilə bay  ram 
edə  cək. Bu bay  ram il  dən-ilə da  ha 
ge  niş vü  sət ala  caq, da  ha ge  niş şə -
kil  də ke  çi  ri  lə  cək. Azər  bay  ca  nı özü -
nə ta  ri  xi və  tən bi  lən hər bir şəxs 
həm  rəy ola  raq Zə  fər gü  nü  nü də 31 
de  kabr  Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı -
nın Həm  rəy  lik Gü  nü ki  mi bay  ram 
edə  cək. Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin “Hər bir in  san üçün onun 
mil  li mən  su  biy  yə  ti onun qü  rur 
mən  bə  yi  dir. Mən hə  mi  şə fəxr et -
mi  şəm, bu gün də fəxr edi  rəm ki, 
mən azər  bay  can  lı  yam!” kə  la  mı hər 
bir həm  və  tə  ni  miz üçün mil  li qü -
rur rəm  zi  nə çev  ril  di  yi  ni bir da  ha 
təsdiqləyəcək.

PrezidentİlhamƏliyevdaim50milyonluq
dünyaazərbaycanlılarınındəstəyinialıb,
onlarınalternativsiznamizədivəlideriolub.
Bufəaliyyətinənümdəcəhətlərixaricdəki
azərbaycanlılarınanavətənimizinmaraqları
ətrafındadahasıxsəfərbərolmalarıvəən
əsasıAzərbaycanhəqiqətlərinindünyada
eşidilməsidir.
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Ta  rix şəx  siy  yət  lər ye  tiş  di  rir. Bu, 
ak  siom  dur. İs  ba  ta eh  ti  ya  cı ol  ma  yan 
di  gər hə  qi  qət də on  dan iba  rət  dir ki, 
şəx  siy  yət  lər də ta  rix ya  ra  dır. Bu  ra  da 
qar  şı  lıq  lı ası  lı  lıq möv  cud  dur. Bu 
ası  lı  lı  ğın uni  kal  lı  ğı on  da  dır ki, ta  rix 
özü  nün mü  rək  kəb çağ  la  rı  nı ya  şa -
yar  kən da  ha sə  xa  vət  li olur. Dü  ha  lar 
do  ğu  lur. On  lar da ta  ri  xə borc  lu qal -
mır  lar. Mis  si  ya  la  rı xi  las  kar  lıq olur; 

ta  ri  xin, döv  lə  tin və mil  lə  tin xi  las  ka  rı 
mis  si  ya  sı. Hə  min mis  si  ya  nı müasir 
Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi ta  ri  xin  də 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
ye  ri  nə ye  tir  di. Azər  bay  can  da si  ya  si 
sa  bit  lik və in  ki  şaf döv  rü baş  lan  dı. 
Azər  bay  can xal  qı döv  lət  çi  lik qar  şı -
sın  da müs  təs  na və mi  sil  siz xid  mət -
lə  ri  nə gö  rə Hey  dər Əli  ye  və əbə  di 
ola  raq min  nət  dar  dır. Həm də ona 

gö  rə min  nət  dar  dır ki, Ulu ön  də  rin 
şah əsə  ri olan müs  tə  qil Azər  bay  can 
ar  tıq 17 il  dir ki, eti  bar  lı əl  lər  də  dir, 
da  vam  lı və di  na  mik in  ki  şaf tem  pi  nə 
ma  lik  dir. Zə  ma  nə  mi  zin dü  ha  sın  dan 
“ona özüm qə  dər ina  nı  ram və gə  lə -
cə  yi  nə bö  yük ümid  lər bəs  lə  yi  rəm”,- 
qiy  mə  ti  ni alan Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev Azər  bay  ca  nın bu  gün  kü və 
gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nın tə  mi  nat  çı  sı  dır. 

MüZƏffƏr PrEZİDEnt: 
HƏRBİ VƏ DİPLOMATİK ZƏFƏR
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Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
al  tın  da Azər  bay  can son 17 il ər  zin  də 
özü  nün mil  li döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu və 
ida  rə  çi  li  yi  nin növ  bə  ti şə  rəf  i mər  hə -
lə  si  ni ya  şa  yır. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi uğur  lu da  xi  li si  ya  sət nə  ti  cə 
eti  ba  rı ilə Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
aləm  də möv  qe  lə  ri  nin möh  kəm  lən -
mə  si mə  na  fe  yi  nə xid  mət gös  tər -
miş  dir. Tək  cə da  xi  li si  ya  sət  də de  yil, 
xa  ri  ci si  ya  sət  də də va  ris  lik prin  si  pi 
qo  ru  nub sax  la  nıl  mış  dır. Baş  qa söz -
lə, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ümum -
mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin müəl  li  fi 
ol  du  ğu cox  vek  tor  lu, müs  tə  qil və 
mil  li ma  raq  la  ra əsas  la  nan xa  ri  ci si -
ya  sət kur  su  nu sü  rət  lə də  yi  şən dün -
ya  nın geosi  ya  si real  lıq  la  rı  na adek  vat 
ola  raq ce  vik, in  no  va  tiv və hü  cum 
tak  ti  ka  sı  na əsas  lan  maq  la da  vam et -
di  rir. Mil  li döv  lət  çi  lik ma  raq  la  rı  nın 
mü  da  fiəsi həm iki  tə  rəf  i, həm də 
çox  tə  rəf  i for  mat  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
bu si  ya  sə  tin baş  lı  ca məz  mu  nu  nu 
təş  kil edir. Hə  min si  ya  sə  tin uğu  ru -
nu tə  min edən çox  say  lı pa  ra  metr  lər 
sı  ra  sın  da bi  rin  ci möv  qe  də da  ya  nan 
amil Pre  zi  dent  İl  ham Əli  ye  vin bey -
nəl  xalq si  ya  sə  tin ak  to  ru sta  tu  su  na 
yük  səl  mə  si real  lı  ğı ilə bağ  lı  dır. Bu 
sta  tu  su  na tam adek  vat ola  raq İl  ham 
Əli  yev həm da  xi  li, həm də xa  ri  ci 
si  ya  sət kur  su  nun hə  ya  ta ke  çi  ril  mə -
si pro  se  sin  də də  rin zə  ka, iti fəhm, 
ana  li  tik və in  no  va  tiv dü  şün  cə tər  zi, 
sis  tem  li ana  liz qa  bi  liy  yə  ti, prin  si -
pial  lıq və qə  tiy  yət nü  ma  yiş et  di -
rir. Də  fə  lər  lə bu hə  qi  qə  tin şa  hi  di 
ol  mu  şuq. Hə  min hə  qi  qət  lər  dən bir 
ne  çə  si üzə  rin  də da  ya  na  raq yu  xa  rı  da 
səs  lən  dir  di  yi  miz fi  kir və  mü  la  hi -
zə  lə  ri  mi  zi əsas  lan  dı  raq. Mə  lum hə -
qi  qət  dir ki, 2009-cu il  də ABŞ baş  da 
ol  maq  la Qərb döv  lət  lə  ri  nin təz  yi  qi 
nə  ti  cə  sin  də Tür  ki  yə-Er  mə  nis  tan 
sər  həd  lə  ri  nin açıl  ma  sı pro  se  si kri  tik 
mər  hə  lə  yə da  xil ol  muş  du. Hət  a iş 
o ye  rə gə  lib çat  mış  dı ki, Qərb si  ya  si 
dairə  lə  ri hə  min il ap  re  lin 6-7-də İs -
tan  bul şə  hə  rin  də “Si  vi  li  za  si  ya  lar al -
yan  sı” ad  la  nan bir təd  bir təş  kil edib, 
ora  da ABŞ-ın ye  ni Pre  zi  den  ti Ba  rak 

Oba  ma  nın və döv  lət ka  ti  bi Hil  la  ri 
Klin  to  nun Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
ilə gö  rü  şü  nü ke  çir  mə  yi hə  dəf  ə  miş -
di  lər. Məq  səd bu gö  rüş çər  çi  və  sin -
də Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın 
mə  lum mə  sə  lə  də tut  du  ğu gü  zəşt  siz 
möv  qe  yi  nə tə  sir edib, onu is  tə  dik  lə -
ri is  ti  qa  mət  də də  yiş  mək  dən iba  rət 
idi. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev dün  ya  nın föv  qəl  döv  lə  ti  nin 
rəh  bə  ri ilə gö  rüş  dən uni  kal dip  lo -
ma  tik ma  nevr he  sa  bı  na fak  ti  ki ola -
raq im  ti  na et  di. Bu  nun  la da hə  lə 23 
ya  şın  da ikən SS  Rİ Xa  ri  ci İş  lər Na  zir -
li  yi  nin məş  hur Bey  nəl  xalq Mü  na  si -
bət  lər İns  ti  tu  tun  da dip  lo  ma  ti  ya ix  ti -
sa  sı  nın in  cə  lik  lə  ri  ni təd  ris et  mə  si  nin 
tə  sa  dü  fi ol  ma  dı  ğı  nı bir da  ha sü  but 
et  di. Son nə  ti  cə  də, bö  yük döv  lət  lər 
ar  xa  sın  da xal  qı da  ya  nan Azər  bay -
can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si 
ira  də  si  ni nə  zə  rə al  maq məc  bu  riy  yə -
tin  də qal  dı  lar. Tür  ki  yə-Er  mə  nis  tan 
sər  həd  lə  ri bu  gü  nə ki  mi bağ  lı  dır. 
On  la  rın açıl  ma  sı bag  lan  ma  sı  na 
sə  bəb olan amil  lər ara  dan qal  dı -
rıl  dıq  dan son  ra müm  kün  dür. Bu, 
hər iki qar  daş döv  lə  tin rəh  bər  lə  ri 
olan cə  nab İl  ham Əli  ye  vin və cə  nab 
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın za  ma  nın 
sı  na  ğın  dan şə  rəf  ə çıx  mış  or  taq 
möv  qe  yi  dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin bü  tün 
dip  lo  ma  tik ad  dım  la  rı mil  li ma  raq -
lar  dan çı  xış et  mək  lə zər  gər də  qiq  li  yi 
ilə he  sab  lan  mış  dır və bir çox hal -
lar  da si  ya  si op  po  nent  lə  rin in  tel  lek  ti 
im  kan ver  mir ki, on  la  ra vax  tın  da 
düz  gün adek  vat reak  si  ya ver  sin  lər. 
Be  lə uni  kal və uza  ğa  ge  dən si  ya  si 
məq  səd da  şı  yan ad  dım  lar  dan bi  ri -
ni Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 2011-ci 
ilin iyun ayın  da at  dı. Azər  bay  can 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na üzv ol  du. 
Bu xə  bə  ri eşi  dən ki  mi ra  di  kal si  ya  si 
ün  sür  lər hay-hə  şir qal  dır  dı  lar ki, 
möv  cud iq  ti  dar Azər  bay  ca  nı Av -
roat  lan  tik mə  ka  na in  teq  ra  si  ya xət -
tin  dən uzaq  laş  dı  rır. Bu, az qa  la döv -
lət  çi  li  yi  mi  zin iti  ril  mə  si  nə bə  ra  bər  dir 
və s. Son  ra  lar hə  min ün  sür  lər öz 
ara  la  rın  da eti  raf et  mək məc  bu  riy  yə -
tin  də qa  la  caq  lar ki, İl  ham Əli  ye  vin 

bu si  ya  si ge  di  şi  nin ar  xa  sın  da da  ya -
nan əsl mət  lə  bi vax  tın  da dərk edə 
bil  mə  yib  lər. Mət  ləb isə on  dan iba  rət 
idi ki, ma  hir dip  lo  mat və döv  lət 
xa  di  mi olan İl  ham Əli  yev Azər  bay -
ca  nın  dün  ya  nın nə  həng uni  ver -
sal bey  nəl  xalq  təş  ki  la  tı olan BMT 
TŞ-ya üzv ol  ma  sı  nı əsas si  ya  si hə  dəf 
ki  mi müəy  yən et  miş  di. Bu hə  dəf 
xa  ri  ci si  ya  sət fəaliy  yə  ti  nin çe  vik  lik 
əm  sa  lı  nın kəs  kin ar  tı  mı he  sa  bı  na 
real  la  şa bi  lər  di. Bu hal  da tər  ki  bin  də 
193 döv  lə  tin ol  du  ğu BMT-dən son  ra 
say  ca ikin  ci möv  qe  də da  ya  nan Qo -
şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na (QH) üzv  lük 
hə  min məq  sə  din real  laş  ma  sı üçün 
əla  və və ge  niş im  kan  lar pən  cə  rə  si 
aça bi  lər  di. Elə be  lə də ol  du. 2011-ci 
il okt  yab  rın 24-də BMT TŞ-ya ke  çi  ri -
lən seç  ki  lər  də QH üzv  lə  ri Azər  bay -
ca  nın  le  hi  nə səs ver  di  lər. Azər  bay -
can 155 səs ilə iki il müd  də  ti  nə BMT 
TŞ-nin qey  ri-daimi üz  vü se  çil  di. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı müs  tə  qil -
li  yi  nin 20-ci il  dö  nü  mün  də ta  ri  xi  nin 
növ  bə  ti şan  lı sə  hi  fə  si  ni yaz  dı. Onun 
müəl  li  fi bo  yük in  tel  lekt, ira  də və 
qə  tiy  yət sa  hi  bi olan Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev idi.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin müəy -
yən et  di  yi müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət 
kur  su dün  ya  da bir-bi  ri  nə qar  şı 
du  ran qütb  lər tə  rə  fin  dən də müs -
bət qiy  mət  lən  di  ri  lir. Azər  bay  ca -

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı
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nın müx  tə  lif güc mər  kəz  lə  rin  dən 
bə  ra  bər mə  sa  fə  də möv  qe seç  mə  si,  
iki  tə  rəf  i mü  na  si  bət  lər  də bə  ra  bər 
hü  quq, qar  şı  lıq  lı hör  mət, bir-bi  ri  nin 
da  xi  li iş  lə  ri  nə qa  rış  ma  maq prin  sip -
lə  ri  nə sa  diq qal  ma  sı, ey  ni za  man  da, 
iki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğın heç bir hal  da 
üçün  cü tə  rə  fi hə  də  fə al  ma  ma  sı real -
lı  ğı bey  nəl  xalq aləm  də döv  lə  ti  mi  zə 
və onun rəh  bə  ri  nə olan  lo  yal mü  na -
si  bə  tin for  ma  laş  ma  sı  nı  şərt  lən  di  rən 
əsas amil  lər  dir. Bu ba  xım  dan 2017-
ci ilin fev  ral ayın  da Ru  si  ya Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  ri  nin Baş Qə  rar  gah rəisi, 
ge  ne  ral Va  le  ri Ge  ra  si  mov ilə ABŞ 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin Bir  ləş  miş Qə -
rar  gah Rəis  lə  ri Ko  mi  tə  si  nin rəh  bə  ri, 
ge  ne  ral Co  zef Dan  for  dun, hə  min 
ilin sent  yabr ayın  da ge  ne  ral Va  le  ri 

Ge  ra  si  mov  ilə NA  TO Hər  bi Ko  mi -
tə  si  nin rəh  bə  ri, ge  ne  ral Pe  ti Pa  ve  lin, 
2018-ci ilin ap  rel və de  kabr ay  la  rı -
nda ge  ne  ral Ge  ra  si  mov ilə NA  TO-
nun Av  ro  pa  da  kı Bir  ləş  miş Hər  bi 
Qüv  və  lə  ri  nin Baş Ko  man  da  nı Ker  tis 
Ska  pa  rat  i, 2019-cu ilin iyul ayın  da 
Ru  si  ya  nın ey  ni ali hər  bi rəh  bər  li  yi 
ilə NA  TO-nun Av  ro  pa  da  kı Müt  ə  fiq 
Qüv  və  lə  ri  nin Ali Baş Ko  man  da  nı 
Tod Uol  ters ara  sın  da və nə  ha  yət, 
2019-cu ilin no  yabr ayın  da Ru  si  ya 
mü  da  fiə na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni, 
or  du ge  ne  ra  lı Va  le  ri Ge  ra  si  mov və 
NA  TO-nun Hər  bi Ko  mi  tə  si  nin səd -
ri, Aviasi  ya Baş Mar  şa  lı ser Stüart 
Piç ara  sın  da gö  rüş  lə  rin Ba  kı  da ke  çi -
ril  mə  si tə  sa  dü  fi sa  yıl  ma  ma  lı  dır.  

Məhz iti fəh  mi və dip  lo  ma  tik 
mə  ha  rə  ti he  sa  bı  na Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin son 17 il ər  zin  də öl  kə  mi -

zin və elə  cə də Av  ro  pa  nın ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  mi  na  tı is  ti  qa -
mə  tin  də at  dı  ğı cox  kom  bi  na  si  ya  lı 
si  ya  si ge  diş  lə  ri hey  ran  lıq do  ğu  rur. 
Nə  zə  rə al  saq ki, ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 
dün  ya  nın apa  rı  cı döv  lət  lə  ri  nin mil  li 
təh  lü  kə  siz  lik st  ra  te  gi  ya  sı  nın həl  le -
di  ci ele  men  ti sta  tu  sun  da çı  xış edir, 
bu ba  xım  dan bir sı  ra nü  fuz  lu eks -
pert  lə  rin “müasir dün  ya  nın si  ya  si 
mən  zə  rə  si da  ha hər  bi blok  la  ra mən -
su  biy  yət  lə yox, ener  ji eh  ti  yat  la  rı  na 
ma  lik olub-ol  ma  maq böl  gü  sü ilə 
müəy  yən edi  lə  cək”,- fik  ri tə  sa  dü  fi 
sa  yıl  ma  ma  lı  dır. Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin müəl  li  fi ol  du  ğu neft dip -
lo  ma  ti  ya  sı  nı uğur  la da  vam et  di  rən 
cə  nab İl  ham Əli  yev müx  tə  lif ob  yek -
tiv və sub  yek  tiv çə  tin  lik  lə  rin öh  də -

sin  dən gə  lə  rək  2006-cı 
il  də Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han, 
2007-ci il  də Ba  kı-Tbi  li -
si-Ər  zu  rum ki  mi nə  həng 
neft və qaz marş  rut  la -
rı  nın real  laş  ma  sı  na nail 
ol  du. Döv  lət baş  çı  sı  nın 
qeyd et  di  yi ki  mi, “neft 
kə  mər  lə  ri  nin, xü  su  si  lə 
Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han neft 
kə  mə  ri  nin ti  kin  ti  si də 
ta  ri  xi ha  di  sə idi. Tək  cə 
ona gö  rə yox ki, ilk də  fə 

ola  raq Xə  zər də  ni  zi  nin nef  ti Ara  lıq 
də  ni  zi  nin ba  zar  la  rı  na çı  xa  rı  lır  dı. Ey -
ni za  man  da, ona gö  rə ki, bu kə  mər 
ye  ni bir yol, ye  ni bir dəh  liz aç  dı”. 
Söh  bət ilk növ  bə  də “Cə  nub” qaz 
dəh  li  zin  dən ge  dir. Onun ya  ra  dıl -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də ilk ad  dım ola  raq 
2011-ci il  də Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı ilə 
Azər  bay  can ara  sın  da st  ra  te  ji əmək -
daş  lıq və ener  ji sa  hə  sin  də An  laş  ma 
Me  mo  ran  du  mu, növ  bə  ti il  də isə 
TA  NAP-ın çə  ki  li  şi  nə dair Azər  bay -
can və Tür  ki  yə ara  sın  da ta  ri  xi sa  ziş 
im  za  lan  dı. Bu pro  ses  də ən əsas 
hal  qa  lar  dan bi  ri sər  ma  yə qo  yu  lu  şu 
ilə bağ  lı idi. 2013-cü il  də bu mə  sə  lə 
də öz müs  bət həl  li  ni tap  dı. “Şah  də -
niz-2” la  yi  hə  si  nə in  ves  ti  si  ya qo  yu -
lu  şu  na dair qə  rar qə  bul edil  di. 2014-
cü il  də isə “Cə  nub” qaz dəh  li  zi  nin 
Ba  kı  da tə  məl  qoy  ma mə  ra  si  mi ke  çi -

ril  di. 2015-ci il  də Qars  da TA  NAP-ın 
tə  məl  qoy  ma mə  ra  si  mi ol  du. 2016-cı 
il  də ano  lo  ji ad  dım TAP la  yi  hə  si ilə 
bağ  lı atıl  dı. Nə  ha  yət, 2018-ci il ma -
yın 29-da “Cə  nub” qaz dəh  li  zi  nin, 
iyu  nun 12-də isə TA  NAP-ın rəs  mi 
açı  lış mə  ra  sim  lə  ri ol  du. 2019-cu il 
no  yab  rın 30-da isə TA  NAP-ın Av -
ro  pa ilə bir  lə  şən his  sə  si  nin açı  lı  şı 
ol  du. TAP üz  rə iş  lər  özü  nün ye  kun 
mər  hə  lə  sin  də  dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev “Cə  nub” 
qaz dəh  li  zi la  yi  hə  si  nin uğu  ru  nu 
tə  min edən sə  bəb  lər  dən bəhs edər -
kən xü  su  si ola  raq aşa  ğı  da  kı amil  lə  ri 
ön pla  na çək  miş  dir: “Bi  rin  ci  si, bu 
la  yi  hə ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi, ener  ji 
şa  xə  lən  di  ril  mə  si və azad rə  qa  bə  ti 
özün  də eh  ti  va edir. İkin  ci  si, bu la  yi -
hə  də is  teh  sal  çı, is  teh  lak  çı və tran  zit 
döv  lət  lər ara  sın  da ba  lans ya  rat  ma  ğa 
nail ol  mu  şuq. Yə  ni bu  ra  da udu  zan 
tə  rəf yox  dur. Üçün  cü  sü, si  ya  sət 
və ener  ji bir-bi  rin  dən ay  rı ol  ma  lı -
dır. Ener  ji si  ya  si alət ki  mi is  ti  fa  də 
edil  mə  mə  li  dir. He  sab edi  rəm ki, 
“Cə  nub” qaz dəh  li  zi sa  zi  şin  də gös -
tər  di  yi  miz nü  mu  nə nü  ma  yiş et  di  rir 
ki, ener  ji ilə si  ya  sət ay  rı  lan  da uğur 
əl  də edi  lə bi  lər”.

2017-ci il sent  yab  rın 14-də bey -
nəl  xalq ic  ti  maiy  yət Azər  bay  ca  nın 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi sa  hə  sin  də ye  ni 
və ta  ri  xi bir sə  hi  fə yaz  dı  ğı  na şa  hid -
lik et  di. Hə  min gün Azər  bay  ca  nın 
uni  kal ener  ji st  ra  te  gi  ya  sı  nın me  ma  rı 
olan Hey  dər Əli  ye  vin adı  nı da  şı  yan 
mər  kəz  də “Azə  ri”, “Çı  raq” və “Gü -
nəş  li” ya  taq  la  rı üz  rə ye  ni sa  zi  şin 
im  za  lan  ma  sı ilə bu ya  taq  la  rın iş  lə -
nil  mə  si 2050-ci ilə qə  dər uza  dıl  dı.  

Son 17 il ər  zin  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə re  gion  da 
çox bö  yük nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri ic  ra 
olun  maq  da  dır. “Şərq-Qərb” nəq  liy -
yat marş  ru  tu ar  tıq real  la  şıb. 2017-ci 
ilin okt  yab  rın  da Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu  nun açıl  ma  sın  dan son -
ra  ar  tıq bu marş  rut fəaliy  yət  də  dir. 
Ha  zır  da “Şi  mal-Cə  nub” nəq  liy  yat 
dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə -
tin  də in  ten  siv iş  lər gö  rül  mək  də  dir. 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də bu dəh  liz  lə 

“Müasirdünyadahüququngücüdeyil,
gücünhüququişləyirvəgüclüsənsə,
haqlısanməntiqihökmsürür”,deyən
PrezidentİlhamƏliyevböyükuzaqgörənlik
nümayişetdirərəkorduquruculuğu
məsələləriniprioritetsahəkimimüəyyən
etmişvəbuistiqamətdəmöhtəşəm
addımlarınatılmasınıtəminetmişdir.



   NOYABR-DEKABR, 2020  MİLLİ MƏCLİS  |  81   

AKTUAL

bağ  lı bü  tün iş  lər ye  ri  nə ye  ti  ril  miş -
dir. Bu iki önəm  li nəq  liy  yat dəh  li  zi 
ye  ni tə  şəb  büs  lər  lə çı  xış et  mək üçün 
də im  kan  lar ya  rat  mış  dır. Ar  tıq 
öl  kə  miz  dən ke  çən “Şi  mal-Qərb” 
nəq  liy  yat dəh  li  zi və hə  lə ki, is  tis  ma -
ra ve  ril  mə  yən, la  kin po  ten  sialı olan 
“Cə  nub-Qərb” nəq  liy  yat dəh  li  zi 
çox bö  yük la  yi  hə  lər  dir. Xü  su  si  lə 
2019-cu il  də Azər  bay  ca  nın qlo  bal 
nəq  li  yyat qov  şa  ğı ki  mi sta  tu  su da  ha 
da möh  kəm  lən  miş  dir. Çin  dən gə  lən 
ilk qa  tar Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo -
lun  dan ke  çə  rək Av  ro  pa  ya çat  mış  dır. 
Mil  li iq  ti  sa  diy  ya  ta tə  kan ve  rə  cək, 
da  şın  ma xərc  lə  ri  ni azal  da  caq də  mir 
yo  lu sis  te  mi müasir  ləş  di  ri  lib və bu 
pro  ses da  vam et  mək  də  dir.

Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, Da  vos Dün -
ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 2019-cu il 
üçün qiy  mət  lən  dir  mə  si  nə əsa  sən, 
Azər  bay  can də  mir yol  la  rı  nın sə  mə -
rə  li  li  yi  nə gö  rə dün  ya  da 12-ci, ha  va 
yol  la  rı  nın sə  mə  rə  li  li  yi  nə gö  rə isə 
11-ci yer  də  dir. Hey  dər Əli  yev Bey -
nəl  xalq Aero  por  tu dün  ya  da  kı be  şul -

duz  lu 10 ha  va li  ma  nın  dan bi  ri  dir. 
Azər  bay  can yol  la  rın key  fiy  yə  ti  nə 
gö  rə dün  ya  da 27-ci, inf  rast  ruk  tu  run 
key  fiy  yə  ti  nə gö  rə isə 34-cü yer  də  dir.

Dün  ya  da si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı 
dialoq sa  hə  sin  də cid  di prob  lem  lə  rin 
ya  şan  ma  sı, bu fon  da konf  ikt  lə  rin 
art  ma  sı ten  den  si  ya  sı  nın mü  şa  yiət 
olun  ma  sı, xü  su  si  lə də is  la  mo  fo  bi -
ya ki  mi təh  lü  kə  li me  yil  lə  rin bir si  ra 
döv  lət  lə  rin və di  gər sub  yekt  lə  rin 
si  ya  sə  tin  də özü  nə ge  niş yer al  ma  sı 
real  lı  ğın  da Azər  bay  ca  nın mə  də  niy -
yət  lə  ra  ra  sı dialoq mə  ka  nı  na çev  ril -
mə  si fak  tı da qlo  bal əhə  miy  yət kəsb 
edən mə  sə  lə  dir. Bu mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də Azər  bay  ca  nın təc  rü -
bə  si di  gər öl  kə  lər üçün ör  nək ola 
bi  lər. 

“Mul  ti  kul  tu  ra  lizm bi  zim adət-
ənə  nə  miz  dir. Mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
döv  lət si  ya  sə  ti və ic  ti  mai si  fa  riş -
dir. Mul  ti  kul  tu  ra  lizm bi  zim hə  yat 
tər  zi  miz  dir”,- de  yən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə “Ba  kı 
pro  se  si”nin əsa  sı qo  yul  muş  dur. Bu 

tə  şəb  büs BMT çər  çi  və  sin  də yük  sək 
də  yər  lən  di  ril  miş  dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb -
bü  sü ilə Azər  bay  can pay  tax  tı ikiil  lik 
fa  si  lə ilə iki müx  tə  lif mə  də  niy  yə  tin 
da  şı  yı  cı  la  rı  nın bö  yük id  man bay -
ram  la  rı  na - 2015-ci il  də ta  rix  də ilk 
də  fə ola  raq I Av  ro  pa Oyun  la  rı  na 
və 2017-ci il  də IV İs  lam Həm  rəy  lik 
Oyun  la  rı  na ev sa  hib  li  yi et  mis  dir.

 2019-cu il  okt  yab  rın 15-də Ba  kı -
da Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək  daş -
lıq Şu  ra  sı  nın VII Zir  və gö  rü  şü  nün 
ke  çi  ril  mə  si və qu  ru  ma sədr  li  yin 
Azər  bay  ca  na hə  va  lə edil  mə  si, 25-26 
okt  yabr ta  rix  lə  rin  də Ba  kı  da Qo  şul -
ma  ma Hə  rə  ka  tı  na üzv öl  kə  lə  rin 
döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı  nın 
XVIII  Zir  və gö  rü  şü  nün ke  çi  ril  mə  si 
və Azər  bay  ca  na  tər  ki  bin  də BMT-yə 
üzv döv  lət  lə  rin 2/3-nin təm  sil olun -
du  ğu bu nə  həng bey  nəl  xalq qu  ru -
ma 3 il müd  də  ti  nə sədr  lik et  mək 
hü  qu  qu  nun ve  ril  mə  si, 14 no  yabr 
ta  ri  xin  də Ba  kı şə  hə  ri  nin  Dün  ya Di -
ni Li  der  lə  ri  nin II Ba  kı Sam  mi  ti  nə ev 
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sa  hib  li  yi et  mə  si, 2019-cu il okt  yab -
rın 25-də ABŞ-ın pay  tax  tı Va  şinq  ton 
şə  hə  rin  də Bey  nəl  xalq Ast  ro  nav  ti  ka 
Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Baş As  samb  le  ya  sın -
da ke  çi  ril  miş seç  ki  lər  də Ba  kı şə  hə  ri -
nin 2022-ci il  də baş tu  ta  caq Bey  nəl -
xalq Ast  ro  nav  ti  ka Konq  re  si  nə ev 
sa  hib  li  yi et  mək hü  qu  qu  nu qa  zan -
ma  sı, hə  min il  də Çin Xalq Res  pub -
li  ka  sı ilə iq  ti  sa  di və si  ya  si mü  na  si -
bət  lə  ri  ni da  ha da in  ki  şaf et  di  rə  rək 
Azər  bay  ca  nın  “bir kə  mər, bir yol” 
tə  şəb  bü  sün  də “or  ta marş  rut”un fəal 
və mü  hüm iş  ti  rak  çı  sı ki  mi ye  ri  ni 
möh  kəm  lən  dir  mə  si  və di  gər bu ki -
mi  mü  hüm təd  bir  lər, heç şüb  hə  siz, 
müəl  li  fi  Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
ol  du  ğu Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil və 
mil  li ma  raq  la  ra söy  kə  nən fəal xa  ri  ci 
si  ya  sət kur  su  nun bö  yük uğur  la  rı 
ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir.

Bun  dan sa  va  yı, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin müəy  yən et  di  yi di  na  mik 
xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nun tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun ola  raq Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa 
İt  i  fa  qı ilə əmək  daş  lı  ğı  nın də  rin -
ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də san  bal  lı 
ad  dım  lar atıl  mış  dır. Av  ro  pa İt  i  fa  qı 
ilə mü  na  si  bət  lə  rin ye  ni mər  hə  lə  yə 
ke  çi  di  ni tə  min edə  cək ge  niş  miq  yas  lı 
”St  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq” sa  zi  şi  nin ha -
zır  lan  ma  sı pro  se  sin  də Azər  bay  can 
öz mil  li ma  raq  la  rın  dan çı  xış edir və 
da  nı  şıq  lar pro  se  si so  nun  cu mər  hə -
lə  də  dir.

P  re  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi ilə son il  lər  də öl  kə  miz  də apa  rı -
lan ge  niş  miq  yas  lı is  la  hat  lar kur  su 
bey  nəl  xalq aləm  də də ol  duq  ca 
yük  sək  qiy  mət  lən  di  ri  lir. Mə  sə  lə  yə 
bu xü  sus  da ya  naş  dıq  da ABŞ-ın ki  fa -
yət qə  dər nü  fuz  lu “İrs” Fon  du  nun 
2020-ci ilin mart ayın  da təq  dim et  di -
yi  dün  ya  nın 180 öl  kə  si üz  rə “İq  ti  sa -
di azad  lıq in  dek  si”ndə Azər  bay  can 
möv  qe  yi  ni 16 pil  lə  yax  şı  laş  dı  ra  raq 
44-cü ye  rə sa  hib ol  muş  dur. Azər -
bay  can dün  ya  da “iq  ti  sa  di azad  lıq” 
in  dek  si  ni ən çox tək  mil  ləş  di  rən 11 
öl  kə sı  ra  sın  da  dır. 

Xalq ona gö  rə Pre  zi  den  ti  ni se  vir 
ki, o, heç bir vaxt hər han  sı bö  yük 
döv  lət və ya bey  nəl  xalq təş  ki  la  tın 

diq  tə  si ilə de  yil, məhz li  de  ri ol  du -
ğu çox  mil  lət  li və çox  kon  fes  si  ya  lı 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin mil  li ma -
raq  la  rın  dan irə  li gə  lən müs  tə  qil 
si  ya  sə  tin müəl  li  fi  dir. Hə  min si  ya -
sə  tin tən  tə  nə  si Azər  bay  ca  nın si  ya  si 
sa  bit  li  yin  də, iq  ti  sa  di gü  cün  də, so  sial 
ri  fa  hın  da, uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də, 
xü  su  si  lə də ta  rix ya  zan güc  lü or  du -
sun  da öz təs  di  qi  ni ta  pır. 

Bu gün mü  zəf  ər Azər  bay  can 
Or  du  su Ali  Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da tor  paq -
la  rı  mı  zı Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı si  lah  lı 
qüv  və  lə  rin  dən azad et  mək ki  mi 
mü  qəd  dəs və  zi  fə  ni şə  rəf  ə ye  ri  nə 
ye  tir  miş  dir. No  yabr ayı  nın 8-də qə -
dim Azər  bay  can şə  hə  ri, Qa  ra  ba  ğın 
in  ci  si Şu  şa  nın müasir hərb el  mi  nin 

ən na  dir və uni  kal əmə  liy  yat  la -
rın  dan bi  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
nə  ti  cə  sin  də azad olun  ma  sı düş  mə -
nin mü  qa  vi  mət po  ten  sialı  nı he  çə 
en  dir  di. Nə  ti  cə  də no  yab  rın 10-da  
pre  zi  dent  lər İl  ham Əli  yev, Vla  di  mir 
Pu  tin və baş na  zir Ni  kol Pa  şi  nya -
nın im  za  la  dı  ğı  üç  tə  rəf  i bə  ya  nat  
re  gion  da uzun  müd  dət  li mü  na  qi -
şə  nin hər  bi fa  za  sı  nı ba  şa çat  dır  dı 
və fak  ti  ki ola  raq iş  ğal  çı Er  mə  nis  tan 
döv  lə  ti  nin ka  pi  tul  ya  si  ya  sı ak  tı ol  du. 
No  yab  rın 20-də Ağ  dam, no  yab  rın 
25-də Kəl  bə  cər, de  kab  rın 1-də isə 
La  çın ra  yo  nu  bir gül  lə be  lə atıl  ma -
dan, bir nə  fər şə  hid be  lə ver  mə  dən 
iş  ğal  dan azad edil  di. Or  du  mu  zun 
qa  zan  dı  ğı ta  ri  xi zə  fər heç bir hal  da 
tə  sa  dü  fi ol  ma  yıb,  Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən  in  ki  şaf dokt  ri  na  sı  nın, o 

cüm  lə  dən hər  bi qu  ru  cu  luq  si  ya  sə  ti -
nin mən  ti  qi nə  ti  cə  si ki  mi qiy  mət  lən -
di  ril  mə  li  dir. 

“Müasir dün  ya  da hü  qu  qun gü -
cü de  yil, gü  cün hü  qu  qu iş  lə  yir və 
güc  lü  sən  sə, haq  lı  san mən  ti  qi hökm 
sü  rür”,- de  yən Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev bö  yük uzaq  gö  rən  lik nü  ma  yiş 
et  di  rə  rək  or  du qu  ru  cu  lu  ğu mə  sə  lə -
lə  ri  ni priori  tet sa  hə ki  mi müəy  yən 
et  miş və bu is  ti  qa  mət  də möh  tə  şəm  
ad  dım  la  rın atıl  ma  sı  nı tə  min et -
miş  dir. Ol  kə  mi  zin büd  cə zər  fin  də 
mü  da  fiə xərc  lə  ri hər za  man üs  tün 
möv  qe  yə ma  lik ol  muş  dur. 2003-cü 
il  dən 2018-ci ilə  dək Azər  bay  ca  nın 
mü  da  fiə büd  cə  si 15 də  fə art  mış  dır. 
Əgər 2003-cü il  də Azər  bay  ca  nın 
hər  bi büd  cə  si 135 mil  yon dol  la  ra bə -

ra  bər idi  sə, 10 il son  ra 
3,7 mil  yard dol  la  ra 
yük  səl  miş  dir.  Ca  ri il -
də öl  kə  mi  zin mü  da  fiə 
büd  cə  si 3 mil  yard  853  
mil  yon 600 min ma  nat 
təş  kil edir. Bu, 2019-cu 
ilin hər  bi büd  cə  si ilə  
mü  qa  yi  sə  də  20,9%, 
ya  xud 666 mil  yon ma -
nat çox  dur. 2021-ci il -
də isə mü  da  fiə xərc  lə  ri 
büd  cə  nin 15,3%-ni təş -

kil edə  cək  dir. Bu gös  tə  ri  ci 3 mil  yard 
954 mil  yon ma  na  ta (2 mil  yard 326 
mil  yon dol  lar) bə  ra  bər ola  caq  dır. 
Stok  holm Bey  nəl  xalq Sülh Prob  lem -
lə  ri  nin Təd  qi  qi İns  ti  tu  tu  nun 2019-
cu il he  sa  ba  tı  na gö  rə, Azər  bay  can 
ÜDM-də hər  bi xərc  lə  ri 4% və on  dan 
çox olan 10 döv  lət sı  ra  sın  da yer al -
mış  dır. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, 2019-cu 
il  də Azər  bay  ca  nın hər  bi büd  cə  si 
1,85 mil  yard dol  lar ol  maq  la Er  mə -
nis  ta  nın ano  lo  ji büd  cə  si  ni təx  mi  nən 
3 də  fə (650 mil  yon dol  lar) üs  tə  lə -
miş  dir. 2019-cu ilin gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə 
əsa  sən, dün  ya  nın ən güc  lü or  du  la  rı 
sı  ra  sın  da Azər  bay  can 52-ci, Er  mə -
nis  tan isə 96-cı möv  qe  də ol  muş  dur. 
Ha  va gü  cü üz  rə Azər  bay  can 63-cü, 
Er  mə  nis  tan 86-cı ye  ri tut  muş  dur. 
Də  niz gü  cü üz  rə Azər  bay  can 67-ci 
yer  də, Er  mə  nis  tan isə də  niz öl  kə  si 

ol  ma  dı  ğın  dan bu sa  hə  də im  kan  la -
rı sıf  ra bə  ra  bər he  sab olun  muş  dur. 
Tank gü  cü üz  rə Azər  bay  can 32-ci, 
Er  mə  nis  tan isə 2 də  fə  dən də aşa  ğı 
gös  tə  ri  ci  yə (78) ma  lik  dir. Fərq göz 
qa  ba  ğın  da  dır. Əla  və şər  hə eh  ti  yac 
yox  dur.

Öl  kə  miz  də qı  sa za  man ər  zin -
də 20-dən ar  tıq hər  bi za  vo  dun işə 
sa  lın  ma  sı və müasir hər  bi-sə  na  ye 
komp  lek  si  nin for  ma  laş  ma  sı ta  ri -
xi nailiy  yət he  sab olun  ma  lı  dır. 5-ci 
nə  sil si  lah  la  rın dün  ya  nın apa  rı  cı 
si  lah ix  ra  cat  çı  la  rın  dan alın  ma  sı və 
bu sa  hə  də də uğur  lu şa  xə  lən  dir  mə 
si  ya  sə  ti  nin tət  biq edil  mə  si  öl  kə  mi -
zə  tək  cə hər  bi de  yil, həm də si  ya  si  
di  vi  dent  lər gə  tir  miş  dir. Or  du  muz  da 
dö  yüş ru  hu və  hər  bi və  tən  pər  vər  lik  
his  si  nin  ən yük  sək sə  viy  yə  si  tə  min 
edil  miş  dir. Or  du  muz və  tən qar  şı  sın -
da  xi  las  kar  lıq mis  si  ya  sı  nı hə  ya  ta ke -
çir  di  yin  dən in  tə  ha  sız mo  ti  va  si  ya  ya 
ma  lik ol  du  ğu hal  da, düş  mən or  du -
su öz iş  ğal  çı  ma  hiy  yə  ti sə  bə  bin  dən  
bü  tün bun  lar  dan məh  rum  dur.

Ali Baş Ko  man  da  nı  mı  zın bö  yük 
sər  kər  də  lik mə  ha  rə  ti, güc  lü ira  də  si 
və qə  tiy  yə  ti, mü  zəf  ər və ye  nil  məz 
or  du  mu  zun şü  caəti, xal  qın Pre -
zi  den  ti  nə olan bir  mə  na  lı dəs  tə  yi 
və  onun ət  ra  fın  da mo  no  lit bir  li  yi, 
Tür  ki  yə ki  mi güc  lü qar  daş döv  lə  tin 
Azər  bay  ca  nın ya  nın  da ol  ma  sı və 
onun at  dı  ğı is  tə  ni  lən ad  dı  mı  mü  da -
fiə et  mə  si, dost  Pa  kis  tan döv  lə  ti  nin 
öl  kə  mi  zə kö  mək et  mə  yə ha  zır ol  du -
ğu  nu bə  yan et  mə  si, qon  şu döv  lət  lər 
ola  raq, Ru  si  ya, İran və Gür  cüs  ta  nın 
iş  ğal  çı  nın hü  qu  qa  zidd ad  dım  la  rı  nı 
bu  xov  la  yan dav  ra  nış nü  ma  yiş et  dir -
mə  si və di  gər tə  rəf  daş döv  lət  lə  rin 
haqq işi  mi  zi mü  da  fiə et  mə  si Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də  Azər  bay  ca  nın 
tam  qə  lə  bə  si  ni tə  min edən həl  le  di  ci 
amil  lər  dir. O qə  lə  bə ki şə  hid  lə  ri  mi -
zin ru  hu  nu şad et  miş  dir, o qə  lə  bə ki 
Cəb  ra  yı  lı, Fü  zu  li  ni, Zən  gi  la  nı, Qu -
bad  lı  nı, Ağ  da  mı,  Kəl  bə  cə  ri, La  çı  nı, 
Had  ru  tu, Su  qo  vu  şa  nı, Şu  şa  nı və 
bü  töv  lük  də  iş  ğal al  tın  da  kı  bü  tün 
əra  zi  lə  ri  mi  zi  öz  əbə  di sa  hi  bi  nə 
-Azər  bay  can xal  qı  na qay  tar  mış  dır.

Bu mə  qam  da Ru  si  ya  nın ta  nın -
mış ic  ti  mai xa  di  mi, Bey  nəl  xalq 
Av  ra  si  ya Hə  rə  ka  tı  nın rəh  bə  ri 
Alek  sandr Du  qi  nin fi  kir  lə  ri  nə 
is  ti  nad et  mək ye  ri  nə dü  şər: “Dü -
şü  nü  rəm, ha  zır  da İl  ham Əli  yev 
dün  ya  da bir nöm  rə  li si  ya  sət  çi  dir.  
Son il  lər ər  zin  də heç bir si  ya  si li -
de  rə İl  ham Əli  yev qə  dər öz xal  qı 
və döv  lə  ti  nin mil  li ma  raq  la  rı  nın 

mü  da  fiəsi işi  nin öh  də  sin  dən be  lə 
par  laq sə  viy  yə  də gəl  mək nə  sib 
ol  ma  mış  dır”. Si  ta  tın so  nu. Əla  və 
şər  hə eh  ti  yac yox  dur.

YaşasınHeydərƏliyev
siyasikursu!Yaşasınxilaskar
AliBaşKomandanımız!Yaşasın
müzəffərAzərbaycanOrdusu!

Qarabağbizimdir!
QarabağAzərbaycandır!

Ölkəmizdəqısazamanərzində20dənartıqhərbi
zavodunişəsalınmasıvəmüasirhərbisənaye
kompleksininformalaşmasıtarixinailiyyəthesab
olunmalıdır.5cinəsilsilahlarındünyanınaparıcı
silahixracatçılarındanalınmasıvəbusahədədə
uğurluşaxələndirməsiyasətinintətbiqedilməsi
ölkəmizətəkcəhərbideyil,həmdəsiyasi
dividentlərgətirmişdir.
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sa  hib  li  yi et  mə  si, 2019-cu il okt  yab -
rın 25-də ABŞ-ın pay  tax  tı Va  şinq  ton 
şə  hə  rin  də Bey  nəl  xalq Ast  ro  nav  ti  ka 
Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Baş As  samb  le  ya  sın -
da ke  çi  ril  miş seç  ki  lər  də Ba  kı şə  hə  ri -
nin 2022-ci il  də baş tu  ta  caq Bey  nəl -
xalq Ast  ro  nav  ti  ka Konq  re  si  nə ev 
sa  hib  li  yi et  mək hü  qu  qu  nu qa  zan -
ma  sı, hə  min il  də Çin Xalq Res  pub -
li  ka  sı ilə iq  ti  sa  di və si  ya  si mü  na  si -
bət  lə  ri  ni da  ha da in  ki  şaf et  di  rə  rək 
Azər  bay  ca  nın  “bir kə  mər, bir yol” 
tə  şəb  bü  sün  də “or  ta marş  rut”un fəal 
və mü  hüm iş  ti  rak  çı  sı ki  mi ye  ri  ni 
möh  kəm  lən  dir  mə  si  və di  gər bu ki -
mi  mü  hüm təd  bir  lər, heç şüb  hə  siz, 
müəl  li  fi  Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
ol  du  ğu Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil və 
mil  li ma  raq  la  ra söy  kə  nən fəal xa  ri  ci 
si  ya  sət kur  su  nun bö  yük uğur  la  rı 
ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir.

Bun  dan sa  va  yı, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin müəy  yən et  di  yi di  na  mik 
xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nun tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun ola  raq Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa 
İt  i  fa  qı ilə əmək  daş  lı  ğı  nın də  rin -
ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də san  bal  lı 
ad  dım  lar atıl  mış  dır. Av  ro  pa İt  i  fa  qı 
ilə mü  na  si  bət  lə  rin ye  ni mər  hə  lə  yə 
ke  çi  di  ni tə  min edə  cək ge  niş  miq  yas  lı 
”St  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq” sa  zi  şi  nin ha -
zır  lan  ma  sı pro  se  sin  də Azər  bay  can 
öz mil  li ma  raq  la  rın  dan çı  xış edir və 
da  nı  şıq  lar pro  se  si so  nun  cu mər  hə -
lə  də  dir.

P  re  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi ilə son il  lər  də öl  kə  miz  də apa  rı -
lan ge  niş  miq  yas  lı is  la  hat  lar kur  su 
bey  nəl  xalq aləm  də də ol  duq  ca 
yük  sək  qiy  mət  lən  di  ri  lir. Mə  sə  lə  yə 
bu xü  sus  da ya  naş  dıq  da ABŞ-ın ki  fa -
yət qə  dər nü  fuz  lu “İrs” Fon  du  nun 
2020-ci ilin mart ayın  da təq  dim et  di -
yi  dün  ya  nın 180 öl  kə  si üz  rə “İq  ti  sa -
di azad  lıq in  dek  si”ndə Azər  bay  can 
möv  qe  yi  ni 16 pil  lə  yax  şı  laş  dı  ra  raq 
44-cü ye  rə sa  hib ol  muş  dur. Azər -
bay  can dün  ya  da “iq  ti  sa  di azad  lıq” 
in  dek  si  ni ən çox tək  mil  ləş  di  rən 11 
öl  kə sı  ra  sın  da  dır. 

Xalq ona gö  rə Pre  zi  den  ti  ni se  vir 
ki, o, heç bir vaxt hər han  sı bö  yük 
döv  lət və ya bey  nəl  xalq təş  ki  la  tın 

diq  tə  si ilə de  yil, məhz li  de  ri ol  du -
ğu çox  mil  lət  li və çox  kon  fes  si  ya  lı 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin mil  li ma -
raq  la  rın  dan irə  li gə  lən müs  tə  qil 
si  ya  sə  tin müəl  li  fi  dir. Hə  min si  ya -
sə  tin tən  tə  nə  si Azər  bay  ca  nın si  ya  si 
sa  bit  li  yin  də, iq  ti  sa  di gü  cün  də, so  sial 
ri  fa  hın  da, uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də, 
xü  su  si  lə də ta  rix ya  zan güc  lü or  du -
sun  da öz təs  di  qi  ni ta  pır. 

Bu gün mü  zəf  ər Azər  bay  can 
Or  du  su Ali  Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da tor  paq -
la  rı  mı  zı Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı si  lah  lı 
qüv  və  lə  rin  dən azad et  mək ki  mi 
mü  qəd  dəs və  zi  fə  ni şə  rəf  ə ye  ri  nə 
ye  tir  miş  dir. No  yabr ayı  nın 8-də qə -
dim Azər  bay  can şə  hə  ri, Qa  ra  ba  ğın 
in  ci  si Şu  şa  nın müasir hərb el  mi  nin 

ən na  dir və uni  kal əmə  liy  yat  la -
rın  dan bi  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
nə  ti  cə  sin  də azad olun  ma  sı düş  mə -
nin mü  qa  vi  mət po  ten  sialı  nı he  çə 
en  dir  di. Nə  ti  cə  də no  yab  rın 10-da  
pre  zi  dent  lər İl  ham Əli  yev, Vla  di  mir 
Pu  tin və baş na  zir Ni  kol Pa  şi  nya -
nın im  za  la  dı  ğı  üç  tə  rəf  i bə  ya  nat  
re  gion  da uzun  müd  dət  li mü  na  qi -
şə  nin hər  bi fa  za  sı  nı ba  şa çat  dır  dı 
və fak  ti  ki ola  raq iş  ğal  çı Er  mə  nis  tan 
döv  lə  ti  nin ka  pi  tul  ya  si  ya  sı ak  tı ol  du. 
No  yab  rın 20-də Ağ  dam, no  yab  rın 
25-də Kəl  bə  cər, de  kab  rın 1-də isə 
La  çın ra  yo  nu  bir gül  lə be  lə atıl  ma -
dan, bir nə  fər şə  hid be  lə ver  mə  dən 
iş  ğal  dan azad edil  di. Or  du  mu  zun 
qa  zan  dı  ğı ta  ri  xi zə  fər heç bir hal  da 
tə  sa  dü  fi ol  ma  yıb,  Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən  in  ki  şaf dokt  ri  na  sı  nın, o 

cüm  lə  dən hər  bi qu  ru  cu  luq  si  ya  sə  ti -
nin mən  ti  qi nə  ti  cə  si ki  mi qiy  mət  lən -
di  ril  mə  li  dir. 

“Müasir dün  ya  da hü  qu  qun gü -
cü de  yil, gü  cün hü  qu  qu iş  lə  yir və 
güc  lü  sən  sə, haq  lı  san mən  ti  qi hökm 
sü  rür”,- de  yən Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev bö  yük uzaq  gö  rən  lik nü  ma  yiş 
et  di  rə  rək  or  du qu  ru  cu  lu  ğu mə  sə  lə -
lə  ri  ni priori  tet sa  hə ki  mi müəy  yən 
et  miş və bu is  ti  qa  mət  də möh  tə  şəm  
ad  dım  la  rın atıl  ma  sı  nı tə  min et -
miş  dir. Ol  kə  mi  zin büd  cə zər  fin  də 
mü  da  fiə xərc  lə  ri hər za  man üs  tün 
möv  qe  yə ma  lik ol  muş  dur. 2003-cü 
il  dən 2018-ci ilə  dək Azər  bay  ca  nın 
mü  da  fiə büd  cə  si 15 də  fə art  mış  dır. 
Əgər 2003-cü il  də Azər  bay  ca  nın 
hər  bi büd  cə  si 135 mil  yon dol  la  ra bə -

ra  bər idi  sə, 10 il son  ra 
3,7 mil  yard dol  la  ra 
yük  səl  miş  dir.  Ca  ri il -
də öl  kə  mi  zin mü  da  fiə 
büd  cə  si 3 mil  yard  853  
mil  yon 600 min ma  nat 
təş  kil edir. Bu, 2019-cu 
ilin hər  bi büd  cə  si ilə  
mü  qa  yi  sə  də  20,9%, 
ya  xud 666 mil  yon ma -
nat çox  dur. 2021-ci il -
də isə mü  da  fiə xərc  lə  ri 
büd  cə  nin 15,3%-ni təş -

kil edə  cək  dir. Bu gös  tə  ri  ci 3 mil  yard 
954 mil  yon ma  na  ta (2 mil  yard 326 
mil  yon dol  lar) bə  ra  bər ola  caq  dır. 
Stok  holm Bey  nəl  xalq Sülh Prob  lem -
lə  ri  nin Təd  qi  qi İns  ti  tu  tu  nun 2019-
cu il he  sa  ba  tı  na gö  rə, Azər  bay  can 
ÜDM-də hər  bi xərc  lə  ri 4% və on  dan 
çox olan 10 döv  lət sı  ra  sın  da yer al -
mış  dır. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, 2019-cu 
il  də Azər  bay  ca  nın hər  bi büd  cə  si 
1,85 mil  yard dol  lar ol  maq  la Er  mə -
nis  ta  nın ano  lo  ji büd  cə  si  ni təx  mi  nən 
3 də  fə (650 mil  yon dol  lar) üs  tə  lə -
miş  dir. 2019-cu ilin gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə 
əsa  sən, dün  ya  nın ən güc  lü or  du  la  rı 
sı  ra  sın  da Azər  bay  can 52-ci, Er  mə -
nis  tan isə 96-cı möv  qe  də ol  muş  dur. 
Ha  va gü  cü üz  rə Azər  bay  can 63-cü, 
Er  mə  nis  tan 86-cı ye  ri tut  muş  dur. 
Də  niz gü  cü üz  rə Azər  bay  can 67-ci 
yer  də, Er  mə  nis  tan isə də  niz öl  kə  si 

ol  ma  dı  ğın  dan bu sa  hə  də im  kan  la -
rı sıf  ra bə  ra  bər he  sab olun  muş  dur. 
Tank gü  cü üz  rə Azər  bay  can 32-ci, 
Er  mə  nis  tan isə 2 də  fə  dən də aşa  ğı 
gös  tə  ri  ci  yə (78) ma  lik  dir. Fərq göz 
qa  ba  ğın  da  dır. Əla  və şər  hə eh  ti  yac 
yox  dur.

Öl  kə  miz  də qı  sa za  man ər  zin -
də 20-dən ar  tıq hər  bi za  vo  dun işə 
sa  lın  ma  sı və müasir hər  bi-sə  na  ye 
komp  lek  si  nin for  ma  laş  ma  sı ta  ri -
xi nailiy  yət he  sab olun  ma  lı  dır. 5-ci 
nə  sil si  lah  la  rın dün  ya  nın apa  rı  cı 
si  lah ix  ra  cat  çı  la  rın  dan alın  ma  sı və 
bu sa  hə  də də uğur  lu şa  xə  lən  dir  mə 
si  ya  sə  ti  nin tət  biq edil  mə  si  öl  kə  mi -
zə  tək  cə hər  bi de  yil, həm də si  ya  si  
di  vi  dent  lər gə  tir  miş  dir. Or  du  muz  da 
dö  yüş ru  hu və  hər  bi və  tən  pər  vər  lik  
his  si  nin  ən yük  sək sə  viy  yə  si  tə  min 
edil  miş  dir. Or  du  muz və  tən qar  şı  sın -
da  xi  las  kar  lıq mis  si  ya  sı  nı hə  ya  ta ke -
çir  di  yin  dən in  tə  ha  sız mo  ti  va  si  ya  ya 
ma  lik ol  du  ğu hal  da, düş  mən or  du -
su öz iş  ğal  çı  ma  hiy  yə  ti sə  bə  bin  dən  
bü  tün bun  lar  dan məh  rum  dur.

Ali Baş Ko  man  da  nı  mı  zın bö  yük 
sər  kər  də  lik mə  ha  rə  ti, güc  lü ira  də  si 
və qə  tiy  yə  ti, mü  zəf  ər və ye  nil  məz 
or  du  mu  zun şü  caəti, xal  qın Pre -
zi  den  ti  nə olan bir  mə  na  lı dəs  tə  yi 
və  onun ət  ra  fın  da mo  no  lit bir  li  yi, 
Tür  ki  yə ki  mi güc  lü qar  daş döv  lə  tin 
Azər  bay  ca  nın ya  nın  da ol  ma  sı və 
onun at  dı  ğı is  tə  ni  lən ad  dı  mı  mü  da -
fiə et  mə  si, dost  Pa  kis  tan döv  lə  ti  nin 
öl  kə  mi  zə kö  mək et  mə  yə ha  zır ol  du -
ğu  nu bə  yan et  mə  si, qon  şu döv  lət  lər 
ola  raq, Ru  si  ya, İran və Gür  cüs  ta  nın 
iş  ğal  çı  nın hü  qu  qa  zidd ad  dım  la  rı  nı 
bu  xov  la  yan dav  ra  nış nü  ma  yiş et  dir -
mə  si və di  gər tə  rəf  daş döv  lət  lə  rin 
haqq işi  mi  zi mü  da  fiə et  mə  si Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də  Azər  bay  ca  nın 
tam  qə  lə  bə  si  ni tə  min edən həl  le  di  ci 
amil  lər  dir. O qə  lə  bə ki şə  hid  lə  ri  mi -
zin ru  hu  nu şad et  miş  dir, o qə  lə  bə ki 
Cəb  ra  yı  lı, Fü  zu  li  ni, Zən  gi  la  nı, Qu -
bad  lı  nı, Ağ  da  mı,  Kəl  bə  cə  ri, La  çı  nı, 
Had  ru  tu, Su  qo  vu  şa  nı, Şu  şa  nı və 
bü  töv  lük  də  iş  ğal al  tın  da  kı  bü  tün 
əra  zi  lə  ri  mi  zi  öz  əbə  di sa  hi  bi  nə 
-Azər  bay  can xal  qı  na qay  tar  mış  dır.

Bu mə  qam  da Ru  si  ya  nın ta  nın -
mış ic  ti  mai xa  di  mi, Bey  nəl  xalq 
Av  ra  si  ya Hə  rə  ka  tı  nın rəh  bə  ri 
Alek  sandr Du  qi  nin fi  kir  lə  ri  nə 
is  ti  nad et  mək ye  ri  nə dü  şər: “Dü -
şü  nü  rəm, ha  zır  da İl  ham Əli  yev 
dün  ya  da bir nöm  rə  li si  ya  sət  çi  dir.  
Son il  lər ər  zin  də heç bir si  ya  si li -
de  rə İl  ham Əli  yev qə  dər öz xal  qı 
və döv  lə  ti  nin mil  li ma  raq  la  rı  nın 

mü  da  fiəsi işi  nin öh  də  sin  dən be  lə 
par  laq sə  viy  yə  də gəl  mək nə  sib 
ol  ma  mış  dır”. Si  ta  tın so  nu. Əla  və 
şər  hə eh  ti  yac yox  dur.

YaşasınHeydərƏliyev
siyasikursu!Yaşasınxilaskar
AliBaşKomandanımız!Yaşasın
müzəffərAzərbaycanOrdusu!

Qarabağbizimdir!
QarabağAzərbaycandır!

Ölkəmizdəqısazamanərzində20dənartıqhərbi
zavodunişəsalınmasıvəmüasirhərbisənaye
kompleksininformalaşmasıtarixinailiyyəthesab
olunmalıdır.5cinəsilsilahlarındünyanınaparıcı
silahixracatçılarındanalınmasıvəbusahədədə
uğurluşaxələndirməsiyasətinintətbiqedilməsi
ölkəmizətəkcəhərbideyil,həmdəsiyasi
dividentlərgətirmişdir.
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“Də  mir yum  ruq” əmə  liy  ya  tı nə  ti -
cə  sin  də uzun il  lər  dən bə  ri iki  li stan -
dart  lar möv  qe  yin  dən çı  xış edən bir 
sı  ra döv  lət  lə  rin və bə  zi bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le -
mi  nin həl  li  nin hər  bi yo  lu ol  ma  ma  sı 
ba  rə  də te  zi  si dar  ma  da  ğın edi  lə  rək 
BMT-nin Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 
qət  na  mə  lə  ri döv  lə  ti  miz tə  rə  fin  dən 
ic  ra olun  du. Bir da  ha xa  tır  lat  maq 
la  zım  dır ki, bey  nəl  xalq sül  hün və 
təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  si -
nə gö  rə əsas mə  su  liy  yə  ti da  şı  yan 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın hər dörd 
qət  na  mə  sin  də Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın su  ve  ren  li  yi və əra  zı bü  töv -
lü  yü bir  mə  na  lı ola  raq təs  diq edi  lir  di 
(30 ap  rel 1993-cü il ta  rix  li 822 say  lı 
qət  na  mə  nin pream  bu  la  sı  nın 7-ci 
bən  di, 29 iyul 1993-cü il ta  rix  li 853 
say  lı qət  na  mə  nin pream  bu  la  sı  nın 
8-ci bən  di, 10 okt  yabr 1993-cü il ta -
rix  li 874 say  lı qət  na  mə  nin pream  bu -

la  sı  nın 5-ci bən  di, 2 no  yabr 1993-cü il 
ta  rix  li 884 say  lı qət  na  mə  nin pream -
bu  la  sı  nın 6-cı bən  di). Həm  çi  nin bu 
qət  na  mə  lər  də bey  nəl  xalq sər  həd  lə -
rin to  xu  nul  maz  lı  ğı və əra  zi  lə  rin əl  də 
edil  mə  si üçün güc tət  bi  qi  nin yol  ve -
ril  məz  li  yi vur  ğu  la  na  raq, iş  ğal  çı qüv -
və  lə  rin Azər  bay  can tor  paq  la  rın  dan 
“dər  hal, ta  ma  mi  lə və qeyd-şərt  siz 
çı  xa  rıl  ma  sı” tə  ləb edil  miş  dir. Döv -
lə  ti  miz bu qət  na  mə  lə  rin ic  ra  sı üçün 
bö  yük dip  lo  ma  tik səy  lər gös  tər  sə də, 
təəs  süf ki, tə  ca  vüz  kar Er  mə  nis  tan 
mi  li  ta  rist si  ya  sə  ti  ni da  vam et  di  rə  rək, 
hər  bi təx  ri  bat  lar tö  rət  mə  yə üs  tün  lük 
ver  miş  dir. Əl  bət  ə ki, be  lə şə  rait  də 
ye  ga  nə çı  xış yo  lu bey  nəl  xalq hü  qu -
qun ha  mı  lıq  la ta  nı  nan tə  məl prin  sip -
lə  ri  nin hər  bi yol  la bər  pa edil  mə  si idi 
və mü  zəf  ər Azər  bay  can Or  du  su  nun 
par  laq qə  lə  bə  si öl  kə  mi  zin su  ve  ren  li -
yi  ni, əra  zı bü  töv  lü  yü  nü, bey  nəl  xalq 
sül  hü və ta  ri  xi əda  lə  ti bər  pa et  di. 

Ey  ni za  man  da, nə  zə  rə al  maq 
la  zım  dır ki, post  mü  na  qi  şə döv  rü -
nün mü  hüm mər  hə  lə  lə  rin  dən bi  ri  ni 
bey  nəl  xalq ci  na  yət  lə  rə gö  rə cə  za  sız -
lı  ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı təş  kil edir. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi hər  bi əmə  liy  yat  lar ta  ma -
mi  lə bey  nəl  xalq hü  quq çər  çi  və  sin  də 
ol  du  ğu hal  da, Er  mə  nis  tan si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən bey  nəl  xalq hu -
ma  ni  tar hü  quq to  tal şə  kil  də po  zu -
la  raq, çox  say  lı mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri 
tö  rə  dil  miş  dir.

Mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri - “jus in 
bel  lo” “mü  ha  ri  bə hü  qu  qu” ki  mi 
ta  nı  nan bey  nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü -
qu  qun ko  bud po  zun  tu  la  rı ola  raq, 
si  vil döv  lət  lər tə  rə  fin  dən yek  dil  lik -
lə qar  şı  sı alı  nan və cə  za  lan  dı  rı  lan 
ci  na  yət əməl  lə  ri sı  ra  sın  da xü  su  si 
yer tu  tur. Bu  nu təs  diq et  mək üçün 
tək  cə bir fak  ta is  ti  nad et  mək ki  fa -
yət  dir. Müasir bey  nəl  xalq hu  ma -
ni  tar hü  qu  qun tə  mə  li  ni təş  kil edən 
12 av  qust 1949-cu il ta  rix  li dörd 
Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  sı  nı - “Qu  ru  da 
dö  yü  şən si  lah  lı qüv  və  lər  də ya  ra -
lı  la  rın və xəs  tə  lə  rin və  ziy  yə  ti  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” (I CK), 
“Də  niz  də  ki si  lah  lı qüv  və  lər  də ya  ra -
lı  la  rın, xəs  tə  lə  rin və gə  mi qə  za  sı  na 
uğ  ra  yan  la  rın və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  laş -
dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” (II CK), “Hər  bi 
əsir  lər  lə rəf  tar haq  qın  da” (III CK), 
“Mü  ha  ri  bə za  ma  nı mül  ki şəxs  lə -
rin mü  da  fiəsi haq  qın  da” (IV CK) 
BMT-nin bü  tün üzv  lə  ri də da  xil 
ol  maq  la, 196 döv  lət ra  ti  fi  ka  si  ya 
et  miş  dir. Mü  ha  ri  bə qur  ban  la  rı  nın 
mü  da  fiəsi, mü  ha  ri  bə üsul  la  rı və va -
si  tə  lə  ri  nin məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı ilə 
bağ  lı uni  ver  sal bey  nəl  xalq-hü  qu  qi 

ya  naş  ma  nın qə  bul edil  mə  si si  lah  lı 
mü  na  qi  şə  lər döv  rün  də hu  ma  ni  tar 
stan  dart  la  rın müt  ləq for  ma  da tət -
biq edi  lmə  si  nin va  cib  li  yi  nin tə  za -
hü  rü  dür.

Mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri uzun müd -
dət ər  zin  də for  ma  la  şan bey  nəl  xalq 
ci  na  yət  lə  rin müs  tə  qil ka  te  qo  ri  ya  sı -
dır və bu əməl  lə  rin mü  ha  ri  bə qa -
nun  la  rı  nın po  zul  ma  sı  nın qis  min  də 
ko  di  fi  ka  si  ya  sı  nın ilk cəh  di ki  mi Ko -
lum  bi  ya uni  ver  si  te  ti  nin pro  fes  so  ru, 
al  man əsil  li Fran  sis Li  ber tə  rə  fin  dən 
ha  zır  lan  mış və ABŞ-da 1861-1865-ci 
il  lə  rin və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si döv -
rün  də (1863-cü il  də) “Səh  ra şə -
raitin  də Ame  ri  ka Bir  ləş  miş 
Ştat  la  rı or  du  la  rı  nın ida  rə 
edil  mə  si tə  li  mat  la  rı” ki  mi 
hö  ku  mət tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  miş  dir. Bu “Tə  li  mat -
lar” ta  ri  xə məş  hur “Li  ber 
Mə  cəl  lə  si” adı ilə da  xil ol -
muş  dur və bu  ra  da “mü  ha -
ri  bə ci  na  yət  lə  ri” ter  mi  nin -
dən is  ti  fa  də edil  mə  sə də, 
sö  zün əsl mə  na  sın  da, “Tə  li  mat  lar” 
mü  ha  ri  bə qa  nun  la  rı və adət  lə  ri  nin 
sis  tem  ləş  di  ril  mə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  mış  dır. Ümu  miy  yət  lə, “Li  ber 
Mə  cəl  lə  si” son  ra  kı dövr  də si  lah -
lı mü  na  qi  şə  lə r hü  qu  qun “Haaqa 
mo  de  li” (hər  bi əmə  liy  yat  la  rın 
apa  rıl  ma  sı  nı tən  zim  lə  yən qay  da  lar 
top  lu  su) və “Ce  nev  rə mo  de  li” (ya -
ra  lı  lar, hər  bi əsir  lər, xəs  tə  lər, mül  ki 
əha  li  nin mü  da  fiəsi  ni tən  zim  lə  yən 
qay  da  lar top  lu  su) mo  di  fi  ka  si  ya -
la  rı  nın for  ma  laş  ma  sın  da is  ti  fa  də 
edil  miş  dir. Qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, bu iki üz  vi bağ  lı  lı  ğı olan hü  quq 
sa  hə  si bu gün bey  nəl  xalq hu  ma  ni -
tar hü  quq ki  mi ta  nı  nan mü  rək  kəb 
va  hid sis  tem təş  kil et  miş  dir.

“Li  ber Mə  cəl  lə  si”nin qə  bu  lun  dan 
son  ra  kı dövr  də bey  nəl  xalq sə  viy  yə -
də bir sı  ra mü  hüm kon  ven  si  ya  la  rın 
(mə  sə  lən, 6 iyul 1906-cı il ta  rix  li “Dö -
yü  şən si  lah  lı qüv  və  lər  də ya  ra  lı  la  rın 
və xəs  tə  lə  rin və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı -
rıl  ma  sı haq  qın  da” Ce  nev  rə Kon  ven -
si  ya  sı) qə  bul edil  mə  si  nə bax  ma  ya -
raq, yal  niz İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si 

döv  rün  də tö  rə  di  lən vəh  şi  lik  lər  dən 
son  ra bey  nəl  xalq bir  lik si  lah  lı mü  na -
qi  şə  lər za  ma  nı mü  ha  ri  bə qa  nun  la  rı 
və adət  lə  ri  nin po  zul  ma  sı hal  la  rı  na 
“mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti” sta  tu  su  nu ver -
miş  dir.

Xa  tır  lat  maq la  zım  dır ki, Nürn -
berq bey  nəl  xalq hər  bi tri  bu  na  lı  nın 
ni  zam  na  mə  si  nin 8-ci mad  də  si  nin 
“b” bən  di  nə uy  ğun ola  raq mü  ha  ri  bə 
qa  nun  la  rı  nın və adət  lə  ri  nin po  zul -
ma  sı, yə  ni mül  ki əha  li  nin, hər  bi əsir -
lə  rin, də  niz  də  ki şəxs  lə  rin, gi  rov  la  rın 
qət  lə ye  ti  ril  mə  si və ya on  la  ra iş  gən  cə 
ve  ril  mə  si; ic  ti  mai və ya xü  su  si mül -
kiy  yə  tin qa  rət edil  mə  si; şə  hər  lə  rin 

və ya kənd  lə  rin məhv edil  mə  si və 
s. əməl  lə  rə gö  rə ci  na  yət mə  su  liy  yə -
ti nə  zər  də tu  tul  ma  sı nə  ti  cə  sin  də bir 
çox na  sist ca  ni  lə  rin cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı 
müm  kün ol  muş  dur.

1949-cu il Ce  nev  rə kon  ven  si -
ya  la  rı  nın və son  ra  dan 1977-ci il 
iyu  nun 8-də on  la  ra əla  və pro  to  kol -
la  rın qə  bu  lu müasir dövr  də si  lah  lı 
mü  na  qi  şə  lər  lə əla  qə  dar hu  ma  ni  tar 
mə  sə  lə  lə  rin həl  li me  xa  niz  mi  nin 
hü  qu  qi əsas  la  rı  nı for  ma  laş  dı  rır. 
Bu  ra  da ən önəm  li mə  sə  lə  lər  dən bi  ri 
də mü  ha  rı  bə ci  na  yət  lə  ri ki  mi töv  sif 
edi  lən Ce  nev  rə kon  ven  si  ya  la  rı  nın 
cid  di po  zun  tu  la  rı  nın dairə  si  nin 
müəy  yən olun  ma  sı  dır. Bey  nəl  xalq 
si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər za  ma  nı tö  rə  di -
lən mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri bey  nəl  xalq 
si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər  də tət  biq olu  nan 
mü  ha  ri  bə adət  lə  ri və qa  nun  la  rı  nın 
po  zul  ma  sı ki  mi töv  sif edi  lən bir çox 
əməl  lə  ri eh  ti  va edir. Bun  la  rın sı  ra  sı -
na, o cüm  lə  dən mül  ki əha  li  yə və ya 
hər  bi əmə  liy  yat  lar  da iş  ti  rak et  mə  yən 
ay  rı-ay  rı mül  ki şəxs  lə  rə, mül  ki ob -
yekt  lə  rə, yə  ni hər  bi hə  dəf ol  ma  yan 

ob  yekt  lə  rə, mü  da  fiə olun  ma  yan və 
hər  bi hə  dəf ol  ma  yan ya  şa  yış mən  tə -
qə  lə  ri  nə, ya  şa  yış bi  na  la  rı  na qəs  dən 
hü  cum edil  mə  si, qa  da  ğan olun  muş 
si  lah  lar  dan is  ti  fa  də edil  mə  si, iş  ğal  çı 
döv  lət tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  miş əra  zi -
lə  rin qa  nun  suz məs  kun  laş  dı  rıl  ma  sı, 
xə  ya  nət  kar  ca  sı  na mül  ki şəxs  lə  rin və 
ya kom  ba  tant  la  rın qət  lə ye  ti  ril  mə  si, 
on beş ya  şı  na çat  ma  yan uşaq  la  rın 
si  lah  lı qüv  və  lə  rin tər  ki  bi  nə cəlb edil -
mə  si və on  la  rın hər  bi əmə  liy  yat  lar  da 
fəal iş  tı  ra  kı  nın tə  min edil  mə  si və s. 

Gö  rün  dü  yü ki  mi, bu əməl  lər 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən küt  lə  vi şə  kil -
də tö  rə  di  lən ci  na  yət  lər  dir. Nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, Azər  bay  ca  nın 
mül  ki əha  li  si, mül  ki inf  rast  ruk  tur 
ob  yekt  lə  ri nəin  ki mü  na  qi  şə zo  na  sın -
da, hət  a on  dan çox uzaq  da yer  lə  şən 
Gən  cə, Bər  də və di  gər ya  şa  yış mən -
tə  qə  lə  ri  miz er  mə  ni sı  lah  lı bir  ləş  mə -
lə  ri tə  rə  fin  dən bal  lis  tik ra  ket  lər  dən 
və qa  da  ğan olun  muş klas  ter (kas  set) 
sur  sat  la  rın  dan is  ti  fa  də et  mək  lə hü -
cum  la  ra mə  ruz qal  mış  dır. Bu bar  bar -
lıq akt  la  rı nə  ti  cə  sin  də 94 nə  fər mül  ki 
şəxs qət  lə ye  ti  ril  mış, 407 nə  fər ağır 
xə  sa  rət al  mış, 3326 ya  şa  yış ti  ki  li  si  nə, 
504 mül  ki ob  yek  tə, 120 çox  mən  zil  li 
bi  na  la  ra zi  yan vu  rul  muş  dur.

Er  mə  nis  ta  nın tö  rət  di  yi mü  ha  ri  bə 
ci  na  yət  lə  ri  nin, yu  xa  rı  da qeyd edil  di -
yi ki  mi, çe  şid  li növ  lə  ri var və bun -
la  rın sı  ra  sın  da əv  vəl  lər iş  ğal al  tın  da 
ol  muş və 44 gün  lük mü  ha  ri  bə  də 
öl  kə  mi  zin şan  lı qə  lə  bə  sin  dən son  ra 
düş  mən  dən ta  ma  mi  lə azad edil  miş 
əra  zi  lər  də bey  nəl  xalq hü  qu  qa zidd 
məs  kun  laş  ma  la  rın ke  çi  ril  mə  si xü  su  si 
yer tu  tur.

Ümu  miy  yət  lə, müasir şə  rait  də 
de  por  ta  si  ya  lar, əha  li  nin qey  ri-qa -
nu  ni trans  fer  lə  ri, iş  ğal edil  miş 
əra  zi  lə  rin məs  kun  laş  dı  rıl  ma  sı 
bey  nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  qu  qun 
fun  da  men  tal nor  ma  la  rı və prin  sip -
lə  ri ilə bir ara  ya sığ  ma  yan ən ağır 
mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti  dir. Mə  sə  lə bu  ra -
sın  da  dır ki, iş  ğal olun  muş Azər  bay -
can əra  zi  lə  rin  də er  mə  ni  lər tə  rə  fin -
dən məs  kun  laş  dı  rıl  ma  nın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si əha  li  nin de  moq  ra  fik 

Nizami Səfərov
Milli Məclisin deputatı

Müharibə cinayətləri törədənlərin 
cəzalandırılması qaçılmazdır

Müasirşəraitdədeportasiyalar,əhalinin
qeyriqanunitransferləri,işğaledilmiş
ərazilərinməskunlaşdırılmasıbeynəl
xalqhumanitarhüququnfundamental
normalarıvəprinsipləriiləbiraraya
sığmayanənağırmüharibəcinayətidir.

Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da mü  zəff  ər or  du  mu  zun 
əks-hü  cum təd  bir  lə  ri nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la  rı  mı  zın 30 il  lik iş  ğal  dan azad edil  mə  si Azər  bay  can ta  ri  xi -
nin ən mü  hüm ha  di  sə  si ki  mi yad  daş  la  ra ya  zıl  dı.
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“Də  mir yum  ruq” əmə  liy  ya  tı nə  ti -
cə  sin  də uzun il  lər  dən bə  ri iki  li stan -
dart  lar möv  qe  yin  dən çı  xış edən bir 
sı  ra döv  lət  lə  rin və bə  zi bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le -
mi  nin həl  li  nin hər  bi yo  lu ol  ma  ma  sı 
ba  rə  də te  zi  si dar  ma  da  ğın edi  lə  rək 
BMT-nin Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 
qət  na  mə  lə  ri döv  lə  ti  miz tə  rə  fin  dən 
ic  ra olun  du. Bir da  ha xa  tır  lat  maq 
la  zım  dır ki, bey  nəl  xalq sül  hün və 
təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  si -
nə gö  rə əsas mə  su  liy  yə  ti da  şı  yan 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın hər dörd 
qət  na  mə  sin  də Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın su  ve  ren  li  yi və əra  zı bü  töv -
lü  yü bir  mə  na  lı ola  raq təs  diq edi  lir  di 
(30 ap  rel 1993-cü il ta  rix  li 822 say  lı 
qət  na  mə  nin pream  bu  la  sı  nın 7-ci 
bən  di, 29 iyul 1993-cü il ta  rix  li 853 
say  lı qət  na  mə  nin pream  bu  la  sı  nın 
8-ci bən  di, 10 okt  yabr 1993-cü il ta -
rix  li 874 say  lı qət  na  mə  nin pream  bu -

la  sı  nın 5-ci bən  di, 2 no  yabr 1993-cü il 
ta  rix  li 884 say  lı qət  na  mə  nin pream -
bu  la  sı  nın 6-cı bən  di). Həm  çi  nin bu 
qət  na  mə  lər  də bey  nəl  xalq sər  həd  lə -
rin to  xu  nul  maz  lı  ğı və əra  zi  lə  rin əl  də 
edil  mə  si üçün güc tət  bi  qi  nin yol  ve -
ril  məz  li  yi vur  ğu  la  na  raq, iş  ğal  çı qüv -
və  lə  rin Azər  bay  can tor  paq  la  rın  dan 
“dər  hal, ta  ma  mi  lə və qeyd-şərt  siz 
çı  xa  rıl  ma  sı” tə  ləb edil  miş  dir. Döv -
lə  ti  miz bu qət  na  mə  lə  rin ic  ra  sı üçün 
bö  yük dip  lo  ma  tik səy  lər gös  tər  sə də, 
təəs  süf ki, tə  ca  vüz  kar Er  mə  nis  tan 
mi  li  ta  rist si  ya  sə  ti  ni da  vam et  di  rə  rək, 
hər  bi təx  ri  bat  lar tö  rət  mə  yə üs  tün  lük 
ver  miş  dir. Əl  bət  ə ki, be  lə şə  rait  də 
ye  ga  nə çı  xış yo  lu bey  nəl  xalq hü  qu -
qun ha  mı  lıq  la ta  nı  nan tə  məl prin  sip -
lə  ri  nin hər  bi yol  la bər  pa edil  mə  si idi 
və mü  zəf  ər Azər  bay  can Or  du  su  nun 
par  laq qə  lə  bə  si öl  kə  mi  zin su  ve  ren  li -
yi  ni, əra  zı bü  töv  lü  yü  nü, bey  nəl  xalq 
sül  hü və ta  ri  xi əda  lə  ti bər  pa et  di. 

Ey  ni za  man  da, nə  zə  rə al  maq 
la  zım  dır ki, post  mü  na  qi  şə döv  rü -
nün mü  hüm mər  hə  lə  lə  rin  dən bi  ri  ni 
bey  nəl  xalq ci  na  yət  lə  rə gö  rə cə  za  sız -
lı  ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı təş  kil edir. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi hər  bi əmə  liy  yat  lar ta  ma -
mi  lə bey  nəl  xalq hü  quq çər  çi  və  sin  də 
ol  du  ğu hal  da, Er  mə  nis  tan si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən bey  nəl  xalq hu -
ma  ni  tar hü  quq to  tal şə  kil  də po  zu -
la  raq, çox  say  lı mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri 
tö  rə  dil  miş  dir.

Mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri - “jus in 
bel  lo” “mü  ha  ri  bə hü  qu  qu” ki  mi 
ta  nı  nan bey  nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü -
qu  qun ko  bud po  zun  tu  la  rı ola  raq, 
si  vil döv  lət  lər tə  rə  fin  dən yek  dil  lik -
lə qar  şı  sı alı  nan və cə  za  lan  dı  rı  lan 
ci  na  yət əməl  lə  ri sı  ra  sın  da xü  su  si 
yer tu  tur. Bu  nu təs  diq et  mək üçün 
tək  cə bir fak  ta is  ti  nad et  mək ki  fa -
yət  dir. Müasir bey  nəl  xalq hu  ma -
ni  tar hü  qu  qun tə  mə  li  ni təş  kil edən 
12 av  qust 1949-cu il ta  rix  li dörd 
Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  sı  nı - “Qu  ru  da 
dö  yü  şən si  lah  lı qüv  və  lər  də ya  ra -
lı  la  rın və xəs  tə  lə  rin və  ziy  yə  ti  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” (I CK), 
“Də  niz  də  ki si  lah  lı qüv  və  lər  də ya  ra -
lı  la  rın, xəs  tə  lə  rin və gə  mi qə  za  sı  na 
uğ  ra  yan  la  rın və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  laş -
dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” (II CK), “Hər  bi 
əsir  lər  lə rəf  tar haq  qın  da” (III CK), 
“Mü  ha  ri  bə za  ma  nı mül  ki şəxs  lə -
rin mü  da  fiəsi haq  qın  da” (IV CK) 
BMT-nin bü  tün üzv  lə  ri də da  xil 
ol  maq  la, 196 döv  lət ra  ti  fi  ka  si  ya 
et  miş  dir. Mü  ha  ri  bə qur  ban  la  rı  nın 
mü  da  fiəsi, mü  ha  ri  bə üsul  la  rı və va -
si  tə  lə  ri  nin məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı ilə 
bağ  lı uni  ver  sal bey  nəl  xalq-hü  qu  qi 

ya  naş  ma  nın qə  bul edil  mə  si si  lah  lı 
mü  na  qi  şə  lər döv  rün  də hu  ma  ni  tar 
stan  dart  la  rın müt  ləq for  ma  da tət -
biq edi  lmə  si  nin va  cib  li  yi  nin tə  za -
hü  rü  dür.

Mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri uzun müd -
dət ər  zin  də for  ma  la  şan bey  nəl  xalq 
ci  na  yət  lə  rin müs  tə  qil ka  te  qo  ri  ya  sı -
dır və bu əməl  lə  rin mü  ha  ri  bə qa -
nun  la  rı  nın po  zul  ma  sı  nın qis  min  də 
ko  di  fi  ka  si  ya  sı  nın ilk cəh  di ki  mi Ko -
lum  bi  ya uni  ver  si  te  ti  nin pro  fes  so  ru, 
al  man əsil  li Fran  sis Li  ber tə  rə  fin  dən 
ha  zır  lan  mış və ABŞ-da 1861-1865-ci 
il  lə  rin və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si döv -
rün  də (1863-cü il  də) “Səh  ra şə -
raitin  də Ame  ri  ka Bir  ləş  miş 
Ştat  la  rı or  du  la  rı  nın ida  rə 
edil  mə  si tə  li  mat  la  rı” ki  mi 
hö  ku  mət tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  miş  dir. Bu “Tə  li  mat -
lar” ta  ri  xə məş  hur “Li  ber 
Mə  cəl  lə  si” adı ilə da  xil ol -
muş  dur və bu  ra  da “mü  ha -
ri  bə ci  na  yət  lə  ri” ter  mi  nin -
dən is  ti  fa  də edil  mə  sə də, 
sö  zün əsl mə  na  sın  da, “Tə  li  mat  lar” 
mü  ha  ri  bə qa  nun  la  rı və adət  lə  ri  nin 
sis  tem  ləş  di  ril  mə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  mış  dır. Ümu  miy  yət  lə, “Li  ber 
Mə  cəl  lə  si” son  ra  kı dövr  də si  lah -
lı mü  na  qi  şə  lə r hü  qu  qun “Haaqa 
mo  de  li” (hər  bi əmə  liy  yat  la  rın 
apa  rıl  ma  sı  nı tən  zim  lə  yən qay  da  lar 
top  lu  su) və “Ce  nev  rə mo  de  li” (ya -
ra  lı  lar, hər  bi əsir  lər, xəs  tə  lər, mül  ki 
əha  li  nin mü  da  fiəsi  ni tən  zim  lə  yən 
qay  da  lar top  lu  su) mo  di  fi  ka  si  ya -
la  rı  nın for  ma  laş  ma  sın  da is  ti  fa  də 
edil  miş  dir. Qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, bu iki üz  vi bağ  lı  lı  ğı olan hü  quq 
sa  hə  si bu gün bey  nəl  xalq hu  ma  ni -
tar hü  quq ki  mi ta  nı  nan mü  rək  kəb 
va  hid sis  tem təş  kil et  miş  dir.

“Li  ber Mə  cəl  lə  si”nin qə  bu  lun  dan 
son  ra  kı dövr  də bey  nəl  xalq sə  viy  yə -
də bir sı  ra mü  hüm kon  ven  si  ya  la  rın 
(mə  sə  lən, 6 iyul 1906-cı il ta  rix  li “Dö -
yü  şən si  lah  lı qüv  və  lər  də ya  ra  lı  la  rın 
və xəs  tə  lə  rin və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı -
rıl  ma  sı haq  qın  da” Ce  nev  rə Kon  ven -
si  ya  sı) qə  bul edil  mə  si  nə bax  ma  ya -
raq, yal  niz İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si 

döv  rün  də tö  rə  di  lən vəh  şi  lik  lər  dən 
son  ra bey  nəl  xalq bir  lik si  lah  lı mü  na -
qi  şə  lər za  ma  nı mü  ha  ri  bə qa  nun  la  rı 
və adət  lə  ri  nin po  zul  ma  sı hal  la  rı  na 
“mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti” sta  tu  su  nu ver -
miş  dir.

Xa  tır  lat  maq la  zım  dır ki, Nürn -
berq bey  nəl  xalq hər  bi tri  bu  na  lı  nın 
ni  zam  na  mə  si  nin 8-ci mad  də  si  nin 
“b” bən  di  nə uy  ğun ola  raq mü  ha  ri  bə 
qa  nun  la  rı  nın və adət  lə  ri  nin po  zul -
ma  sı, yə  ni mül  ki əha  li  nin, hər  bi əsir -
lə  rin, də  niz  də  ki şəxs  lə  rin, gi  rov  la  rın 
qət  lə ye  ti  ril  mə  si və ya on  la  ra iş  gən  cə 
ve  ril  mə  si; ic  ti  mai və ya xü  su  si mül -
kiy  yə  tin qa  rət edil  mə  si; şə  hər  lə  rin 

və ya kənd  lə  rin məhv edil  mə  si və 
s. əməl  lə  rə gö  rə ci  na  yət mə  su  liy  yə -
ti nə  zər  də tu  tul  ma  sı nə  ti  cə  sin  də bir 
çox na  sist ca  ni  lə  rin cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı 
müm  kün ol  muş  dur.

1949-cu il Ce  nev  rə kon  ven  si -
ya  la  rı  nın və son  ra  dan 1977-ci il 
iyu  nun 8-də on  la  ra əla  və pro  to  kol -
la  rın qə  bu  lu müasir dövr  də si  lah  lı 
mü  na  qi  şə  lər  lə əla  qə  dar hu  ma  ni  tar 
mə  sə  lə  lə  rin həl  li me  xa  niz  mi  nin 
hü  qu  qi əsas  la  rı  nı for  ma  laş  dı  rır. 
Bu  ra  da ən önəm  li mə  sə  lə  lər  dən bi  ri 
də mü  ha  rı  bə ci  na  yət  lə  ri ki  mi töv  sif 
edi  lən Ce  nev  rə kon  ven  si  ya  la  rı  nın 
cid  di po  zun  tu  la  rı  nın dairə  si  nin 
müəy  yən olun  ma  sı  dır. Bey  nəl  xalq 
si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər za  ma  nı tö  rə  di -
lən mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri bey  nəl  xalq 
si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər  də tət  biq olu  nan 
mü  ha  ri  bə adət  lə  ri və qa  nun  la  rı  nın 
po  zul  ma  sı ki  mi töv  sif edi  lən bir çox 
əməl  lə  ri eh  ti  va edir. Bun  la  rın sı  ra  sı -
na, o cüm  lə  dən mül  ki əha  li  yə və ya 
hər  bi əmə  liy  yat  lar  da iş  ti  rak et  mə  yən 
ay  rı-ay  rı mül  ki şəxs  lə  rə, mül  ki ob -
yekt  lə  rə, yə  ni hər  bi hə  dəf ol  ma  yan 

ob  yekt  lə  rə, mü  da  fiə olun  ma  yan və 
hər  bi hə  dəf ol  ma  yan ya  şa  yış mən  tə -
qə  lə  ri  nə, ya  şa  yış bi  na  la  rı  na qəs  dən 
hü  cum edil  mə  si, qa  da  ğan olun  muş 
si  lah  lar  dan is  ti  fa  də edil  mə  si, iş  ğal  çı 
döv  lət tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  miş əra  zi -
lə  rin qa  nun  suz məs  kun  laş  dı  rıl  ma  sı, 
xə  ya  nət  kar  ca  sı  na mül  ki şəxs  lə  rin və 
ya kom  ba  tant  la  rın qət  lə ye  ti  ril  mə  si, 
on beş ya  şı  na çat  ma  yan uşaq  la  rın 
si  lah  lı qüv  və  lə  rin tər  ki  bi  nə cəlb edil -
mə  si və on  la  rın hər  bi əmə  liy  yat  lar  da 
fəal iş  tı  ra  kı  nın tə  min edil  mə  si və s. 

Gö  rün  dü  yü ki  mi, bu əməl  lər 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən küt  lə  vi şə  kil -
də tö  rə  di  lən ci  na  yət  lər  dir. Nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, Azər  bay  ca  nın 
mül  ki əha  li  si, mül  ki inf  rast  ruk  tur 
ob  yekt  lə  ri nəin  ki mü  na  qi  şə zo  na  sın -
da, hət  a on  dan çox uzaq  da yer  lə  şən 
Gən  cə, Bər  də və di  gər ya  şa  yış mən -
tə  qə  lə  ri  miz er  mə  ni sı  lah  lı bir  ləş  mə -
lə  ri tə  rə  fin  dən bal  lis  tik ra  ket  lər  dən 
və qa  da  ğan olun  muş klas  ter (kas  set) 
sur  sat  la  rın  dan is  ti  fa  də et  mək  lə hü -
cum  la  ra mə  ruz qal  mış  dır. Bu bar  bar -
lıq akt  la  rı nə  ti  cə  sin  də 94 nə  fər mül  ki 
şəxs qət  lə ye  ti  ril  mış, 407 nə  fər ağır 
xə  sa  rət al  mış, 3326 ya  şa  yış ti  ki  li  si  nə, 
504 mül  ki ob  yek  tə, 120 çox  mən  zil  li 
bi  na  la  ra zi  yan vu  rul  muş  dur.

Er  mə  nis  ta  nın tö  rət  di  yi mü  ha  ri  bə 
ci  na  yət  lə  ri  nin, yu  xa  rı  da qeyd edil  di -
yi ki  mi, çe  şid  li növ  lə  ri var və bun -
la  rın sı  ra  sın  da əv  vəl  lər iş  ğal al  tın  da 
ol  muş və 44 gün  lük mü  ha  ri  bə  də 
öl  kə  mi  zin şan  lı qə  lə  bə  sin  dən son  ra 
düş  mən  dən ta  ma  mi  lə azad edil  miş 
əra  zi  lər  də bey  nəl  xalq hü  qu  qa zidd 
məs  kun  laş  ma  la  rın ke  çi  ril  mə  si xü  su  si 
yer tu  tur.

Ümu  miy  yət  lə, müasir şə  rait  də 
de  por  ta  si  ya  lar, əha  li  nin qey  ri-qa -
nu  ni trans  fer  lə  ri, iş  ğal edil  miş 
əra  zi  lə  rin məs  kun  laş  dı  rıl  ma  sı 
bey  nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  qu  qun 
fun  da  men  tal nor  ma  la  rı və prin  sip -
lə  ri ilə bir ara  ya sığ  ma  yan ən ağır 
mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti  dir. Mə  sə  lə bu  ra -
sın  da  dır ki, iş  ğal olun  muş Azər  bay -
can əra  zi  lə  rin  də er  mə  ni  lər tə  rə  fin -
dən məs  kun  laş  dı  rıl  ma  nın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si əha  li  nin de  moq  ra  fik 

Nizami Səfərov
Milli Məclisin deputatı

Müharibə cinayətləri törədənlərin 
cəzalandırılması qaçılmazdır

Müasirşəraitdədeportasiyalar,əhalinin
qeyriqanunitransferləri,işğaledilmiş
ərazilərinməskunlaşdırılmasıbeynəl
xalqhumanitarhüququnfundamental
normalarıvəprinsipləriiləbiraraya
sığmayanənağırmüharibəcinayətidir.

Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da mü  zəff  ər or  du  mu  zun 
əks-hü  cum təd  bir  lə  ri nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la  rı  mı  zın 30 il  lik iş  ğal  dan azad edil  mə  si Azər  bay  can ta  ri  xi -
nin ən mü  hüm ha  di  sə  si ki  mi yad  daş  la  ra ya  zıl  dı.
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tər  ki  bi  nin də  yiş  di  ril  mə  si, iş  ğal  dan 
əv  vəl möv  cud olan sta  tus qvo-nun 
bər  pa  sı  nın və məc  bu  ri köç  kün  lə -
rin ge  ri  yə dön  mə  si  nin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı  na xid  mət edir  di. Ən mü -
hüm mə  qam  lar  dan bi  ri də on  dan 
iba  rət  dir ki, mü  na  qi  şə tə  rəf  ə  ri  nin 
bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lə  lər  dən irə  li 
gə  lən hü  qu  qi öh  də  lik  lə  rin  dən ası  lı 
ol  ma  ya  raq, iş  ğal al  tın  da olan əra  zi -
lə  rə öz əha  li  si  nin yer  ləş  di  ril  mə  si  nə 
qa  da  ğa ha  mı  lıq  la ta  nı  nan bey  nəl -
xalq adət hü  qu  qu  nun nor  ma  sı  dır.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin xü  su  siy -
yət  lə  ri  nə gö  rə bu  ra  da baş ve  rən ha -
di  sə  lə  rə  12 av  qust 1949-cu il ta  rix  li 
Ce  nev  rə kon  ven  si  ya  la  rı bir  mə  na  lı 
ola  raq şa  mil edi  lir. Xa  tır  lat  maq 
is  tər  dim ki, “İş  ğal edil  miş Fə  ləs  tin 
əra  zi  sin  də di  var in  şa  sı  nın hü  qu  qi 
nə  ti  cə  lə  ri  nə dair” 9 iyul 2004-cü il 
ta  rix  li Məs  lə  hət Rə  yin  də BMT-nin 
Bey  nəl  xalq Məh  kə  mə  si qeyd et  miş -
dir ki, “IV Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  sı 
iki və ya da  ha çox Yük  sək Ra  zı  lı  ğa 
gə  lən Tə  rəf  ər ara  sın  da ya  ra  nan 
si  lah  lı mü  na  qi  şə za  ma  nı iş  ğal olun -
muş əra  zi  lə  rə tət  biq edi  lir”. Nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, Dağ  lıq Qa  ra  bağ -
da mü  na  qi  şə  nin tə  rəf  ə  ri IV Ce  nev -
rə Kon  ven  si  ya  sı  nın iş  tı  rak  çı  la  rı  dır: 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 1993-cü il 
ap  re  lin 21-də, Er  mə  nis  tan isə 1993-
cü il iyu  nun 7-də bu bey  nəl  xalq 
hü  qu  qi sə  nə  də qo  şul  muş  dur.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, “Mül  ki 
əha  li  nin mü  ha  ri  bə döv  rün  də mü -
da  fiəsi haq  qın  da” IV Ce  nev  rə Kon -
ven  si  ya  nın 49-cu mad  də  si  nin 6-cı 
bən  di  nə əsa  sən “iş  ğal  çı döv  lət öz 
mül  ki əha  li  si  nin bir his  sə  si  ni iş  ğal 
et  di  yi əra  zi  yə de  por  ta  si  ya edə və ya 
kö  çü  rə bil  məz”. Bu mad  də  ni diq  qə -
tə alan 8 iyun 1977-ci il  də Ce  nev  rə 
Dip  lo  ma  tik Konf  ran  sın  da qə  bul 
edil  miş “Bey  nəl  xalq si  lah  lı mü  na -
qi  şə  lə  rin qur  ban  la  rı  nın mü  da  fiəsi 
haq  qın  da 12 av  qust 1949-cu il ta  rix -
li Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  la  rı  na Əla  və 
Pro  to  ko  lun (I Pro  to  kol)” 85-ci mad -
də  si  nin 4-cü his  sə  si  nin “a” bən  di  nə 
əsa  sən “iş  ğal  çı döv  lət tə  rə  fin  dən 

iş  ğal edi  lən əra  zi  yə öz mül  ki əha  li -
si  nin bir his  sə  si  nin kö  çü  rül  mə  si bu 
Pro  to  ko  lun cid  di po  zun  tu  su (gra  ve 
breach) sa  yı  lır”, yə  ni bu əməl  lər 
mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti  nin tər  ki  bi  ni eh -
ti  va edir. Bu  nun təs  di  qi  ni 1998-ci 
ilin 17 iyul ta  rix  də Ro  ma Dip  lo  ma -
tik Konf  ran  sın  da qə  bul edil  miş və 
1 iyul 2002-ci il  də qüv  və  yə min  miş 
Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə  mə  si  nin 
Sta  tu  tun  da tap  maq olar. Hə  min 
Sta  tu  tun 8-ci mad  də  si  nin 2-ci his  sə -
si  nin “b” bən  di  nin “vii” ya  rım  bən -
din  də Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  la  rı  na 
Əla  və Pro  to  ko  lun (I Pro  to  kol) 85-ci 
mad  də  sin  də gös  tə  ril  miş əmə  lin 
tö  rə  dil  mə  si bey  nəl  xalq ci  na  yət mə -
su  liy  yə  ti  nə sə  bəb olur.

Yu  xa  rı  da is  ti  nad et  di  yim “İş  ğal 
edil  miş Fə  ləs  tin əra  zi  sin  də di  var 
in  şa  sı  nın hü  qu  qi nə  ti  cə  lə  ri  nə dair” 
Məs  lə  hət Rə  yin  də BMT-nin Bey  nəl -
xalq Məh  kə  mə  si qeyd et  miş  dir ki, 
“Mül  ki əha  li  nin mü  ha  ri  bə döv  rün -
də mü  da  fiəsi haq  qın  da” Ce  nev  rə 
Kon  ven  si  ya  sı  nın 49-cu mad  də  si  nin 
6-cı bən  di “nəin  ki İkin  ci Dün  ya mü -
ha  ri  bə  si döv  rün  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
de  por  ta  si  ya və ya əha  li  nin zo  ra  kı  lıq -
la kö  çü  rül  mə  si  nə bən  zər hə  rə  kət  lə  ri, 
həm  çi  nin iş  ğal  çı döv  lət tə  rə  fin  dən 
iş  ğal edi  lən əra  zi  yə öz əha  li  si  nin 
qrup  la  rı  nın kö  çü  rül  mə  si  nin təş  ki  li -

ni və ya bu  nun hə  vəs  lən  di  ril  mə  si  ni 
qa  da  ğan edir”.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da iş  ğal  çı döv -
lət tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
məs  kun  laş  ma si  ya  sə  ti mü  ha  ri  bə 
ci  na  yə  ti ol  ma  sı ilə ya  na  şı, ey  ni za -
man  da, Er  mə  nis  ta  nın bey  nəl  xalq 
hü  quq mü  qa  vi  lə  lə  ri ilə öz üzə  ri  nə 
gö  tür  dü  yü öh  də  lik  lə  rə real mü  na -
si  bə  ti  nin gös  tə  ri  ci  si ol  muş  dur. Be  lə 
ki, Er  mə  nis  tan 12 av  qust 1949-cu 
il ta  rix  li Ce  nev  rə kon  ven  si  ya  la  rı 
və on  la  rın əla  və pro  to  kol  la  rı  nın 
iş  ti  rak  çı  sı ol  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
təc  rü  bə  də hə  min hü  qu  qi akt  la -
rın müd  dəala  rı  nı ko  bud su  rət  də 
poz  muş  dur. Bu fakt öz növ  bə  sin  də 
Er  mə  nis  ta  nın 17 may 2005-ci il  də 

qo  şul  du  ğu 1969-cu il ta  rix  li “Mü -
qa  vi  lə  lər hü  qu  qu haq  qın  da” Vya  na 
Kon  ven  si  ya  sı  nın ko  bud for  ma  da 
po  zul  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  mış -
dır. So  nun  cu kon  ven  si  ya  nın 26-cı 
mad  də  sin  də “pac  ta sunt ser  van  da” 
prin  si  pi  ni əks et  di  rən “qüv  və  də 
olan hər bir mü  qa  vi  lə onun tə  rəf  ə  ri 
üçün məc  bu  ri  dir və on  la  rın tə  rə  fin -
dən vic  dan  la ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  li  dir” 
müd  dəası  na Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
mə  həl qo  yul  ma  ma  sı, si  vil döv  lət  lə -
rin dav  ra  nış qay  da  la  rı  nı müəy  yən 
edən bey  nəl  xalq hü  quq mü  qa  vi  lə -
lə  ri  nin bu döv  lət üçün yal  nız əhə -

miy  yət  siz ka  ğız par  ça  sı ol  ma  sı  nın 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir. 

Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
tö  rət  dik  lə  ri di  gər mü  ha  ri  bə ci  na  yət -
lə  ri mül  ki əha  li  yə, mülki objektlərə 
və xəstəxanalara zər  bə  lər en  di  ril -
mə  si  dir. Be  lə dav  ra  nış bey  nəl  xalq 
hu  ma  ni  tar hü  quq  da qə  ti qa  da  ğan 
edi  lir. “Mül  ki əha  li  nin mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də mü  da  fiəsi haq  qın  da” IV 
Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  sı  nın 18-ci mad -
də  si  nə əsa  sən “mül  ki xəs  tə  xa  na  lar 
hü  cum ob  yek  ti ola bil  məz”. Müa-
sir bey  nəl  xalq hü  qu  qun ən par  laq 
ko  di  fi  ka  si  ya nü  mu  nə  lə  rin  dən olan 
Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə  mə  si  nin 
Ni  zam  na  mə  si  nin 8-ci mad  də  si  nə 
uy  ğun ola  raq “hos  pi  tal  la  ra, xəs  tə  lə -

rin və ya  ra  lı  la  rın cəm  ləş  di  yi yer  lə  rə 
zər  bə  lər en  di  ril  mə  si” mü  ha  ri  bə ci  na -
yə  ti  dir və fər  di ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti -
nə sə  bəb olur. Bu uni  ver  sal ya  naş  ma 
bir  mə  na  lı ola  raq bü  tün dün  ya  da 
mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də for  ma  la  şan 
ya  naş  ma  dır.

Er  mə  nis  ta  nın tö  rət  di  yi mü  ha -
ri  bə ci  na  yət  lə  ri sı  ra  sın  da qa  da  ğan 
edil  miş klas  ter (kas  set) sur  sat  la  rın -
dan is  ti  fa  də, hər  bi əmə  liy  yat  la  ra 
müzd  lu  la  rın cəlb edil  mə  si xü  su  si 
ola  raq qeyd olun  ma  lı  dır.

2010-cu il  də qüv  və  yə min  miş 
və 110 iş  ti  rak  çı  sı olan “Klas  ter 

(kas  set) sur  sat  la  rı haq  qın  da” Dub -
lin Kon  ven  si  ya  sı  na əsa  sən bu tip 
sur  sat  la  rın is  teh  sa  lı, top  lan  ma  sı, 
tət  bi  qi qa  da  ğan olu  nur. Er  mə  nis -
tan klas  ter sur  sat  la  rı  nın tət  bi  qi  ni 
qa  da  ğan edən Dub  lin Kon  ven  si  ya -
sı  nın iş  tı  rak  çı  sı ol  ma  sa da, 1 say  lı 
Əla  və Pro  to  ko  lun 51-ci mad  də  si -
nin 4-cü his  sə  si  nə uy  ğun ola  raq, 
“mül  ki şəxs  lər və mül  ki ob  yekt  lər  lə 
le  gi  tim hər  bi hə  dəf  ə  ri fərq  lən  dir -
mə  yən hü  cum  lar qa  da  ğan olu  nur 
və be  lə hü  cum  lar sı  ra  sı  na nə  ti  cə  lə  ri 
məh  dud  laş  dı  rı  la bil  mə  yən mü  ha -
ri  bə üsul  la  rı və va  si  tə  lə  ri  nin tət  bi  qi 
da  xil edi  lir”. Bu müd  dəa bir  ba  şa 
Er  mə  nis  tan üçün bey  nəl  xalq hü -
quq  dan irə  li gə  lən öh  də  lik ya  ra  dır. 

Hə  min Pro  to  ko  lun 85-ci mad  də  si  nə 
uy  ğun ola  raq mül  ki şəxs  lər və mül -
ki ob  yekt  lər  lə le  gi  tim hər  bi hə  dəf  ə -
ri fərq  lən  dir  mə  yən hü  cum  la  rın hə -
ya  ta ke  çi  ril  mə  si mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti 
ki  mi töv  sif edi  lir. Həm  çi  nin nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, Bey  nəl  xalq Ci -
na  yət Məh  kə  mə  si Ni  zam  na  mə  si  nin 
8-ci mad  də  si qa  da  ğan edi  lən si  lah- 
sur  sat, tex  ni  ka və mü  ha  ri  bə apar -
ma üsul  la  rı  nın tət  bi  qi  ni mü  ha  ri  bə 
ci  na  yə  ti elan edir.

Bu ilin de  kab  rın 15-də “Hu -
man Rights Watch” “Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  na qar  şı klas  ter bom  ba -

la  rın  dan is  ti  fa  də edib” ad  lı he  sa  bat 
yay  mış  dır. Bu sə  nəd  də gös  tə  ril  miş -
dir ki, Er  mə  nis  ta  nın ar  se  na  lın  da 
“Toç  ka-U” və “İs  gən  dər” bal  lis  tik 
ra  ket  lə  ri, “Smerç” və Çin is  teh  sa  lı 
olan “WM-80” yay  lım atə  şi sis  tem -
lə  ri var və al  tı həf  tə  lik mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də Er  mə  nis  ta  nın si  lah  lı qüv -
və  lə  ri və se  pa  rat  çı re  ji  min ter  ror  çu -
la  rı Azər  bay  ca  nın ya  şa  yış mən  tə -
qə  lə  ri  nə də  fə  lər  lə klas  ter sur  sat  la  rı 
atıb və bu əməl  lər özün  də mü  ha  ri  bə 
ci  na  yət  lə  ri  ni eh  ti  va edir. Bir müd -
dət əv  vəl - de  kab  rın 2-də BMT-nin 
İn  san Hü  quq  la  rı üz  rə Ali Ko  mis  sa  rı 
Mi  şel Ba  çe  let Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na -
qi  şə  si zo  na  sın  da və onun xa  ri  cin  də, 
Bər  də şə  hə  ri  nə klas  ter sur  sat  la  rı ilə 
er  mə  ni qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən en  di  ri -
lən zər  bə  lər  dən na  ra  hat ol  du  ğu  nu 
bil  dir  miş  dir və bun  la  rın mü  ha  ri  bə 
ci  na  yət  lə  ri ki  mi töv  sif edi  lə bi  lə  cə  yi -
ni vur  ğu  la  mış  dır.

Ha  zır  da Er  mə  nis  tan si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən bey -
nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  quq nor  ma  la -
rı  nın ko  bud şə  kil  də po  zul  ma  sı ilə 
əla  qə  dar mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri və 
in  san  lıq əley  hi  nə ci  na  yət  lə  rin tö  rə -
dil  mə  si fakt  la  rı ilə bağ  lı Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın pro  ku  ror  luq 
or  qan  la  rın  da çox  say  lı ci  na  yət iş  lə  ri 
açıl  mış  dır və mü  ha  ri  bə ca  ni  lə  ri  nin 
əda  lət mü  ha  ki  mə  si qar  şı  sın  da ca -
vab ver  mə  lə  ri üçün həm öl  kə  da  xi  li, 
həm də bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də la  zı -
mi təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Hər bir hal  da bey  nəl  xalq ci -
na  yət  lə  rin tö  rə  dil  mə  si  ni gün  də -
lik döv  lət prak  ti  ka  sı  na çe  vi  rən  lər 
bil  mə  li  dir  lər ki, Bir  ləş  miş Mil  lət  lər 
Təş  ki  la  tı 1968-ci il no  yab  rın 26-da 
“Mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri və in  san  lıq 
əley  hi  nə ci  na  yət  lə  rə gö  rə müd  dət -
lə  rin tət  biq edil  mə  mə  si haq  qın -
da” Kon  ven  si  ya qə  bul edə  rək, bu 
əməl  lə  rə gö  rə mə  su  liy  yə  ti qa  çıl  maz 
et  miş  dir və Azər  bay  can döv  lə  ti -
nin əra  zi bü  töv  lü  yü, sər  həd  lə  ri  nin 
to  xu  nul  maz  lı  ğı, dinc mül  ki əha -
li  yə qar  şı aman  sız  ca  sı  na ci  na  yət 
tö  rə  dən  lər la  yiq ol  duq  la  rı cə  za  dan 
bo  yun qa  çı  ra bil  mə  yə  cək  lər.
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tər  ki  bi  nin də  yiş  di  ril  mə  si, iş  ğal  dan 
əv  vəl möv  cud olan sta  tus qvo-nun 
bər  pa  sı  nın və məc  bu  ri köç  kün  lə -
rin ge  ri  yə dön  mə  si  nin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı  na xid  mət edir  di. Ən mü -
hüm mə  qam  lar  dan bi  ri də on  dan 
iba  rət  dir ki, mü  na  qi  şə tə  rəf  ə  ri  nin 
bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lə  lər  dən irə  li 
gə  lən hü  qu  qi öh  də  lik  lə  rin  dən ası  lı 
ol  ma  ya  raq, iş  ğal al  tın  da olan əra  zi -
lə  rə öz əha  li  si  nin yer  ləş  di  ril  mə  si  nə 
qa  da  ğa ha  mı  lıq  la ta  nı  nan bey  nəl -
xalq adət hü  qu  qu  nun nor  ma  sı  dır.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin xü  su  siy -
yət  lə  ri  nə gö  rə bu  ra  da baş ve  rən ha -
di  sə  lə  rə  12 av  qust 1949-cu il ta  rix  li 
Ce  nev  rə kon  ven  si  ya  la  rı bir  mə  na  lı 
ola  raq şa  mil edi  lir. Xa  tır  lat  maq 
is  tər  dim ki, “İş  ğal edil  miş Fə  ləs  tin 
əra  zi  sin  də di  var in  şa  sı  nın hü  qu  qi 
nə  ti  cə  lə  ri  nə dair” 9 iyul 2004-cü il 
ta  rix  li Məs  lə  hət Rə  yin  də BMT-nin 
Bey  nəl  xalq Məh  kə  mə  si qeyd et  miş -
dir ki, “IV Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  sı 
iki və ya da  ha çox Yük  sək Ra  zı  lı  ğa 
gə  lən Tə  rəf  ər ara  sın  da ya  ra  nan 
si  lah  lı mü  na  qi  şə za  ma  nı iş  ğal olun -
muş əra  zi  lə  rə tət  biq edi  lir”. Nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, Dağ  lıq Qa  ra  bağ -
da mü  na  qi  şə  nin tə  rəf  ə  ri IV Ce  nev -
rə Kon  ven  si  ya  sı  nın iş  tı  rak  çı  la  rı  dır: 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 1993-cü il 
ap  re  lin 21-də, Er  mə  nis  tan isə 1993-
cü il iyu  nun 7-də bu bey  nəl  xalq 
hü  qu  qi sə  nə  də qo  şul  muş  dur.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, “Mül  ki 
əha  li  nin mü  ha  ri  bə döv  rün  də mü -
da  fiəsi haq  qın  da” IV Ce  nev  rə Kon -
ven  si  ya  nın 49-cu mad  də  si  nin 6-cı 
bən  di  nə əsa  sən “iş  ğal  çı döv  lət öz 
mül  ki əha  li  si  nin bir his  sə  si  ni iş  ğal 
et  di  yi əra  zi  yə de  por  ta  si  ya edə və ya 
kö  çü  rə bil  məz”. Bu mad  də  ni diq  qə -
tə alan 8 iyun 1977-ci il  də Ce  nev  rə 
Dip  lo  ma  tik Konf  ran  sın  da qə  bul 
edil  miş “Bey  nəl  xalq si  lah  lı mü  na -
qi  şə  lə  rin qur  ban  la  rı  nın mü  da  fiəsi 
haq  qın  da 12 av  qust 1949-cu il ta  rix -
li Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  la  rı  na Əla  və 
Pro  to  ko  lun (I Pro  to  kol)” 85-ci mad -
də  si  nin 4-cü his  sə  si  nin “a” bən  di  nə 
əsa  sən “iş  ğal  çı döv  lət tə  rə  fin  dən 

iş  ğal edi  lən əra  zi  yə öz mül  ki əha  li -
si  nin bir his  sə  si  nin kö  çü  rül  mə  si bu 
Pro  to  ko  lun cid  di po  zun  tu  su (gra  ve 
breach) sa  yı  lır”, yə  ni bu əməl  lər 
mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti  nin tər  ki  bi  ni eh -
ti  va edir. Bu  nun təs  di  qi  ni 1998-ci 
ilin 17 iyul ta  rix  də Ro  ma Dip  lo  ma -
tik Konf  ran  sın  da qə  bul edil  miş və 
1 iyul 2002-ci il  də qüv  və  yə min  miş 
Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə  mə  si  nin 
Sta  tu  tun  da tap  maq olar. Hə  min 
Sta  tu  tun 8-ci mad  də  si  nin 2-ci his  sə -
si  nin “b” bən  di  nin “vii” ya  rım  bən -
din  də Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  la  rı  na 
Əla  və Pro  to  ko  lun (I Pro  to  kol) 85-ci 
mad  də  sin  də gös  tə  ril  miş əmə  lin 
tö  rə  dil  mə  si bey  nəl  xalq ci  na  yət mə -
su  liy  yə  ti  nə sə  bəb olur.

Yu  xa  rı  da is  ti  nad et  di  yim “İş  ğal 
edil  miş Fə  ləs  tin əra  zi  sin  də di  var 
in  şa  sı  nın hü  qu  qi nə  ti  cə  lə  ri  nə dair” 
Məs  lə  hət Rə  yin  də BMT-nin Bey  nəl -
xalq Məh  kə  mə  si qeyd et  miş  dir ki, 
“Mül  ki əha  li  nin mü  ha  ri  bə döv  rün -
də mü  da  fiəsi haq  qın  da” Ce  nev  rə 
Kon  ven  si  ya  sı  nın 49-cu mad  də  si  nin 
6-cı bən  di “nəin  ki İkin  ci Dün  ya mü -
ha  ri  bə  si döv  rün  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
de  por  ta  si  ya və ya əha  li  nin zo  ra  kı  lıq -
la kö  çü  rül  mə  si  nə bən  zər hə  rə  kət  lə  ri, 
həm  çi  nin iş  ğal  çı döv  lət tə  rə  fin  dən 
iş  ğal edi  lən əra  zi  yə öz əha  li  si  nin 
qrup  la  rı  nın kö  çü  rül  mə  si  nin təş  ki  li -

ni və ya bu  nun hə  vəs  lən  di  ril  mə  si  ni 
qa  da  ğan edir”.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da iş  ğal  çı döv -
lət tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
məs  kun  laş  ma si  ya  sə  ti mü  ha  ri  bə 
ci  na  yə  ti ol  ma  sı ilə ya  na  şı, ey  ni za -
man  da, Er  mə  nis  ta  nın bey  nəl  xalq 
hü  quq mü  qa  vi  lə  lə  ri ilə öz üzə  ri  nə 
gö  tür  dü  yü öh  də  lik  lə  rə real mü  na -
si  bə  ti  nin gös  tə  ri  ci  si ol  muş  dur. Be  lə 
ki, Er  mə  nis  tan 12 av  qust 1949-cu 
il ta  rix  li Ce  nev  rə kon  ven  si  ya  la  rı 
və on  la  rın əla  və pro  to  kol  la  rı  nın 
iş  ti  rak  çı  sı ol  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
təc  rü  bə  də hə  min hü  qu  qi akt  la -
rın müd  dəala  rı  nı ko  bud su  rət  də 
poz  muş  dur. Bu fakt öz növ  bə  sin  də 
Er  mə  nis  ta  nın 17 may 2005-ci il  də 

qo  şul  du  ğu 1969-cu il ta  rix  li “Mü -
qa  vi  lə  lər hü  qu  qu haq  qın  da” Vya  na 
Kon  ven  si  ya  sı  nın ko  bud for  ma  da 
po  zul  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  mış -
dır. So  nun  cu kon  ven  si  ya  nın 26-cı 
mad  də  sin  də “pac  ta sunt ser  van  da” 
prin  si  pi  ni əks et  di  rən “qüv  və  də 
olan hər bir mü  qa  vi  lə onun tə  rəf  ə  ri 
üçün məc  bu  ri  dir və on  la  rın tə  rə  fin -
dən vic  dan  la ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  li  dir” 
müd  dəası  na Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən 
mə  həl qo  yul  ma  ma  sı, si  vil döv  lət  lə -
rin dav  ra  nış qay  da  la  rı  nı müəy  yən 
edən bey  nəl  xalq hü  quq mü  qa  vi  lə -
lə  ri  nin bu döv  lət üçün yal  nız əhə -

miy  yət  siz ka  ğız par  ça  sı ol  ma  sı  nın 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir. 

Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
tö  rət  dik  lə  ri di  gər mü  ha  ri  bə ci  na  yət -
lə  ri mül  ki əha  li  yə, mülki objektlərə 
və xəstəxanalara zər  bə  lər en  di  ril -
mə  si  dir. Be  lə dav  ra  nış bey  nəl  xalq 
hu  ma  ni  tar hü  quq  da qə  ti qa  da  ğan 
edi  lir. “Mül  ki əha  li  nin mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də mü  da  fiəsi haq  qın  da” IV 
Ce  nev  rə Kon  ven  si  ya  sı  nın 18-ci mad -
də  si  nə əsa  sən “mül  ki xəs  tə  xa  na  lar 
hü  cum ob  yek  ti ola bil  məz”. Müa-
sir bey  nəl  xalq hü  qu  qun ən par  laq 
ko  di  fi  ka  si  ya nü  mu  nə  lə  rin  dən olan 
Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə  mə  si  nin 
Ni  zam  na  mə  si  nin 8-ci mad  də  si  nə 
uy  ğun ola  raq “hos  pi  tal  la  ra, xəs  tə  lə -

rin və ya  ra  lı  la  rın cəm  ləş  di  yi yer  lə  rə 
zər  bə  lər en  di  ril  mə  si” mü  ha  ri  bə ci  na -
yə  ti  dir və fər  di ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti -
nə sə  bəb olur. Bu uni  ver  sal ya  naş  ma 
bir  mə  na  lı ola  raq bü  tün dün  ya  da 
mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də for  ma  la  şan 
ya  naş  ma  dır.

Er  mə  nis  ta  nın tö  rət  di  yi mü  ha -
ri  bə ci  na  yət  lə  ri sı  ra  sın  da qa  da  ğan 
edil  miş klas  ter (kas  set) sur  sat  la  rın -
dan is  ti  fa  də, hər  bi əmə  liy  yat  la  ra 
müzd  lu  la  rın cəlb edil  mə  si xü  su  si 
ola  raq qeyd olun  ma  lı  dır.

2010-cu il  də qüv  və  yə min  miş 
və 110 iş  ti  rak  çı  sı olan “Klas  ter 

(kas  set) sur  sat  la  rı haq  qın  da” Dub -
lin Kon  ven  si  ya  sı  na əsa  sən bu tip 
sur  sat  la  rın is  teh  sa  lı, top  lan  ma  sı, 
tət  bi  qi qa  da  ğan olu  nur. Er  mə  nis -
tan klas  ter sur  sat  la  rı  nın tət  bi  qi  ni 
qa  da  ğan edən Dub  lin Kon  ven  si  ya -
sı  nın iş  tı  rak  çı  sı ol  ma  sa da, 1 say  lı 
Əla  və Pro  to  ko  lun 51-ci mad  də  si -
nin 4-cü his  sə  si  nə uy  ğun ola  raq, 
“mül  ki şəxs  lər və mül  ki ob  yekt  lər  lə 
le  gi  tim hər  bi hə  dəf  ə  ri fərq  lən  dir -
mə  yən hü  cum  lar qa  da  ğan olu  nur 
və be  lə hü  cum  lar sı  ra  sı  na nə  ti  cə  lə  ri 
məh  dud  laş  dı  rı  la bil  mə  yən mü  ha -
ri  bə üsul  la  rı və va  si  tə  lə  ri  nin tət  bi  qi 
da  xil edi  lir”. Bu müd  dəa bir  ba  şa 
Er  mə  nis  tan üçün bey  nəl  xalq hü -
quq  dan irə  li gə  lən öh  də  lik ya  ra  dır. 

Hə  min Pro  to  ko  lun 85-ci mad  də  si  nə 
uy  ğun ola  raq mül  ki şəxs  lər və mül -
ki ob  yekt  lər  lə le  gi  tim hər  bi hə  dəf  ə -
ri fərq  lən  dir  mə  yən hü  cum  la  rın hə -
ya  ta ke  çi  ril  mə  si mü  ha  ri  bə ci  na  yə  ti 
ki  mi töv  sif edi  lir. Həm  çi  nin nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, Bey  nəl  xalq Ci -
na  yət Məh  kə  mə  si Ni  zam  na  mə  si  nin 
8-ci mad  də  si qa  da  ğan edi  lən si  lah- 
sur  sat, tex  ni  ka və mü  ha  ri  bə apar -
ma üsul  la  rı  nın tət  bi  qi  ni mü  ha  ri  bə 
ci  na  yə  ti elan edir.

Bu ilin de  kab  rın 15-də “Hu -
man Rights Watch” “Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  na qar  şı klas  ter bom  ba -

la  rın  dan is  ti  fa  də edib” ad  lı he  sa  bat 
yay  mış  dır. Bu sə  nəd  də gös  tə  ril  miş -
dir ki, Er  mə  nis  ta  nın ar  se  na  lın  da 
“Toç  ka-U” və “İs  gən  dər” bal  lis  tik 
ra  ket  lə  ri, “Smerç” və Çin is  teh  sa  lı 
olan “WM-80” yay  lım atə  şi sis  tem -
lə  ri var və al  tı həf  tə  lik mü  ha  ri  bə 
döv  rün  də Er  mə  nis  ta  nın si  lah  lı qüv -
və  lə  ri və se  pa  rat  çı re  ji  min ter  ror  çu -
la  rı Azər  bay  ca  nın ya  şa  yış mən  tə -
qə  lə  ri  nə də  fə  lər  lə klas  ter sur  sat  la  rı 
atıb və bu əməl  lər özün  də mü  ha  ri  bə 
ci  na  yət  lə  ri  ni eh  ti  va edir. Bir müd -
dət əv  vəl - de  kab  rın 2-də BMT-nin 
İn  san Hü  quq  la  rı üz  rə Ali Ko  mis  sa  rı 
Mi  şel Ba  çe  let Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na -
qi  şə  si zo  na  sın  da və onun xa  ri  cin  də, 
Bər  də şə  hə  ri  nə klas  ter sur  sat  la  rı ilə 
er  mə  ni qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən en  di  ri -
lən zər  bə  lər  dən na  ra  hat ol  du  ğu  nu 
bil  dir  miş  dir və bun  la  rın mü  ha  ri  bə 
ci  na  yət  lə  ri ki  mi töv  sif edi  lə bi  lə  cə  yi -
ni vur  ğu  la  mış  dır.

Ha  zır  da Er  mə  nis  tan si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən bey -
nəl  xalq hu  ma  ni  tar hü  quq nor  ma  la -
rı  nın ko  bud şə  kil  də po  zul  ma  sı ilə 
əla  qə  dar mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri və 
in  san  lıq əley  hi  nə ci  na  yət  lə  rin tö  rə -
dil  mə  si fakt  la  rı ilə bağ  lı Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın pro  ku  ror  luq 
or  qan  la  rın  da çox  say  lı ci  na  yət iş  lə  ri 
açıl  mış  dır və mü  ha  ri  bə ca  ni  lə  ri  nin 
əda  lət mü  ha  ki  mə  si qar  şı  sın  da ca -
vab ver  mə  lə  ri üçün həm öl  kə  da  xi  li, 
həm də bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də la  zı -
mi təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Hər bir hal  da bey  nəl  xalq ci -
na  yət  lə  rin tö  rə  dil  mə  si  ni gün  də -
lik döv  lət prak  ti  ka  sı  na çe  vi  rən  lər 
bil  mə  li  dir  lər ki, Bir  ləş  miş Mil  lət  lər 
Təş  ki  la  tı 1968-ci il no  yab  rın 26-da 
“Mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri və in  san  lıq 
əley  hi  nə ci  na  yət  lə  rə gö  rə müd  dət -
lə  rin tət  biq edil  mə  mə  si haq  qın -
da” Kon  ven  si  ya qə  bul edə  rək, bu 
əməl  lə  rə gö  rə mə  su  liy  yə  ti qa  çıl  maz 
et  miş  dir və Azər  bay  can döv  lə  ti -
nin əra  zi bü  töv  lü  yü, sər  həd  lə  ri  nin 
to  xu  nul  maz  lı  ğı, dinc mül  ki əha -
li  yə qar  şı aman  sız  ca  sı  na ci  na  yət 
tö  rə  dən  lər la  yiq ol  duq  la  rı cə  za  dan 
bo  yun qa  çı  ra bil  mə  yə  cək  lər.
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HESABAT HESABAT

- Vüqarmüəllim,sizbuya-
xınlardaMilliMəclistərəfin-
dənHesablamaPalatasının
sədripostunayenidəntəsdiq
edildinizvəiclasdaİqtisadi
siyasət,sənayevəsahibkar-
lıqkomitəsininsədritərəfin-
dənsonillərdəHesablama
Palatasınınfəaliyyətininəsas
nəticəgöstəriciləribarədə
məlumatverildi.Növbəti
illərdəHesablamaPalata-
sıhansıməsələləriprioritet
olaraqmüəyyənləşdirmişdir?

- İlk ola  raq, mə  nə gös  tə  ri  lən 
eti  ma  da gö  rə Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  və, bu pos  ta na  mi  zəd  li  yi  mi 
dəs  tək  lə  yən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə xa  nım Qa  fa  ro  va  ya jur  na  lı  nız 
va  si  tə  si  lə bir da  ha min  nət  dar  lı  ğı  mı 

bil  dir  mək, bü  tün mil  lət və  kil  lə  ri  nə 
tə  şək  kür et  mək is  tər  dim. Bu eti -
ma  dın və dəs  tə  yin doğ  rul  dul  ma  sı 
üçün tə  rə  fi   miz  dən qar  şı  da  kı il  lər 
üçün bir sı  ra mə  sə  lə  lər və hə  dəf   ər 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir. He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı döv  lət ma  liy  yə  si üzə  rin  də 
par  la  ment nə  za  rə  ti  ni tə  min edən 
bir qu  rum  dur və bu ba  xım  dan 
dün  ya  da ək  sər in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə -
rin ali audit or  qan  la  rı ki  mi iki əsas 
mə  sə  lə diq  qət  də sax  la  nıl  ma  lı  dır:

1. He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı sis  te -
min  də iş  ti  rak  çı  lıq sə  viy  yə  si -
nin yük  səl  dil  mə  si;

2. He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın par  la -
ment  lə bir  gə əmək  daş  lı  ğı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si.

Hər iki is  ti  qa  mət bir ne  çə ay  rı-
ay  rı təd  bir  lə  rin tət  bi  qi  ni tə  ləb edir 

və is  ti  qa  mət  lə  rin sinx  ron ola  raq 
ic  ra olun  ma  sı da  ha məh  sul  dar töh -
fə  lə  rə gə  ti  rib çı  xa  ra bi  lər.

Ali audit or  qan  la  rı  nın döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğın  da ye  ri və 
ro  lu bey  nəl  xalq stan  dart və mü  tə -
rəq  qi təc  rü  bə ilə müəy  yən edil  miş -
dir. Kə  nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti 
or  qa  nı  nın iş  ti  rak  çı  lıq sə  viy  yə  si 
ilk ola  raq qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə təs -
bit olun  muş sə  la  hiy  yət  lə  ri, da  ha 
son  ra isə nə  za  rə  tin bir  gə hə  ya  ta 
ke  çi  ril  di  yi par  la  men  tin tə  ləb  lə  ri 
ilə sər  həd  lə  nir. Par  la  men  tin döv  lət 
ha  ki  miy  yə  ti  nin bir qo  lu ki  mi və 
par  la  ment üzv  lə  ri  nin ver  gi ödə -
yi  ci  lə  ri olan ge  niş se  çi  ci küt  lə  si 
qar  şı  sın  da he  sa  bat  lı mə  sul şəxs  lər 
ola  raq döv  lət ma  liy  yə sis  te  min  də 
oy  na  dı  ğı rol ali audit or  qa  nı  nın da 
bu is  ti  qa  mət  də fəaliy  yə  ti  ni müəy -
yən  ləş  di  rir. Bu ba  xım  dan döv  lət 
büd  cə  si və büd  cə  dən  kə  nar döv  lət 
fond  la  rı üzə  rin  də par  la  ment nə  za -
rə  ti  nin əha  tə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı və bu 
nə  za  rə  tin güc  lən  di  ril  mə  si bir  ba -
şa ola  raq He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
da fəaliy  yə  ti  nə ba  xı  şı də  yiş  di  rir. 
Fəaliy  yə  ti  mi  zi tən  zim  lə  yən qa  nun 
hə  min tə  ləb  lə  rin güz  gü  sü  dür və 
bu ba  xım  dan da növ  bə  ti il  lə  rin 
döv  lə  ti  miz üçün  ne  cə mə  su  liy  yət  li 
və xü  su  si əhə  miy  yət  li il  lər ola -
ca  ğı  nı qə  bul edə  rək “He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı haq  qın  da” Qa  nu  na bir sı  ra 
əla  və və də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə  si 
zə  ru  rə  ti ya  ra  nır və tez  lik  lə tək  lif -
lə  ri  mi  zi hör  mət  li mil  lət və  kil  lə  ri  nə 
təq  dim edə  cə  yik.

Döv  lət ma  liy  yə  sin  də par -
la  ment nə  za  rə  ti  nin tə  si  ri Mil  li 
Məc  lis və He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
ad  dım  la  rı  nın bir-bi  ri  ni ne  cə ta -
mam  la  ma  sı və güc  lən  dir  mə  sin  dən 
ası  lı  dır. Ali audit or  qa  nı ola  raq 
par  la  ment tə  rə  fi n  dən qar  şı  mız  da 
qal  dı  rı  lan sis  tem xa  rak  ter  li tə  ləb -
lə  rin ic  ra  sı  nın nə  ti  cə  li  li  yi əv  vəl  ki 
təd  bir  lər üz  rə par  la  men  tin at  dı  ğı 
ad  dım  lar  dan da  ha çox ası  lı  dır. Bu 
ba  xım  dan par  la  ment tə  rə  fi n  dən 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın gəl  di  yi 
nə  ti  cə  lə  rin iz  lən  mə  si, He  sab  la -
ma Pa  la  ta  sı  nın ver  di  yi tək  lif   ər 
üz  rə hö  ku  mə  tin reak  si  ya  sı üz  rə 
par  la  ment qar  şı  sın  da he  sa  bat  lı  lıq 
bir tə  rəf  dən in  zi  bat  çı  lı  ğın he  sa -
bat  lı  lıq və şəf   af   ıq prin  sip  lə  ri  nin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si ilə güc  lən -
di  ril  mə  si  dir  sə, ikin  ci bir tə  rəf  dən 
bu, ali audit or  qa  nı  nın fəaliy  yə  ti 
üzə  rin  də nə  za  rət və tə  ləb  lə  rin ge -
niş  lən  mə  si  ni şərt  lən  di  rir.

- Qeydetdiyinizməsələlər,
belədesək,birqədərmakro
səviyyədəmüəyyənləşdiril-
mişhədəfərdir.Buhədəfə-
rinreallaşdırılmasıməqsədi
iləatılacaqaddımlarbarədə
danışaq.

- Bə  li, bu hə  dəf   ər di  na  mik 
xa  rak  ter  li ad  dım  lar tə  ləb edir. Mə -
lu  mat üçün qeyd edim ki, 2020-ci 
il He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın son üç ili 
əha  tə edən st  ra  te  ji in  ki  şaf pla  nı  nın 
ba  şa çat  dı  ğı il  dir və tə  rə  fi   miz  dən 
da  ha uzun  müd  dət  li döv  rü əha  tə 
edən 2021-2025-ci il  lər üçün ye  ni 
plan ha  zır  lan  mış və təs  diq edil  miş -
dir. Ey  ni za  man  da, diq  qə  tə çat  dı -
rım ki, bu plan IN  TO  SAI-nin (Ali 
Audit İns  ti  tut  la  rı  nın Bey  nəl  xalq 
Təş  ki  la  tı – red.) ali audit or  qan  la -
rın  da in  ki  şaf tə  şəb  büs  lə  ri  ni dəs -
tək  lə  yən IDI (IN  TO  SAI-nin İn  ki  şaf 
Tə  şəb  bü  sü – red.) təş  ki  la  tı  nın dəs -
tə  yi ilə və mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  lər  dən 
ya  rar  lan  maq  la tər  tib edil  miş  dir. 
Növ  bə  ti 5 ili əha  tə edən st  ra  te  ji 
in  ki  şaf pla  nın  da döv  lət ma  liy  yə 
in  zi  bat  çı  lı  ğı  nın güc  lən  di  ril  mə  sin  də 

He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın töh  fə  si  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı və He  sab  la  ma Pa  la  ta -
sı  nın fəaliy  yə  ti  nə bü  tün ma  raq  lı 
tə  rəf   ə  rin ina  mı  nın da  ha da  güc -
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də təd  bir -
lər müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir.

Ad  dım-ad  dım irə  li  lə  di  yi  miz, 
bu  nun  la ya  na  şı hə  lə çox iş  lər gör -
mə  li ola  ca  ğı  mız di  gər is  ti  qa  mət 
fəaliy  yə  ti  mi  zin rə  qəm  sal  laş  dı  rıl -
ma  sı ilə bağ  lı  dır. Bu, müasir təc  rü -
bə  nin tət  biq edil  mə  si, mü  tə  rəq  qi 
ya  naş  ma  lar  dan və va  si  tə  lər  dən 
is  ti  fa  də olun  ma  sı ilə ya  na  şı, ey  ni 
za  man  da, fəaliy  yə  ti  miz  də he  sa  bat -
lı  lıq və şəf   af   ıq prin  sip  lə  ri  nin tam 
real  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  ni gü  dür. 
Ar  tıq iki il  dir audit fəaliy  yə  ti  nin 
tam bir pro  ses ola  raq elekt  ron  laş -
dı  rıl  ma  sı  nı tə  min edən proq  ra  m 
tət  biq et  mək  də  yik. Bu proq  ram 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy  yə  ti 
üzə  rin  də qu  rul  muş ye  ni bir tət  bi  qi 
proq  ram  dır və audit pro  ses  lə  ri  ni 
kə  nar  dan ida  rə et  mə  yə, iş pla  nı 
üz  rə hə  ya  ta ke  çi  ril  miş təd  bir  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri  nə nə  za  rət et  mə  yə şə  rait 
ya  ra  dır. Für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın rəs  mi in -
ter  net sə  hi  fə  si  nin də bu ya  xın  lar  da 
ye  ni  lən  di  yi  ni bil  dir  mək is  tər  dim.

Diq  qə  tə çat  dı  rım ki, döv  lət ma -
liy  yə  si üzə  rin  də nə  za  rə  tin tə  min 
edil  mə  si yal  nız sə  la  hiy  yət və funk -
si  ya  la  rın ar  tı  rıl  ma  sı  nı de  yil, on  la -
rın nə  ti  cə  li  li  yi ilə bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri 
də diq  qət  də sax  la  ma  ğı tə  ləb edir.

Fəaliy  yə  tin nə  ti  cə  li  li  yi isə tək  cə 
çər  çi  və  nin ge  niş  li  yi ilə öl  çül  mür. 
Bu, həm də atı  lan ad  dım  la  rın key -
fi y  yə  tin  dən ası  lı  dır. He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı fəaliy  yə  ti  ni bey  nəl  xalq 
me  to  do  lo  gi  ya əsa  sın  da qur  ma  ğa 
ça  lı  şır və bu iş  lə  ri da  vam et  di  rə -
cək  dir. Biz IN  TO  SAI tə  rə  fi n  dən qə -
bul edil  miş bey  nəl  xalq stan  dart  la -
rın Azər  bay  can di  li  nə tər  cü  mə  si  ni 
əsas stan  dart  lar üz  rə ta  mam  la  mı -
şıq. İn  di isə bu sa  hə  də me  to  do  lo  ji 
sə  nəd ba  za  sı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
və audit  lə  ri  mi  zin bu stan  dart  la  ra 
uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı mər  hə  lə  sin  də -
yik. Hə  min is  ti  qa  mət  də ye  ni audit 

for  ma  la  rı  nın tət  bi  qi ilə ya  na  şı, mü -
tə  rəq  qi təc  rü  bə  yə uy  ğun audi  tor 
he  sa  bat  la  rı  nın tər  ti  bi də hə  ya  ta ke -
çi  ril  mək  də  dir və qar  şı  da  kı il  lər  də 
bu, da  ha da ge  niş  lən  di  ri  lə  cək  dir.

Ümu  miy  yət  lə, öl  kə  miz  də 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti sa  hə  sin -
də gö  rü  lə  cək ki  fa  yət qə  dər həl  li  ni 
göz  lə  yən iş  lər var.

-HesablamaPalatasıdöv-
lətmaliyyəinzibatçılığının
gücləndirilməsindəöztəklif
vətövsiyələriiləaktivşəkil-
dəiştirakedənqurumdur.
Ümumiyyətlə,dövlətvəsait-
ləriüzərindənəzarətindaha
dagücləndirilməsiüçünhan-
sıaddımlaratılmalıdır?

- Nə  za  rə  tin tək  mil  ləş  di  ril  mə -
si iş  lə  ri da  vam et  mə  li  dir. Yal  nız 
nə  za  rə  tin sa  yı de  yil, key  fi y  yə  ti də 
yük  səl  mə  li  dir. Müasir dün  ya  da 
AAQ-ın  döv  lət la  yi  hə və proq -
ram  la  rın  da  kı  məq  səd, nə  ti  cə və 
risk  lə  rin qiy  mət  lən  di  ril  mə  sin  də 
ro  lu ar  tır.

Müasir dün  ya  da son il  lər  də 
mü  şa  hi  də et  di  yi  miz si  ya  si-iq  ti  sa  di 
pro  ses  lər döv  lət büd  cə  si, döv  lət 
əm  la  kı, tə  bii eh  ti  yat  lar və di  gər 
mad  di və qey  ri-mad  di re  surs  lar -
dan qə  naət  li və ra  sional is  ti  fa  də  nin 
tə  min edil  mə  si  ni zə  ru  rə  tə çe  vi  rir. 
Ey  ni za  man  da, biz ha  zır  da ta  ri  xi 
bir dövr ya  şa  yı  rıq, uzun il  lər  dir 
iş  ğal al  tın  da olan tor  paq  la  rı  mı  zın 
Ali Baş Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi 
ilə mü  zəf   ər or  du  muz tə  rə  fi n  dən 
qı  sa müd  dət ər  zin  də azad edil  mə  si 
re  surs  la  rı  mı  zın sə  fər  bər olun  ma  sı 
ilə da  ha sə  mə  rə  li is  ti  fa  də  si  ni tə  min 
et  mək tə  lə  bi  ni da  ha da güc  lən  di  rir. 
Öl  kə rəh  bə  ri tə  rə  fi n  dən postpan -
de  mi  ya döv  rün  də ar  tı  mın tə  min 
olun  ma  sı və qey  ri-neft sek  to  ru  nun 
in  ki  şa  fı ilə bağ  lı da konk  ret gös  tə -
riş  lər səs  lən  di  ri  lib. Bu ba  xım  dan 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı mü  tə  rəq  qi 
təc  rü  bə  dən is  ti  fa  də et  mək  lə kə  nar 
nə  za  rə  tin güc  lən  di  ril  mə  si  ni hə  ya  ta 
ke  çir  mə  yə ça  lı  şa  caq  dır və bu is  ti -
qa  mət  də par  la  ment  lə sıx fəaliy  yət 

Mil  li Məc  li  sin de  kab  rın 11-də ke  çi  ri  lən ple  nar ic  la  sın  da  Vü  qar tap  dıq oğ  lu Gül  məm  mə  dov 
ye  ni  dən Azər  bay  can res  pub  li  ka  sı he  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın səd  ri se  çi  lib. “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın ye  ni tə  yin edil  miş səd  rin  dən mü  sa  hi  bə alıb.

Vüqar Gülməmmədov:

“Dövlət qurumlarının nəzarət tədbirləri üzrə 
hesabatlılığı cəmiyyət qarşısında da təmin edilməlidir”
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HESABAT HESABAT

- Vüqarmüəllim,sizbuya-
xınlardaMilliMəclistərəfin-
dənHesablamaPalatasının
sədripostunayenidəntəsdiq
edildinizvəiclasdaİqtisadi
siyasət,sənayevəsahibkar-
lıqkomitəsininsədritərəfin-
dənsonillərdəHesablama
Palatasınınfəaliyyətininəsas
nəticəgöstəriciləribarədə
məlumatverildi.Növbəti
illərdəHesablamaPalata-
sıhansıməsələləriprioritet
olaraqmüəyyənləşdirmişdir?

- İlk ola  raq, mə  nə gös  tə  ri  lən 
eti  ma  da gö  rə Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  və, bu pos  ta na  mi  zəd  li  yi  mi 
dəs  tək  lə  yən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə xa  nım Qa  fa  ro  va  ya jur  na  lı  nız 
va  si  tə  si  lə bir da  ha min  nət  dar  lı  ğı  mı 

bil  dir  mək, bü  tün mil  lət və  kil  lə  ri  nə 
tə  şək  kür et  mək is  tər  dim. Bu eti -
ma  dın və dəs  tə  yin doğ  rul  dul  ma  sı 
üçün tə  rə  fi  miz  dən qar  şı  da  kı il  lər 
üçün bir sı  ra mə  sə  lə  lər və hə  dəf  ər 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir. He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı döv  lət ma  liy  yə  si üzə  rin  də 
par  la  ment nə  za  rə  ti  ni tə  min edən 
bir qu  rum  dur və bu ba  xım  dan 
dün  ya  da ək  sər in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə -
rin ali audit or  qan  la  rı ki  mi iki əsas 
mə  sə  lə diq  qət  də sax  la  nıl  ma  lı  dır:

1. He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı sis  te -
min  də iş  ti  rak  çı  lıq sə  viy  yə  si -
nin yük  səl  dil  mə  si;

2. He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın par  la -
ment  lə bir  gə əmək  daş  lı  ğı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si.

Hər iki is  ti  qa  mət bir ne  çə ay  rı-
ay  rı təd  bir  lə  rin tət  bi  qi  ni tə  ləb edir 

və is  ti  qa  mət  lə  rin sinx  ron ola  raq 
ic  ra olun  ma  sı da  ha məh  sul  dar töh -
fə  lə  rə gə  ti  rib çı  xa  ra bi  lər.

Ali audit or  qan  la  rı  nın döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğın  da ye  ri və 
ro  lu bey  nəl  xalq stan  dart və mü  tə -
rəq  qi təc  rü  bə ilə müəy  yən edil  miş -
dir. Kə  nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti 
or  qa  nı  nın iş  ti  rak  çı  lıq sə  viy  yə  si 
ilk ola  raq qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə təs -
bit olun  muş sə  la  hiy  yət  lə  ri, da  ha 
son  ra isə nə  za  rə  tin bir  gə hə  ya  ta 
ke  çi  ril  di  yi par  la  men  tin tə  ləb  lə  ri 
ilə sər  həd  lə  nir. Par  la  men  tin döv  lət 
ha  ki  miy  yə  ti  nin bir qo  lu ki  mi və 
par  la  ment üzv  lə  ri  nin ver  gi ödə -
yi  ci  lə  ri olan ge  niş se  çi  ci küt  lə  si 
qar  şı  sın  da he  sa  bat  lı mə  sul şəxs  lər 
ola  raq döv  lət ma  liy  yə sis  te  min  də 
oy  na  dı  ğı rol ali audit or  qa  nı  nın da 
bu is  ti  qa  mət  də fəaliy  yə  ti  ni müəy -
yən  ləş  di  rir. Bu ba  xım  dan döv  lət 
büd  cə  si və büd  cə  dən  kə  nar döv  lət 
fond  la  rı üzə  rin  də par  la  ment nə  za -
rə  ti  nin əha  tə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı və bu 
nə  za  rə  tin güc  lən  di  ril  mə  si bir  ba -
şa ola  raq He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
da fəaliy  yə  ti  nə ba  xı  şı də  yiş  di  rir. 
Fəaliy  yə  ti  mi  zi tən  zim  lə  yən qa  nun 
hə  min tə  ləb  lə  rin güz  gü  sü  dür və 
bu ba  xım  dan da növ  bə  ti il  lə  rin 
döv  lə  ti  miz üçün  ne  cə mə  su  liy  yət  li 
və xü  su  si əhə  miy  yət  li il  lər ola -
ca  ğı  nı qə  bul edə  rək “He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı haq  qın  da” Qa  nu  na bir sı  ra 
əla  və və də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə  si 
zə  ru  rə  ti ya  ra  nır və tez  lik  lə tək  lif -
lə  ri  mi  zi hör  mət  li mil  lət və  kil  lə  ri  nə 
təq  dim edə  cə  yik.

Döv  lət ma  liy  yə  sin  də par -
la  ment nə  za  rə  ti  nin tə  si  ri Mil  li 
Məc  lis və He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
ad  dım  la  rı  nın bir-bi  ri  ni ne  cə ta -
mam  la  ma  sı və güc  lən  dir  mə  sin  dən 
ası  lı  dır. Ali audit or  qa  nı ola  raq 
par  la  ment tə  rə  fin  dən qar  şı  mız  da 
qal  dı  rı  lan sis  tem xa  rak  ter  li tə  ləb -
lə  rin ic  ra  sı  nın nə  ti  cə  li  li  yi əv  vəl  ki 
təd  bir  lər üz  rə par  la  men  tin at  dı  ğı 
ad  dım  lar  dan da  ha çox ası  lı  dır. Bu 
ba  xım  dan par  la  ment tə  rə  fin  dən 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın gəl  di  yi 
nə  ti  cə  lə  rin iz  lən  mə  si, He  sab  la -
ma Pa  la  ta  sı  nın ver  di  yi tək  lif  ər 
üz  rə hö  ku  mə  tin reak  si  ya  sı üz  rə 
par  la  ment qar  şı  sın  da he  sa  bat  lı  lıq 
bir tə  rəf  dən in  zi  bat  çı  lı  ğın he  sa -
bat  lı  lıq və şəf  af  ıq prin  sip  lə  ri  nin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si ilə güc  lən -
di  ril  mə  si  dir  sə, ikin  ci bir tə  rəf  dən 
bu, ali audit or  qa  nı  nın fəaliy  yə  ti 
üzə  rin  də nə  za  rət və tə  ləb  lə  rin ge -
niş  lən  mə  si  ni şərt  lən  di  rir.

- Qeydetdiyinizməsələlər,
belədesək,birqədərmakro
səviyyədəmüəyyənləşdiril-
mişhədəfərdir.Buhədəfə-
rinreallaşdırılmasıməqsədi
iləatılacaqaddımlarbarədə
danışaq.

- Bə  li, bu hə  dəf  ər di  na  mik 
xa  rak  ter  li ad  dım  lar tə  ləb edir. Mə -
lu  mat üçün qeyd edim ki, 2020-ci 
il He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın son üç ili 
əha  tə edən st  ra  te  ji in  ki  şaf pla  nı  nın 
ba  şa çat  dı  ğı il  dir və tə  rə  fi  miz  dən 
da  ha uzun  müd  dət  li döv  rü əha  tə 
edən 2021-2025-ci il  lər üçün ye  ni 
plan ha  zır  lan  mış və təs  diq edil  miş -
dir. Ey  ni za  man  da, diq  qə  tə çat  dı -
rım ki, bu plan IN  TO  SAI-nin (Ali 
Audit İns  ti  tut  la  rı  nın Bey  nəl  xalq 
Təş  ki  la  tı – red.) ali audit or  qan  la -
rın  da in  ki  şaf tə  şəb  büs  lə  ri  ni dəs -
tək  lə  yən IDI (IN  TO  SAI-nin İn  ki  şaf 
Tə  şəb  bü  sü – red.) təş  ki  la  tı  nın dəs -
tə  yi ilə və mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  lər  dən 
ya  rar  lan  maq  la tər  tib edil  miş  dir. 
Növ  bə  ti 5 ili əha  tə edən st  ra  te  ji 
in  ki  şaf pla  nın  da döv  lət ma  liy  yə 
in  zi  bat  çı  lı  ğı  nın güc  lən  di  ril  mə  sin  də 

He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın töh  fə  si  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı və He  sab  la  ma Pa  la  ta -
sı  nın fəaliy  yə  ti  nə bü  tün ma  raq  lı 
tə  rəf  ə  rin ina  mı  nın da  ha da  güc -
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də təd  bir -
lər müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir.

Ad  dım-ad  dım irə  li  lə  di  yi  miz, 
bu  nun  la ya  na  şı hə  lə çox iş  lər gör -
mə  li ola  ca  ğı  mız di  gər is  ti  qa  mət 
fəaliy  yə  ti  mi  zin rə  qəm  sal  laş  dı  rıl -
ma  sı ilə bağ  lı  dır. Bu, müasir təc  rü -
bə  nin tət  biq edil  mə  si, mü  tə  rəq  qi 
ya  naş  ma  lar  dan və va  si  tə  lər  dən 
is  ti  fa  də olun  ma  sı ilə ya  na  şı, ey  ni 
za  man  da, fəaliy  yə  ti  miz  də he  sa  bat -
lı  lıq və şəf  af  ıq prin  sip  lə  ri  nin tam 
real  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  ni gü  dür. 
Ar  tıq iki il  dir audit fəaliy  yə  ti  nin 
tam bir pro  ses ola  raq elekt  ron  laş -
dı  rıl  ma  sı  nı tə  min edən proq  ra  m 
tət  biq et  mək  də  yik. Bu proq  ram 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy  yə  ti 
üzə  rin  də qu  rul  muş ye  ni bir tət  bi  qi 
proq  ram  dır və audit pro  ses  lə  ri  ni 
kə  nar  dan ida  rə et  mə  yə, iş pla  nı 
üz  rə hə  ya  ta ke  çi  ril  miş təd  bir  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri  nə nə  za  rət et  mə  yə şə  rait 
ya  ra  dır. Für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın rəs  mi in -
ter  net sə  hi  fə  si  nin də bu ya  xın  lar  da 
ye  ni  lən  di  yi  ni bil  dir  mək is  tər  dim.

Diq  qə  tə çat  dı  rım ki, döv  lət ma -
liy  yə  si üzə  rin  də nə  za  rə  tin tə  min 
edil  mə  si yal  nız sə  la  hiy  yət və funk -
si  ya  la  rın ar  tı  rıl  ma  sı  nı de  yil, on  la -
rın nə  ti  cə  li  li  yi ilə bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri 
də diq  qət  də sax  la  ma  ğı tə  ləb edir.

Fəaliy  yə  tin nə  ti  cə  li  li  yi isə tək  cə 
çər  çi  və  nin ge  niş  li  yi ilə öl  çül  mür. 
Bu, həm də atı  lan ad  dım  la  rın key -
fiy  yə  tin  dən ası  lı  dır. He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı fəaliy  yə  ti  ni bey  nəl  xalq 
me  to  do  lo  gi  ya əsa  sın  da qur  ma  ğa 
ça  lı  şır və bu iş  lə  ri da  vam et  di  rə -
cək  dir. Biz IN  TO  SAI tə  rə  fin  dən qə -
bul edil  miş bey  nəl  xalq stan  dart  la -
rın Azər  bay  can di  li  nə tər  cü  mə  si  ni 
əsas stan  dart  lar üz  rə ta  mam  la  mı -
şıq. İn  di isə bu sa  hə  də me  to  do  lo  ji 
sə  nəd ba  za  sı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
və audit  lə  ri  mi  zin bu stan  dart  la  ra 
uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı mər  hə  lə  sin  də -
yik. Hə  min is  ti  qa  mət  də ye  ni audit 

for  ma  la  rı  nın tət  bi  qi ilə ya  na  şı, mü -
tə  rəq  qi təc  rü  bə  yə uy  ğun audi  tor 
he  sa  bat  la  rı  nın tər  ti  bi də hə  ya  ta ke -
çi  ril  mək  də  dir və qar  şı  da  kı il  lər  də 
bu, da  ha da ge  niş  lən  di  ri  lə  cək  dir.

Ümu  miy  yət  lə, öl  kə  miz  də 
döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti sa  hə  sin -
də gö  rü  lə  cək ki  fa  yət qə  dər həl  li  ni 
göz  lə  yən iş  lər var.

-HesablamaPalatasıdöv-
lətmaliyyəinzibatçılığının
gücləndirilməsindəöztəklif
vətövsiyələriiləaktivşəkil-
dəiştirakedənqurumdur.
Ümumiyyətlə,dövlətvəsait-
ləriüzərindənəzarətindaha
dagücləndirilməsiüçünhan-
sıaddımlaratılmalıdır?

- Nə  za  rə  tin tək  mil  ləş  di  ril  mə -
si iş  lə  ri da  vam et  mə  li  dir. Yal  nız 
nə  za  rə  tin sa  yı de  yil, key  fiy  yə  ti də 
yük  səl  mə  li  dir. Müasir dün  ya  da 
AAQ-ın  döv  lət la  yi  hə və proq -
ram  la  rın  da  kı  məq  səd, nə  ti  cə və 
risk  lə  rin qiy  mət  lən  di  ril  mə  sin  də 
ro  lu ar  tır.

Müasir dün  ya  da son il  lər  də 
mü  şa  hi  də et  di  yi  miz si  ya  si-iq  ti  sa  di 
pro  ses  lər döv  lət büd  cə  si, döv  lət 
əm  la  kı, tə  bii eh  ti  yat  lar və di  gər 
mad  di və qey  ri-mad  di re  surs  lar -
dan qə  naət  li və ra  sional is  ti  fa  də  nin 
tə  min edil  mə  si  ni zə  ru  rə  tə çe  vi  rir. 
Ey  ni za  man  da, biz ha  zır  da ta  ri  xi 
bir dövr ya  şa  yı  rıq, uzun il  lər  dir 
iş  ğal al  tın  da olan tor  paq  la  rı  mı  zın 
Ali Baş Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi 
ilə mü  zəf  ər or  du  muz tə  rə  fin  dən 
qı  sa müd  dət ər  zin  də azad edil  mə  si 
re  surs  la  rı  mı  zın sə  fər  bər olun  ma  sı 
ilə da  ha sə  mə  rə  li is  ti  fa  də  si  ni tə  min 
et  mək tə  lə  bi  ni da  ha da güc  lən  di  rir. 
Öl  kə rəh  bə  ri tə  rə  fin  dən postpan -
de  mi  ya döv  rün  də ar  tı  mın tə  min 
olun  ma  sı və qey  ri-neft sek  to  ru  nun 
in  ki  şa  fı ilə bağ  lı da konk  ret gös  tə -
riş  lər səs  lən  di  ri  lib. Bu ba  xım  dan 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı mü  tə  rəq  qi 
təc  rü  bə  dən is  ti  fa  də et  mək  lə kə  nar 
nə  za  rə  tin güc  lən  di  ril  mə  si  ni hə  ya  ta 
ke  çir  mə  yə ça  lı  şa  caq  dır və bu is  ti -
qa  mət  də par  la  ment  lə sıx fəaliy  yət 

Mil  li Məc  li  sin de  kab  rın 11-də ke  çi  ri  lən ple  nar ic  la  sın  da  Vü  qar tap  dıq oğ  lu Gül  məm  mə  dov 
ye  ni  dən Azər  bay  can res  pub  li  ka  sı he  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın səd  ri se  çi  lib. “Mil  li Məc  lis”  
jur  na  lı He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın ye  ni tə  yin edil  miş səd  rin  dən mü  sa  hi  bə alıb.

Vüqar Gülməmmədov:

“Dövlət qurumlarının nəzarət tədbirləri üzrə 
hesabatlılığı cəmiyyət qarşısında da təmin edilməlidir”
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da  ha məh  sul  dar nə  ti  cə  lə  rə gə  ti  rib 
çı  xa  rar.

Döv  lət ma  liy  yə  si  nin ida  rə edil -
mə  si və in  zi  bat  çı  lı  ğı  nın güc  lən -
di  ril  mə  si ilə bağ  lı, qeyd et  di  yi  niz 
ki  mi, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı tə  rə -
fin  dən tək  lif  ər mü  tə  ma  di ola  raq 
mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan -
la  rı  na təq  dim edil  mək  də  dir. Ey  ni 
za  man  da, döv  lət büd  cə  si  nin və 
büd  cə  dən  kə  nar döv  lət fond  la  rı  nın 
büd  cə  lə  ri  nin la  yi  hə  lə  ri və ic  ra  sı 
ilə bağ  lı ha  zır  la  dı  ğı  mız rəy  lər  də 
də bu is  ti  qa  mət  də töv  si  yə  lər əks 
olu  nur. Əgər ümu  mi bir ya  naş  ma 
tət  biq et  sək, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı -
nın töv  si  yə  lə  ri  ni aşa  ğı  da  kı bir ne  çə 
is  ti  qa  mət üz  rə qrup  laş  dır  maq olar.

İlk ola  raq, döv  lə  tin ma  liy  yə 
sis  te  mi  nin tən  zim  lən  mə  si sa  hə  sin -
də möv  cud olan qa  nun  ve  ri  ci  li  yin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və sis  tem  ləş  di -
ril  mə  si im  kan  la  rı  nı təq  dim edən 
Büd  cə Mə  cəl  lə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı 
ilə bağ  lı tək  li  fi səs  lən  dir  mək is  tər -
dim. Bu, ma  liy  yə-büd  cə pro  se  si  nin 
əsas prin  sip  lə  ri  ni müəy  yən  ləş  dir -
mək  lə va  hid ya  naş  ma  nı, həm  çi  nin 

ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin ef  ek  tiv  li  yi  ni 
tə  min et  mək im  kan  la  rı  nı təq  dim 
edər.

Mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  də Büd  cə 
Mə  cəl  lə  si, ey  ni za  man  da, döv  lət 
büd  cə  si xərc  lə  ri  nin proq  noz  laş  dı -
rıl  ma  sın  da əsas  lı  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı  nı, 
və  sait  lə  rin ic  ra  sı pro  se  sin  də şəf  af -
lı  ğın və he  sa  bat  lı  lı  ğın güc  lən  di  ril -
mə  si  ni, nə  za  rət me  xa  nizm  lə  ri  nin 
ef  ek  tiv tət  biq edil  mə  si məq  sə  di 
ilə və  sait  lə  rin xərc  lən  mə  si  ni tən -
zim  lə  yən əsas hü  qu  qi akt ro  lu  nu 
oy  na  yır. Tə  bii ki, mə  cəl  lə va  si  tə  si  lə 
pro  se  sin hər bir mər  hə  lə  si ba  rə  də 
çər  çi  və  lər müəy  yən  ləş  di  ril  dik  dən 
son  ra mü  va  fiq və zə  ru  ri nor  ma  tiv 
hü  qu  qi akt  lar ba  za  sı  nın for  ma  laş -
dı  rıl  ma  sı, bu akt  la  rın mü  tə  ma  di 
ola  raq ye  ni  lən  mə  si və tək  mil  ləş -
di  ril  mə  si diq  qət  də sax  lan  ma  lı  dır. 
Bu is  ti  qa  mət  də xü  su  si  lə döv  lət 
sa  tı  nal  ma  la  rın  da he  sa  bat  lı  lıq və 
şəf  af  ı  ğın tə  min edil  mə  si, rə  qa -
bət  li me  tod  la  ra üs  tün  lük ve  ril  mə  si 
və qa  nun  ve  ri  ci  li  yin po  zul  ma  sı ilə 
bağ  lı mə  su  liy  yət  lə  rin sərt  ləş  di  ril -
mə  si xü  su  si  lə va  cib  dir. 

Di  gər bir mə  qam və  sait  lə -
rin sə  mə  rə  li, qə  naət  li və nə  ti  cə  li 
is  ti  fa  də edil  mə  mə  si, bu sa  hə  də 
nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  la  ra riayət 
olun  ma  ma  sı  nın ma  liy  yə po  zun  tu -
su ki  mi müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si və 
mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri  nin təs  bi  ti ilə 
bağ  lı  dır. 

Döv  lət əsas  lı və  sait qo  yu  lu -
şu (in  ves  ti  si  ya  lar) xərc  lə  ri döv  lət 
büd  cə  sin  də bö  yük çə  ki  yə ma  lik  dir 
və Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra 
nə  zər  də tu  tu  lan qu  ru  cu  luq iş  lə  ri 
bu xərc  lə  rin da  ha da ço  xa  la  ca  ğı və 
ge  niş  lə  nə  cə  yi eh  ti  ma  lı  nı ar  tı  rır. Bu 
ba  xım  dan, ti  kin  ti sa  hə  sin  də ic  ra 
edi  lən döv  lət və  sait  lə  ri  nin sə  mə  rə  li 
və nə  ti  cə  li is  ti  fa  də  si üçün nor  ma  tiv  
hü  qu  qi ba  za  nın tək  mil  ləş  dirilmə -
si, iq  ti  sa  di ar  tı  ma tə  si  ri  nin bö  yük 
ol  ma  sı sə  bə  bin  dən bu is  ti  qa  mət  də 
və  sait  lə  rin həc  mi  nin əsas  lı proq -
noz  laş  dı  rıl  ma  sı  na şə  raitin ya  ran -
ma  sı, in  ves  ti  si  ya la  yi  hə  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  li  yi  nin yük  səl  dil  mə  si, bu 
is  ti  qa  mət  də ic  ra edi  lən və  sait  lə  rin 
üzə  rin  də nə  za  rə  tin tək  mil  ləş  di  ril -
mə  si, la  yi  hə  lə  rin sə  mə  rə  li  li  yi  nin 

ar  tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı fəaliy  yə  tin 
koor  di  na  si  ya  sı, həm  çi  nin çe  vik, 
əha  tə  li və tək  mil hü  qu  qi ba  za  nın 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı da gü  nü  mü  zün 
bir tə  lə  bi  dir.

Əla  və ola  raq, He  sab  la  ma Pa  la -
ta  sı pub  lik hü  qu  qi şəxs  lə  rə döv  lət 
büd  cə  sin  dən ay  rı  lan və  sait  lə  rin 
proq  noz  laş  dı  rıl  ma  sı  nın əsas  lı  lı -
ğı  nın yük  səl  dil  mə  si  ni, və  sait  lə  rin 
nə  ti  cə  li is  ti  fa  də  si  nin və gə  lir po  ten -
sialı  nın ar  tı  rıl  ma  sı im  kan  la  rı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  ni də məq  sə  də -
mü  va  fiq he  sab edir.

Son il  lə  rin təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, 
büd  cə açıq  lı  ğı və şəf  af  ı  ğı da  ha 
çox in  for  ma  si  ya tə  ləb edir. He  sab -
la  ma Pa  la  ta  sı  nın rəy  lə  ri və he  sa -
bat  la  rı döv  lət büd  cə  si haq  qın  da 
ob  yek  tiv in  for  ma  si  ya mən  bə  yi  dir. 
Büd  cə  nin la  yi  hə  lən  di  ril  mə  si və 
ic  ra  sı ilə bağ  lı ob  yek  tiv qiy  mət  lən -
dir  mə  lə  rin hör  mət  li mil  lət və  kil -
lə  ri  nə təq  dim edil  mə  si  ni da  vam 
et  di  rə  cə  yik.

Son  da bir mə  qa  mı da bil  di -
rim ki, ca  ri şə  rait  də Mil  li Məc  lis 
tə  rə  fin  dən döv  lət və  sait  lə  ri üzə  rin -
dən tam nə  za  rə  tin tə  min edil  mə  si 
məq  sə  di ilə qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı -
nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si zə  ru  rə  ti də 
möv  cud  dur. Diq  qə  tə çat  dır  maq 
is  tə  dim ki, büd  cə he  sa  bat  lı  lı  ğı və 
şəf  af  ı  ğı ilə bağ  lı bey  nəl  xalq rey -
tinq he  sa  bat  la  rın  da öl  kə  nin möv -
qe  yi  nin yük  səl  dil  mə  si bu pro  se  sin 
hər bir mər  hə  lə  si  ni əha  tə edən 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın müasir 
ça  ğı  rış  lar nöq  te  yi-nə  zə  rin  dən tək -
mil  ləş  di  ril  mə  si  ni tə  ləb edir.

- Vüqarmüəllim,nəzarət
fəaliyyətibirtərəfiproses
deyilvədövlətvəsaitləri
üzərindəparlamentnəzarəti-
ninobyektləriolanqurumlar
hansıaddımlarıatmalıdır?

- Əl  bət  ə, döv  lət ma  liy  yə in -
zi  bat  çı  lı  ğı  nı tən  zim  lə  yən tək  mil 
nor  ma  tiv hü  qu  qi ba  za  nı for  ma  laş -
dır  maq, də  qiq və düz  gün nə  za -
rə  ti hə  ya  ta ke  çir  mək pro  se  sin bir 
tə  rə  fi  dir. Nə  ti  cə  lər üz  rə konk  ret 

ad  dım  la  rın atıl  ma  sı və nə  za  rət 
fəaliy  yə  ti  nin nə  ti  cə  lə  ri  nin qiy  mət -
lən  di  ril  mə  si hə  min pro  ses  də xü  su -
si  lə va  cib həl  qə  dir.

Ba  şa çat  dı  rıl  mış hər bir nə  za  rət 
təd  bi  ri üz  rə qə  bul edil  miş pa  la  ta 
kol  le  gi  ya  sı  nın qə  rar  la  rı müəy  yən 
edil  miş ça  tış  mamaz  lıq və nöq  san -
la  rı, on  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
üz  rə təd  bir  lə  ri əks et  di  rir. Qu  rum -

lar tə  rə  fin  dən atı  la  caq ad  dım  lar da 
mü  va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə tən  zim -
lə  nir. Be  lə ki, kol  le  gi  ya qə  rar  la  rı 
üz  rə təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si və bu 
ad  dım  lar üçün müd  dət “He  sab  la -
ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Qa  nu  nun  da təs  bit 
edi  lib. Qə  rar  la  rın ic  ra  sı  nın ge  cik -
di  ril  mə  si və ya ic  ra edil  mə  mə  si 
ilə bağ  lı da He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  na 
güc  lü tə  sir va  si  tə  lə  ri qa  nun  ve  ri -
ci  lik  də əks olu  nub. Bu is  ti  qa  mət -
də da  ha ef  ek  tiv nə  ti  cə  lə  rin əl  də 
edil  mə  si məq  sə  di ilə iki mə  sə  lə  ni 
vur  ğu  la  maq is  tər  dik.

Bun  lar  dan bi  rin  ci  si, yu  xa  rı  da 
da qeyd et  di  yim ki  mi, par  la  men  tin 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı tə  rə  fin  dən hə -
ya  ta ke  çi  ril  miş audit  lə  rin nə  ti  cə  lə -
ri  nin iz  lən  mə  sin  də, bu is  ti  qa  mət  də 
mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı 
tə  rə  fin  dən he  sa  bat  lı  lı  ğı  n ar  tı  rıl  ma -
sın  da ro  lu  nun güc  lən  mə  si  dir. Bu, 
ey  ni za  man  da, tə  rə  fi  miz  dən döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı  na dair irə  li 

sü  rül  müş töv  si  yə  lər  lə də bağ  lı tət -
biq olu  na bi  lər.

Həm  çi  nin qeyd edim ki, döv -
lət qu  rum  la  rı  nın nə  za  rət təd  bir  lə  ri 
üz  rə he  sa  bat  lı  lı  ğı cə  miy  yət qar -
şı  sın  da da tə  min edil  mə  li  dir. Bu, 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə -
fin  dən tər  tib edi  lən rey  tinq he  sa -
bat  la  rın  da da nə  zə  rə alı  nan va  cib 
fak  tor  dur. Nəin  ki ali audit or  qa  nı, 

ey  ni za  man  da, döv  lət ma  liy  yə nə -
za  rə  ti sis  te  mi  nin bü  tün di  gər həl -
qə  lə  ri tə  rə  fin  dən də hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri 
və bu nə  ti  cə  lər üz  rə gö  rül  müş iş  lər 
ba  rə  də qu  rum  la  rın öz rəs  mi in  ter -
net sə  hi  fə  lə  rin  də və ya mü  va  fiq 
he  sa  bat  la  rın  da mə  lu  mat ver  mə  si 
şəf  af  ıq və he  sa  bat  lı  lıq prin  sip -
lə  ri  ni tə  min et  miş olur. İkin  ci bir 
tə  rəf  dən isə bu, təf  tiş or  qan  la  rı  nın 
da fəaliy  yə  ti  nə ic  ti  mai nə  za  rə  tə 
şə  rait ya  ra  dır. Be  lə ya  naş  ma nə  za -
rət təd  bir  lə  ri və onun nə  ti  cə  lə  ri  nin 
ic  ti  mailəş  mə  si ilə döv  lət və  sait  lə -
ri  nin sə  mə  rə  li, qə  naət  li və nə  ti  cə  li 
is  ti  fa  də olun  ma  sın  da pre  ven  tiv 
bir ya  naş  ma  dır. Diq  qə  tə çat  dı  rıl -
ma  lı  dır ki, bu ya  naş  ma  nın tət  bi  qi, 
həm  çi  nin hə  min mə  lu  mat  la  rın 
əks et  di  ril  mə  mə  si,  düz  gün və ya 
tam əks et  di  ril  mə  mə  si hal  la  rın  da 
mə  su  liy  yə  tin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si 
məq  sə  di ilə qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı -
nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si zə  ru  ri  dir.
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da  ha məh  sul  dar nə  ti  cə  lə  rə gə  ti  rib 
çı  xa  rar.

Döv  lət ma  liy  yə  si  nin ida  rə edil -
mə  si və in  zi  bat  çı  lı  ğı  nın güc  lən -
di  ril  mə  si ilə bağ  lı, qeyd et  di  yi  niz 
ki  mi, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı tə  rə -
fin  dən tək  lif  ər mü  tə  ma  di ola  raq 
mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan -
la  rı  na təq  dim edil  mək  də  dir. Ey  ni 
za  man  da, döv  lət büd  cə  si  nin və 
büd  cə  dən  kə  nar döv  lət fond  la  rı  nın 
büd  cə  lə  ri  nin la  yi  hə  lə  ri və ic  ra  sı 
ilə bağ  lı ha  zır  la  dı  ğı  mız rəy  lər  də 
də bu is  ti  qa  mət  də töv  si  yə  lər əks 
olu  nur. Əgər ümu  mi bir ya  naş  ma 
tət  biq et  sək, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı -
nın töv  si  yə  lə  ri  ni aşa  ğı  da  kı bir ne  çə 
is  ti  qa  mət üz  rə qrup  laş  dır  maq olar.

İlk ola  raq, döv  lə  tin ma  liy  yə 
sis  te  mi  nin tən  zim  lən  mə  si sa  hə  sin -
də möv  cud olan qa  nun  ve  ri  ci  li  yin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və sis  tem  ləş  di -
ril  mə  si im  kan  la  rı  nı təq  dim edən 
Büd  cə Mə  cəl  lə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı 
ilə bağ  lı tək  li  fi səs  lən  dir  mək is  tər -
dim. Bu, ma  liy  yə-büd  cə pro  se  si  nin 
əsas prin  sip  lə  ri  ni müəy  yən  ləş  dir -
mək  lə va  hid ya  naş  ma  nı, həm  çi  nin 

ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin ef  ek  tiv  li  yi  ni 
tə  min et  mək im  kan  la  rı  nı təq  dim 
edər.

Mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  də Büd  cə 
Mə  cəl  lə  si, ey  ni za  man  da, döv  lət 
büd  cə  si xərc  lə  ri  nin proq  noz  laş  dı -
rıl  ma  sın  da əsas  lı  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı  nı, 
və  sait  lə  rin ic  ra  sı pro  se  sin  də şəf  af -
lı  ğın və he  sa  bat  lı  lı  ğın güc  lən  di  ril -
mə  si  ni, nə  za  rət me  xa  nizm  lə  ri  nin 
ef  ek  tiv tət  biq edil  mə  si məq  sə  di 
ilə və  sait  lə  rin xərc  lən  mə  si  ni tən -
zim  lə  yən əsas hü  qu  qi akt ro  lu  nu 
oy  na  yır. Tə  bii ki, mə  cəl  lə va  si  tə  si  lə 
pro  se  sin hər bir mər  hə  lə  si ba  rə  də 
çər  çi  və  lər müəy  yən  ləş  di  ril  dik  dən 
son  ra mü  va  fiq və zə  ru  ri nor  ma  tiv 
hü  qu  qi akt  lar ba  za  sı  nın for  ma  laş -
dı  rıl  ma  sı, bu akt  la  rın mü  tə  ma  di 
ola  raq ye  ni  lən  mə  si və tək  mil  ləş -
di  ril  mə  si diq  qət  də sax  lan  ma  lı  dır. 
Bu is  ti  qa  mət  də xü  su  si  lə döv  lət 
sa  tı  nal  ma  la  rın  da he  sa  bat  lı  lıq və 
şəf  af  ı  ğın tə  min edil  mə  si, rə  qa -
bət  li me  tod  la  ra üs  tün  lük ve  ril  mə  si 
və qa  nun  ve  ri  ci  li  yin po  zul  ma  sı ilə 
bağ  lı mə  su  liy  yət  lə  rin sərt  ləş  di  ril -
mə  si xü  su  si  lə va  cib  dir. 

Di  gər bir mə  qam və  sait  lə -
rin sə  mə  rə  li, qə  naət  li və nə  ti  cə  li 
is  ti  fa  də edil  mə  mə  si, bu sa  hə  də 
nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  la  ra riayət 
olun  ma  ma  sı  nın ma  liy  yə po  zun  tu -
su ki  mi müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si və 
mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri  nin təs  bi  ti ilə 
bağ  lı  dır. 

Döv  lət əsas  lı və  sait qo  yu  lu -
şu (in  ves  ti  si  ya  lar) xərc  lə  ri döv  lət 
büd  cə  sin  də bö  yük çə  ki  yə ma  lik  dir 
və Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra 
nə  zər  də tu  tu  lan qu  ru  cu  luq iş  lə  ri 
bu xərc  lə  rin da  ha da ço  xa  la  ca  ğı və 
ge  niş  lə  nə  cə  yi eh  ti  ma  lı  nı ar  tı  rır. Bu 
ba  xım  dan, ti  kin  ti sa  hə  sin  də ic  ra 
edi  lən döv  lət və  sait  lə  ri  nin sə  mə  rə  li 
və nə  ti  cə  li is  ti  fa  də  si üçün nor  ma  tiv  
hü  qu  qi ba  za  nın tək  mil  ləş  dirilmə -
si, iq  ti  sa  di ar  tı  ma tə  si  ri  nin bö  yük 
ol  ma  sı sə  bə  bin  dən bu is  ti  qa  mət  də 
və  sait  lə  rin həc  mi  nin əsas  lı proq -
noz  laş  dı  rıl  ma  sı  na şə  raitin ya  ran -
ma  sı, in  ves  ti  si  ya la  yi  hə  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  li  yi  nin yük  səl  dil  mə  si, bu 
is  ti  qa  mət  də ic  ra edi  lən və  sait  lə  rin 
üzə  rin  də nə  za  rə  tin tək  mil  ləş  di  ril -
mə  si, la  yi  hə  lə  rin sə  mə  rə  li  li  yi  nin 

ar  tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı fəaliy  yə  tin 
koor  di  na  si  ya  sı, həm  çi  nin çe  vik, 
əha  tə  li və tək  mil hü  qu  qi ba  za  nın 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı da gü  nü  mü  zün 
bir tə  lə  bi  dir.

Əla  və ola  raq, He  sab  la  ma Pa  la -
ta  sı pub  lik hü  qu  qi şəxs  lə  rə döv  lət 
büd  cə  sin  dən ay  rı  lan və  sait  lə  rin 
proq  noz  laş  dı  rıl  ma  sı  nın əsas  lı  lı -
ğı  nın yük  səl  dil  mə  si  ni, və  sait  lə  rin 
nə  ti  cə  li is  ti  fa  də  si  nin və gə  lir po  ten -
sialı  nın ar  tı  rıl  ma  sı im  kan  la  rı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  ni də məq  sə  də -
mü  va  fiq he  sab edir.

Son il  lə  rin təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, 
büd  cə açıq  lı  ğı və şəf  af  ı  ğı da  ha 
çox in  for  ma  si  ya tə  ləb edir. He  sab -
la  ma Pa  la  ta  sı  nın rəy  lə  ri və he  sa -
bat  la  rı döv  lət büd  cə  si haq  qın  da 
ob  yek  tiv in  for  ma  si  ya mən  bə  yi  dir. 
Büd  cə  nin la  yi  hə  lən  di  ril  mə  si və 
ic  ra  sı ilə bağ  lı ob  yek  tiv qiy  mət  lən -
dir  mə  lə  rin hör  mət  li mil  lət və  kil -
lə  ri  nə təq  dim edil  mə  si  ni da  vam 
et  di  rə  cə  yik.

Son  da bir mə  qa  mı da bil  di -
rim ki, ca  ri şə  rait  də Mil  li Məc  lis 
tə  rə  fin  dən döv  lət və  sait  lə  ri üzə  rin -
dən tam nə  za  rə  tin tə  min edil  mə  si 
məq  sə  di ilə qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı -
nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si zə  ru  rə  ti də 
möv  cud  dur. Diq  qə  tə çat  dır  maq 
is  tə  dim ki, büd  cə he  sa  bat  lı  lı  ğı və 
şəf  af  ı  ğı ilə bağ  lı bey  nəl  xalq rey -
tinq he  sa  bat  la  rın  da öl  kə  nin möv -
qe  yi  nin yük  səl  dil  mə  si bu pro  se  sin 
hər bir mər  hə  lə  si  ni əha  tə edən 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın müasir 
ça  ğı  rış  lar nöq  te  yi-nə  zə  rin  dən tək -
mil  ləş  di  ril  mə  si  ni tə  ləb edir.

- Vüqarmüəllim,nəzarət
fəaliyyətibirtərəfiproses
deyilvədövlətvəsaitləri
üzərindəparlamentnəzarəti-
ninobyektləriolanqurumlar
hansıaddımlarıatmalıdır?

- Əl  bət  ə, döv  lət ma  liy  yə in -
zi  bat  çı  lı  ğı  nı tən  zim  lə  yən tək  mil 
nor  ma  tiv hü  qu  qi ba  za  nı for  ma  laş -
dır  maq, də  qiq və düz  gün nə  za -
rə  ti hə  ya  ta ke  çir  mək pro  se  sin bir 
tə  rə  fi  dir. Nə  ti  cə  lər üz  rə konk  ret 

ad  dım  la  rın atıl  ma  sı və nə  za  rət 
fəaliy  yə  ti  nin nə  ti  cə  lə  ri  nin qiy  mət -
lən  di  ril  mə  si hə  min pro  ses  də xü  su -
si  lə va  cib həl  qə  dir.

Ba  şa çat  dı  rıl  mış hər bir nə  za  rət 
təd  bi  ri üz  rə qə  bul edil  miş pa  la  ta 
kol  le  gi  ya  sı  nın qə  rar  la  rı müəy  yən 
edil  miş ça  tış  mamaz  lıq və nöq  san -
la  rı, on  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
üz  rə təd  bir  lə  ri əks et  di  rir. Qu  rum -

lar tə  rə  fin  dən atı  la  caq ad  dım  lar da 
mü  va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə tən  zim -
lə  nir. Be  lə ki, kol  le  gi  ya qə  rar  la  rı 
üz  rə təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si və bu 
ad  dım  lar üçün müd  dət “He  sab  la -
ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Qa  nu  nun  da təs  bit 
edi  lib. Qə  rar  la  rın ic  ra  sı  nın ge  cik -
di  ril  mə  si və ya ic  ra edil  mə  mə  si 
ilə bağ  lı da He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  na 
güc  lü tə  sir va  si  tə  lə  ri qa  nun  ve  ri -
ci  lik  də əks olu  nub. Bu is  ti  qa  mət -
də da  ha ef  ek  tiv nə  ti  cə  lə  rin əl  də 
edil  mə  si məq  sə  di ilə iki mə  sə  lə  ni 
vur  ğu  la  maq is  tər  dik.

Bun  lar  dan bi  rin  ci  si, yu  xa  rı  da 
da qeyd et  di  yim ki  mi, par  la  men  tin 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı tə  rə  fin  dən hə -
ya  ta ke  çi  ril  miş audit  lə  rin nə  ti  cə  lə -
ri  nin iz  lən  mə  sin  də, bu is  ti  qa  mət  də 
mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı 
tə  rə  fin  dən he  sa  bat  lı  lı  ğı  n ar  tı  rıl  ma -
sın  da ro  lu  nun güc  lən  mə  si  dir. Bu, 
ey  ni za  man  da, tə  rə  fi  miz  dən döv  lət 
ma  liy  yə in  zi  bat  çı  lı  ğı  na dair irə  li 

sü  rül  müş töv  si  yə  lər  lə də bağ  lı tət -
biq olu  na bi  lər.

Həm  çi  nin qeyd edim ki, döv -
lət qu  rum  la  rı  nın nə  za  rət təd  bir  lə  ri 
üz  rə he  sa  bat  lı  lı  ğı cə  miy  yət qar -
şı  sın  da da tə  min edil  mə  li  dir. Bu, 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə -
fin  dən tər  tib edi  lən rey  tinq he  sa -
bat  la  rın  da da nə  zə  rə alı  nan va  cib 
fak  tor  dur. Nəin  ki ali audit or  qa  nı, 

ey  ni za  man  da, döv  lət ma  liy  yə nə -
za  rə  ti sis  te  mi  nin bü  tün di  gər həl -
qə  lə  ri tə  rə  fin  dən də hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri 
və bu nə  ti  cə  lər üz  rə gö  rül  müş iş  lər 
ba  rə  də qu  rum  la  rın öz rəs  mi in  ter -
net sə  hi  fə  lə  rin  də və ya mü  va  fiq 
he  sa  bat  la  rın  da mə  lu  mat ver  mə  si 
şəf  af  ıq və he  sa  bat  lı  lıq prin  sip -
lə  ri  ni tə  min et  miş olur. İkin  ci bir 
tə  rəf  dən isə bu, təf  tiş or  qan  la  rı  nın 
da fəaliy  yə  ti  nə ic  ti  mai nə  za  rə  tə 
şə  rait ya  ra  dır. Be  lə ya  naş  ma nə  za -
rət təd  bir  lə  ri və onun nə  ti  cə  lə  ri  nin 
ic  ti  mailəş  mə  si ilə döv  lət və  sait  lə -
ri  nin sə  mə  rə  li, qə  naət  li və nə  ti  cə  li 
is  ti  fa  də olun  ma  sın  da pre  ven  tiv 
bir ya  naş  ma  dır. Diq  qə  tə çat  dı  rıl -
ma  lı  dır ki, bu ya  naş  ma  nın tət  bi  qi, 
həm  çi  nin hə  min mə  lu  mat  la  rın 
əks et  di  ril  mə  mə  si,  düz  gün və ya 
tam əks et  di  ril  mə  mə  si hal  la  rın  da 
mə  su  liy  yə  tin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si 
məq  sə  di ilə qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı -
nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si zə  ru  ri  dir.
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44 gün da  vam edən və Azər -
bay  ca  nın ta  ri  xi qə  lə  bə  si ilə nə  ti  cə -
lə  nən Və  tən mü  ha  ri  bə  si re  gion  da 
ta  ma  mi  lə fərq  li bir real  lıq for  ma -
laş  dır  dı. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin də qeyd 
et  di  yi ki  mi, mü  ha  ri  bə  nin əsas 
nə  ti  cə  lə  rin  dən bi  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz -
da ye  ni təh  lü  kə  siz  lik for  ma  tı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sın  dan iba  rət ol  du. İn  di 
bir çox si  ya  si eks  pert  lər, təh  lü  kə -
siz  lik mə  sə  lə  lə  ri üz  rə mü  tə  xəs  sis -
lər bu ye  ni for  ma  tın ya  ran  ma  sın  da 
Azər  bay  ca  nın fəal və dü  şü  nül  müş 
st  ra  te  ji ya  naş  ma  sı  nın həl  le  di  ci rol 
oy  na  dı  ğı  nı xü  su  si ola  raq vur  ğu -
la  yır. Geosi  ya  si pro  ses  lər ba  rə  də 
az-çox mə  lu  ma  tı olan pe  şə  kar  lar 
haq  lı ola  raq qeyd edir  lər ki, mü -

ha  ri  bə  nin in  di  ki nə  ti  cə -
lə  ri Azər  bay  ca  nın yal  nız 
iq  ti  sa  di, hər  bi üs  tün  lü  yü -
nün mən  ti  qi da  va  mı ki  mi 
qiy  mət  lən  di  ril  mir, həm 
də fəal, ar  dı  cıl, praq  ma  tik 
xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya -
sı  nın uğu  ru ki  mi xa  rak -
te  ri  zə olu  nur. Əra  zi  si  nin 
iş  ğal al  tın  da qal  dı  ğı 30 ilə 
ya  xın bir müd  dət ər  zin  də 
Azər  bay  can döv  lə  ti dün  ya ic  ti -
maiy  yə  ti  ni mü  na  qi  şə  nin ta  ri  xi və 
si  ya  si sə  bəb  lə  ri, Er  mə  nis  ta  nın tə -
ca  vüz  kar si  ya  sə  ti  nin məğ  zi ba  rə  də 
mak  si  mum mə  lu  mat  lan  dır  ma  ğa 
mü  vəf  əq ol  muş  dur.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin müəy  yən  ləş  dir  di  yi və 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin da  ha 
da tək  mil  ləş  di  rə  rək ye  ni şt  rix  lər 
əla  və et  di  yi xa  ri  ci si  ya  sət kon -
sep  si  ya  sı  nın əsas hə  də  fi məhz 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin əda  lət  li 
həl  li  nə nail ol  maq  dan iba  rət idi. 
Pro  ses  lə  rin ümu  mi təh  li  li gös  tə  rir 
ki, ötən müd  dət ər  zin  də mü  na  qi -

şə  nin həl  li  nə dair Azər  bay  ca  nın 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti iki mü  hüm prin  si  pin 
- dip  lo  ma  ti  ya  nın gü  cü və gü  cün 
dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın har  mo  ni  ya  sı  nı 
ya  rat  ma  ğa he  sab  lan  mış  dı. Əs  lin -
də, bu  nu Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  li üz  rə dip  lo  ma  tik səy  lə  rin iki 
mər  hə  lə  si ki  mi də xa  rak  te  ri  zə et -
mək olar. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
irə  li sür  dü  yü “hü  cum dip  lo  ma  ti -
ya  sı” te  zi  si bu iki prin  si  pin, ya  xud 
mər  hə  lə  nin baş  lı  ca məğ  zi  ni çox 
də  qiq şə  kil  də ifa  də edən ye  ni pos -
tu  lat ki  mi ön pla  na çıx  mış  dı. 

Azər  bay  can ötən müd  dət  də 
bü  tün bey  nəl  xalq plat  for  ma  lar -
da tor  paq  la  rı  nın iş  ğal olun  ma  sı, 
Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na qar  şı 
tə  ca  vü  zü, azər  bay  can  lı  la  rın et  nik 
tə  miz  lə  mə və soy  qı  rı  ma mə  ruz 
qal  ma  sı hə  qi  qə  ti  ni qə  bul et  di  rə 
bil  miş  di. Bə  zi öl  kə  lər bu fakt  la  rı öz 
si  ya  si ma  raq  la  rı kon  teks  tin  də rəs -
mi şə  kil  də eti  raf et  mək  dən çə  kin  sə 
də, ümu  mi  lik  də dün  ya ic  ti  maiy  yə -
tin  də mü  na  qi  şə  nin mey  da  na çıx  ma 

sə  bəb  lə  ri ba  rə  də ay  dın tə  səv  vür 
for  ma  laş  dı  rıl  mış  dı. Bu, nə  ti  cə 
eti  ba  rı ilə “dip  lo  ma  ti  ya  nın gü  cü” 
prin  si  pi  nin uğur  lu tət  bi  qi  nin mən -
ti  qi son  lu  ğu idi.

 Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin irə  li 
sür  dü  yü “hü  cum dip  lo  ma  ti  ya  sı” 
te  zi  si Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə -
ti  nin ye  ni tak  ti  ki pa  ra  metr  lə  ri  ni 
müəy  yən et  di. Hə  dəf  ər də  yiş  mə -
dən, dün  ya  nın və re  gionun də -
yi  şən real  lıq  la  rı  na, ha  be  lə Azər -
bay  can və Er  mə  nis  ta  nın is  ti  nad 
et  dik  lə  ri iq  ti  sa  di, si  ya  si, hər  bi güc 
ba  lan  sı ara  sın  da fər  qin əhə  miy -
yət  li də  rə  cə  də bö  yü  mə  si  nə əsas -
la  nan bu ye  ni ya  naş  ma ma  hiy  yət 
eti  ba  rı ilə həm də müm  kün hər  bi 
əmə  liy  yat  la  ra dün  ya ic  ti  mai rə  yi  ni 
ha  zır  la  ma  ğa he  sab  lan  mış  dı. Er  mə -
nis  tan qo  şun  la  rın tə  mas xət  in  də 
və iki öl  kə  nin döv  lət sər  hə  din  də 
tö  rət  di  yi ar  dı  cıl hər  bi təx  ri  bat  lar  la 
Azər  bay  ca  nı “gü  cün dip  lo  ma  ti  ya -
sı” te  zi  sin  dən çə  kin  dir  mə  yə ça  lı  şır -
dı. La  kin bu tə  şəb  büs əks ef  ekt 
ver  di, bey  nəl  xalq ic  ti  mai rəy  də 

Azər  bay  ca  nın ye  ni xa  ri  ci si  ya  sət 
tak  ti  ka  sı  nın əsas  lı ol  du  ğu  na dair 
tə  səv  vür  lə  ri da  ha da güc  lən  dir -
di. Er  mə  nis  ta  nın sent  yab  rın 27-də 
tö  rət  di  yi növ  bə  ti hər  bi təx  ri  bat 
- Azər  bay  can Or  du  su  nun möv  qe -
lə  ri  ni və dinc ya  şa  yış məs  kən  lə  ri -
ni atə  şə tut  ma  sı, rəs  mi Ye  re  va  nın 

44 GünLüK VƏtƏn MühArİBƏSİ 
VƏ yEnİ SİyASİ rEALLıqLAr

MəhzPrezidentİlhamƏliyevinstrateji
düşüncətərzi,zəngindünyagörüşü,
diplomatikməharətiAzərbaycanı
sevməyənqüvvələrinaparıcırol
oynadığıxariciinformasiyaməkanında
üstünlüyünəldəolunmasınıtəminetdi.

Ramin Məmmədov
Milli Məclisin deputatı
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44 gün da  vam edən və Azər -
bay  ca  nın ta  ri  xi qə  lə  bə  si ilə nə  ti  cə -
lə  nən Və  tən mü  ha  ri  bə  si re  gion  da 
ta  ma  mi  lə fərq  li bir real  lıq for  ma -
laş  dır  dı. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin də qeyd 
et  di  yi ki  mi, mü  ha  ri  bə  nin əsas 
nə  ti  cə  lə  rin  dən bi  ri Cə  nu  bi Qaf  qaz -
da ye  ni təh  lü  kə  siz  lik for  ma  tı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sın  dan iba  rət ol  du. İn  di 
bir çox si  ya  si eks  pert  lər, təh  lü  kə -
siz  lik mə  sə  lə  lə  ri üz  rə mü  tə  xəs  sis -
lər bu ye  ni for  ma  tın ya  ran  ma  sın  da 
Azər  bay  ca  nın fəal və dü  şü  nül  müş 
st  ra  te  ji ya  naş  ma  sı  nın həl  le  di  ci rol 
oy  na  dı  ğı  nı xü  su  si ola  raq vur  ğu -
la  yır. Geosi  ya  si pro  ses  lər ba  rə  də 
az-çox mə  lu  ma  tı olan pe  şə  kar  lar 
haq  lı ola  raq qeyd edir  lər ki, mü -

ha  ri  bə  nin in  di  ki nə  ti  cə -
lə  ri Azər  bay  ca  nın yal  nız 
iq  ti  sa  di, hər  bi üs  tün  lü  yü -
nün mən  ti  qi da  va  mı ki  mi 
qiy  mət  lən  di  ril  mir, həm 
də fəal, ar  dı  cıl, praq  ma  tik 
xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya -
sı  nın uğu  ru ki  mi xa  rak -
te  ri  zə olu  nur. Əra  zi  si  nin 
iş  ğal al  tın  da qal  dı  ğı 30 ilə 
ya  xın bir müd  dət ər  zin  də 
Azər  bay  can döv  lə  ti dün  ya ic  ti -
maiy  yə  ti  ni mü  na  qi  şə  nin ta  ri  xi və 
si  ya  si sə  bəb  lə  ri, Er  mə  nis  ta  nın tə -
ca  vüz  kar si  ya  sə  ti  nin məğ  zi ba  rə  də 
mak  si  mum mə  lu  mat  lan  dır  ma  ğa 
mü  vəf  əq ol  muş  dur.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin müəy  yən  ləş  dir  di  yi və 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin da  ha 
da tək  mil  ləş  di  rə  rək ye  ni şt  rix  lər 
əla  və et  di  yi xa  ri  ci si  ya  sət kon -
sep  si  ya  sı  nın əsas hə  də  fi məhz 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin əda  lət  li 
həl  li  nə nail ol  maq  dan iba  rət idi. 
Pro  ses  lə  rin ümu  mi təh  li  li gös  tə  rir 
ki, ötən müd  dət ər  zin  də mü  na  qi -

şə  nin həl  li  nə dair Azər  bay  ca  nın 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti iki mü  hüm prin  si  pin 
- dip  lo  ma  ti  ya  nın gü  cü və gü  cün 
dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın har  mo  ni  ya  sı  nı 
ya  rat  ma  ğa he  sab  lan  mış  dı. Əs  lin -
də, bu  nu Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  li üz  rə dip  lo  ma  tik səy  lə  rin iki 
mər  hə  lə  si ki  mi də xa  rak  te  ri  zə et -
mək olar. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
irə  li sür  dü  yü “hü  cum dip  lo  ma  ti -
ya  sı” te  zi  si bu iki prin  si  pin, ya  xud 
mər  hə  lə  nin baş  lı  ca məğ  zi  ni çox 
də  qiq şə  kil  də ifa  də edən ye  ni pos -
tu  lat ki  mi ön pla  na çıx  mış  dı. 

Azər  bay  can ötən müd  dət  də 
bü  tün bey  nəl  xalq plat  for  ma  lar -
da tor  paq  la  rı  nın iş  ğal olun  ma  sı, 
Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na qar  şı 
tə  ca  vü  zü, azər  bay  can  lı  la  rın et  nik 
tə  miz  lə  mə və soy  qı  rı  ma mə  ruz 
qal  ma  sı hə  qi  qə  ti  ni qə  bul et  di  rə 
bil  miş  di. Bə  zi öl  kə  lər bu fakt  la  rı öz 
si  ya  si ma  raq  la  rı kon  teks  tin  də rəs -
mi şə  kil  də eti  raf et  mək  dən çə  kin  sə 
də, ümu  mi  lik  də dün  ya ic  ti  maiy  yə -
tin  də mü  na  qi  şə  nin mey  da  na çıx  ma 

sə  bəb  lə  ri ba  rə  də ay  dın tə  səv  vür 
for  ma  laş  dı  rıl  mış  dı. Bu, nə  ti  cə 
eti  ba  rı ilə “dip  lo  ma  ti  ya  nın gü  cü” 
prin  si  pi  nin uğur  lu tət  bi  qi  nin mən -
ti  qi son  lu  ğu idi.

 Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin irə  li 
sür  dü  yü “hü  cum dip  lo  ma  ti  ya  sı” 
te  zi  si Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə -
ti  nin ye  ni tak  ti  ki pa  ra  metr  lə  ri  ni 
müəy  yən et  di. Hə  dəf  ər də  yiş  mə -
dən, dün  ya  nın və re  gionun də -
yi  şən real  lıq  la  rı  na, ha  be  lə Azər -
bay  can və Er  mə  nis  ta  nın is  ti  nad 
et  dik  lə  ri iq  ti  sa  di, si  ya  si, hər  bi güc 
ba  lan  sı ara  sın  da fər  qin əhə  miy -
yət  li də  rə  cə  də bö  yü  mə  si  nə əsas -
la  nan bu ye  ni ya  naş  ma ma  hiy  yət 
eti  ba  rı ilə həm də müm  kün hər  bi 
əmə  liy  yat  la  ra dün  ya ic  ti  mai rə  yi  ni 
ha  zır  la  ma  ğa he  sab  lan  mış  dı. Er  mə -
nis  tan qo  şun  la  rın tə  mas xət  in  də 
və iki öl  kə  nin döv  lət sər  hə  din  də 
tö  rət  di  yi ar  dı  cıl hər  bi təx  ri  bat  lar  la 
Azər  bay  ca  nı “gü  cün dip  lo  ma  ti  ya -
sı” te  zi  sin  dən çə  kin  dir  mə  yə ça  lı  şır -
dı. La  kin bu tə  şəb  büs əks ef  ekt 
ver  di, bey  nəl  xalq ic  ti  mai rəy  də 

Azər  bay  ca  nın ye  ni xa  ri  ci si  ya  sət 
tak  ti  ka  sı  nın əsas  lı ol  du  ğu  na dair 
tə  səv  vür  lə  ri da  ha da güc  lən  dir -
di. Er  mə  nis  ta  nın sent  yab  rın 27-də 
tö  rət  di  yi növ  bə  ti hər  bi təx  ri  bat 
- Azər  bay  can Or  du  su  nun möv  qe -
lə  ri  ni və dinc ya  şa  yış məs  kən  lə  ri -
ni atə  şə tut  ma  sı, rəs  mi Ye  re  va  nın 

44 GünLüK VƏtƏn MühArİBƏSİ 
VƏ yEnİ SİyASİ rEALLıqLAr

MəhzPrezidentİlhamƏliyevinstrateji
düşüncətərzi,zəngindünyagörüşü,
diplomatikməharətiAzərbaycanı
sevməyənqüvvələrinaparıcırol
oynadığıxariciinformasiyaməkanında
üstünlüyünəldəolunmasınıtəminetdi.

Ramin Məmmədov
Milli Məclisin deputatı
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növ  bə  ti və həm də ən bö  yük si  ya  si 
səh  vi ol  du.

Mü  ha  ri  bə  nin da  vam et  di  yi 44 
gün ər  zin  də ta  ri  xin və bey  nəl  xalq 
hü  qu  qun ta  ma  mi  lə Azər  bay  ca  nın 
tə  rə  fin  də ol  ma  sı bö  yük güc  lə  rin, 
xü  su  si  lə Er  mə  nis  ta  nın hi  ma  yə -
da  rı qis  min  də çı  xış et  mək  dən 
çə  kin  mə  yən döv  lət  lə  rin da  vam  lı 
təz  yiq  lə  ri  nin uğur  suz nə  ti  cə  lən -
mə  si  ni şərt  lən  di  rən mü  hüm amil -
lər  dən bi  ri idi. La  kin bu  na nail 
ol  maq üçün Azər  bay  can çox uzun 
və çə  tin bir yol keç  miş  di. Dün  ya 
ic  ti  mai rə  yi  ni mü  na  qi  şə  nin real 
sə  bəb  lə  ri  nə inan  dır  maq  la ya  na  şı, 
həm də onun in  di  ki nə  ti  cə  lə  ri  nin 
(söh  bət 27 sent  yab  ra  dək olan nə -
ti  cə  lər  dən - sta  tus-kvo  dan ge  dir) 
bü  tün re  gionun gə  lə  cə  yi  ni təh  did 
et  di  yi  nə dair tə  səv  vür ya  ra  da bil -
miş  di. Dün  ya güc  lə  ri  ni si  ya  si təz -

yiq  lər  dən bir  ba  şa açıq mü  da  xi  lə  yə 
keç  mək  dən çə  kin  di  rən ən əsas 
mə  qam məhz bun  dan iba  rət idi. 
Azər  bay  can öz əra  zi  sin  də su  ve  ren 
hü  quq  la  rı  nı tə  min et  mək, əha  li  si -
ni qo  ru  maq üçün hər  bi təx  ri  ba  ta 
ca  vab ver  mə  li ol  muş  du. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin uğur  lu st  ra  te -
gi  ya  sı ar  tıq bey  nəl  xalq aləm  də 
möv  cud real  lıq  la  ra və ha  di  sə  lə  rin 
hər  bi məz  mun  lu müm  kün in  ki -
şaf sse  na  ri  lə  ri  nə si  ya  si im  mu  ni  tet 
ya  rat  mış  dı.

Heç şüb  hə  siz ki, hər  bi 
əmə  liy  yat  la  rın ge  di  şin  də 
xü  su  si əhə  miy  yət kəsb 
edən mə  qam  lar  dan bi  ri 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si 
müs  tə  vi  sin  də mü  ba  ri  zə -
nin düz  gün təş  kil edil  mə -
si ilə bağ  lı idi. Azər  bay  can 
bu sa  hə  də də fəaliy  yə  ti  ni 
uğur  la qur  ma  ğa mü  vəf -

fəq ol  du. Mü  ba  li  ğə  siz de  mək olar 
ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin xa  ri  ci 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  rin  də 
çı  xış  la  rı Azər  bay  ca  nın in  for  ma  si  ya 
mü  ha  ri  bə  sin  də qə  lə  bə  si  ni tə  min 
edən həl  le  di  ci amil idi. Mü  ha  ri -
bə apa  ran, öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
tə  min et  mək üçün bey  nəl  xalq 
təz  yiq  lə  rə mü  qa  vi  mət gös  tə  rən, 
qar  şı tə  rə  fə dün  ya  nın apa  rı  cı güc -
lə  ri  nin ver  di  yi açıq və giz  li dəs -
tə  yin nə  ti  cə  lə  ri  ni müm  kün qə  dər 

neyt  ral  laş  dır  ma  ğa ça  lı  şan bir öl  kə 
üçün döv  lət baş  çı  sı  nın bey  nəl  xalq 
me  dia ilə tə  mas  la  rı  nın nə də  rə  cə  də 
mü  hüm əhə  miy  yət kəsb et  di  yi  ni 
izah et  mə  yə yə  qin ki, eh  ti  yac yox -
dur. Məhz Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin st  ra  te  ji dü  şün  cə tər  zi, zən  gin 
dün  ya  gö  rü  şü, dip  lo  ma  tik mə  ha  rə  ti 
Azər  bay  ca  nı sev  mə  yən qüv  və  lə  rin 
apa  rı  cı rol oy  na  dı  ğı xa  ri  ci in  for  ma -
si  ya mə  ka  nın  da üs  tün  lü  yün əl  də 
olun  ma  sı  nı tə  min et  di. Həm də çox 
çə  tin, mü  rək  kəb şərt  lər  də. 

Azər  bay  can 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra nəin  ki öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  yə 
nail ol  du, həm də mə  qa  lə  nin əv  və -
lin  də qeyd et  di  yi  miz ki  mi, bü  tün 
re  gion  da ye  ni si  ya  si real  lıq  lar ya -
rat  dı. Bu ye  ni real  lıq  la in  di Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da si  ya  si tə  sir im  kan  la  rı 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə apa  ran qlo  bal 
güc  lər be  lə he  sab  laş  ma  ğa məc -
bur  dur. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
ATƏT-in Minsk qru  pu  nun ABŞ 
və Fran  sa  dan olan həm  sədr  lə  ri  ni 
qə  bul edər  kən söy  lə  di  yi fi  kir  lər 
əs  lin  də re  gionun müm  kün si  ya  si 
pers  pek  tiv  lə  ri  nin təx  mi  ni kon  tur -

la  rı haq  qın  da il  kin tə  səv  vür ya  ra -
dır. Döv  lət baş  çı  sı  nın həm  sədr  lə  rin 
ün  va  nı  na söy  lə  di  yi haq  lı tən  qid  lər 
Azər  bay  can xal  qı  nın 30 il  lik səb  ri -
nin nə  ti  cə  siz qal  ma  sın  dan ümum -
xalq na  ra  zı  lı  ğı  nın ifa  də  si ol  maq  la 
ya  na  şı, həm də ye  ni real  lıq  lar  la 
ba  rış  ma  ğa psi  xo  lo  ji ha  zır  lıq üçün 
si  ya  si ey  ham ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lə 
bi  lər. Mü  na  qi  şə  nin həll 
edil  mə  si Minsk qru  pu -
nun fəaliy  yə  ti  nə eh  ti  ya  cın 
ol  ma  dı  ğı an  la  mı  na gə  lir. 
Ey  ni za  man  da, bu qrup  da 
təm  sil olu  nan iki döv  lə  tin 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ya  ra  nan 
ye  ni təh  lü  kə  siz  lik for  ma -
tı  nın iş  ti  rak  çı  sı ol  maq im  ka  nı  nı 
itir  di  yi  ni gös  tə  rir.

Azər  bay  can həm  sədr  lə  rin 30 il 
hər kə  si inan  dır  maq is  tə  di  yi “mü -
na  qi  şə  nin hər  bi yol  la həl  li yox  dur” 
te  zi  si  ni 44 gün ər  zin  də dar  ma  da -
ğın et  di. Bu, ar  tıq Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
ta  ri  xin  də ye  ni bir döv  rün baş  lan -
ma  sı de  mək  dir. Bu ye  ni mər  hə  lə  yə 
Azər  bay  can güc  lü, sü  rət  lə in  ki  şaf 
edən, qüd  rət  li or  du  ya ma  lik qa  lib 
döv  lət ki  mi, Er  mə  nis  tan isə bey -

nəl  xalq eks  pert  lə  rin qiy  mət  lən  dir -
mə  lə  ri  nə gö  rə, hər  bi po  ten  sialı  nın 
80 faizi  ni itir  miş, öz sər  həd  lə  ri  nin 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min et  mə  yə be  lə 
re  surs  la  rı çat  ma  yan, heç bir iq  ti -
sa  di pers  pek  ti  vi, gə  lə  cə  yə ümi  di 
ol  ma  yan məğ  lub öl  kə ki  mi da  xil 
olur. Re  gion  da əsas söz sa  hi  bi  nin 
kim ola  ca  ğı ar  tıq hər kə  sə mə -

lum  dur. Mə  lum ol  ma  yan yal  nız 
Er  mə  nis  ta  nın bu ye  ni döv  rün 
real  lıq  la  rı  nı nə də  rə  cə  də düz  gün 
qiy  mət  lən  di  rə  cə  yi  dir. Bu, həm də 
Er  mə  nis  tan üçün ta  ri  xi bir  
şans  dır - yü  zil  lik  lər bo  yu özü  nü 
inan  dır  dı  ğı il  lü  zi  ya  lar  dan əl çək -
mək, əmək  daş  lıq və in  ki  şaf na  mi -
nə, öz xal  qı  nın ri  fa  hı üçün keç  mi  şə 
ili  şib qal  ma  maq, gə  lə  cə  yə doğ  ru 
ad  dım  la  maq üçün bəl  kə də so  nun -
cu şans.

Vətənmüharibəsindənsonraregionda
yarananyenisiyasireallıqlarlaCənubi
Qafqazdasiyasitəsirimkanlarıuğrun
damübarizəaparanqlobalgüclərbelə
hesablaşmağaməcburdur.

Azərbaycanhəmsədrlərin30ilhər
kəsiinandırmaqistədiyi“münaqişənin
hərbiyollahəlliyoxdur”tezisini44gün
ərzindədarmadağınetdi.

QARABAĞ AZƏRBAYCANDıR!

Prezident İlham Əliyev “France 24” televiziya kanalına müsahibə verərkən
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növ  bə  ti və həm də ən bö  yük si  ya  si 
səh  vi ol  du.

Mü  ha  ri  bə  nin da  vam et  di  yi 44 
gün ər  zin  də ta  ri  xin və bey  nəl  xalq 
hü  qu  qun ta  ma  mi  lə Azər  bay  ca  nın 
tə  rə  fin  də ol  ma  sı bö  yük güc  lə  rin, 
xü  su  si  lə Er  mə  nis  ta  nın hi  ma  yə -
da  rı qis  min  də çı  xış et  mək  dən 
çə  kin  mə  yən döv  lət  lə  rin da  vam  lı 
təz  yiq  lə  ri  nin uğur  suz nə  ti  cə  lən -
mə  si  ni şərt  lən  di  rən mü  hüm amil -
lər  dən bi  ri idi. La  kin bu  na nail 
ol  maq üçün Azər  bay  can çox uzun 
və çə  tin bir yol keç  miş  di. Dün  ya 
ic  ti  mai rə  yi  ni mü  na  qi  şə  nin real 
sə  bəb  lə  ri  nə inan  dır  maq  la ya  na  şı, 
həm də onun in  di  ki nə  ti  cə  lə  ri  nin 
(söh  bət 27 sent  yab  ra  dək olan nə -
ti  cə  lər  dən - sta  tus-kvo  dan ge  dir) 
bü  tün re  gionun gə  lə  cə  yi  ni təh  did 
et  di  yi  nə dair tə  səv  vür ya  ra  da bil -
miş  di. Dün  ya güc  lə  ri  ni si  ya  si təz -

yiq  lər  dən bir  ba  şa açıq mü  da  xi  lə  yə 
keç  mək  dən çə  kin  di  rən ən əsas 
mə  qam məhz bun  dan iba  rət idi. 
Azər  bay  can öz əra  zi  sin  də su  ve  ren 
hü  quq  la  rı  nı tə  min et  mək, əha  li  si -
ni qo  ru  maq üçün hər  bi təx  ri  ba  ta 
ca  vab ver  mə  li ol  muş  du. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin uğur  lu st  ra  te -
gi  ya  sı ar  tıq bey  nəl  xalq aləm  də 
möv  cud real  lıq  la  ra və ha  di  sə  lə  rin 
hər  bi məz  mun  lu müm  kün in  ki -
şaf sse  na  ri  lə  ri  nə si  ya  si im  mu  ni  tet 
ya  rat  mış  dı.

Heç şüb  hə  siz ki, hər  bi 
əmə  liy  yat  la  rın ge  di  şin  də 
xü  su  si əhə  miy  yət kəsb 
edən mə  qam  lar  dan bi  ri 
in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si 
müs  tə  vi  sin  də mü  ba  ri  zə -
nin düz  gün təş  kil edil  mə -
si ilə bağ  lı idi. Azər  bay  can 
bu sa  hə  də də fəaliy  yə  ti  ni 
uğur  la qur  ma  ğa mü  vəf -

fəq ol  du. Mü  ba  li  ğə  siz de  mək olar 
ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin xa  ri  ci 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  rin  də 
çı  xış  la  rı Azər  bay  ca  nın in  for  ma  si  ya 
mü  ha  ri  bə  sin  də qə  lə  bə  si  ni tə  min 
edən həl  le  di  ci amil idi. Mü  ha  ri -
bə apa  ran, öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
tə  min et  mək üçün bey  nəl  xalq 
təz  yiq  lə  rə mü  qa  vi  mət gös  tə  rən, 
qar  şı tə  rə  fə dün  ya  nın apa  rı  cı güc -
lə  ri  nin ver  di  yi açıq və giz  li dəs -
tə  yin nə  ti  cə  lə  ri  ni müm  kün qə  dər 

neyt  ral  laş  dır  ma  ğa ça  lı  şan bir öl  kə 
üçün döv  lət baş  çı  sı  nın bey  nəl  xalq 
me  dia ilə tə  mas  la  rı  nın nə də  rə  cə  də 
mü  hüm əhə  miy  yət kəsb et  di  yi  ni 
izah et  mə  yə yə  qin ki, eh  ti  yac yox -
dur. Məhz Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin st  ra  te  ji dü  şün  cə tər  zi, zən  gin 
dün  ya  gö  rü  şü, dip  lo  ma  tik mə  ha  rə  ti 
Azər  bay  ca  nı sev  mə  yən qüv  və  lə  rin 
apa  rı  cı rol oy  na  dı  ğı xa  ri  ci in  for  ma -
si  ya mə  ka  nın  da üs  tün  lü  yün əl  də 
olun  ma  sı  nı tə  min et  di. Həm də çox 
çə  tin, mü  rək  kəb şərt  lər  də. 

Azər  bay  can 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra nəin  ki öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  yə 
nail ol  du, həm də mə  qa  lə  nin əv  və -
lin  də qeyd et  di  yi  miz ki  mi, bü  tün 
re  gion  da ye  ni si  ya  si real  lıq  lar ya -
rat  dı. Bu ye  ni real  lıq  la in  di Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da si  ya  si tə  sir im  kan  la  rı 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə apa  ran qlo  bal 
güc  lər be  lə he  sab  laş  ma  ğa məc -
bur  dur. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
ATƏT-in Minsk qru  pu  nun ABŞ 
və Fran  sa  dan olan həm  sədr  lə  ri  ni 
qə  bul edər  kən söy  lə  di  yi fi  kir  lər 
əs  lin  də re  gionun müm  kün si  ya  si 
pers  pek  tiv  lə  ri  nin təx  mi  ni kon  tur -

la  rı haq  qın  da il  kin tə  səv  vür ya  ra -
dır. Döv  lət baş  çı  sı  nın həm  sədr  lə  rin 
ün  va  nı  na söy  lə  di  yi haq  lı tən  qid  lər 
Azər  bay  can xal  qı  nın 30 il  lik səb  ri -
nin nə  ti  cə  siz qal  ma  sın  dan ümum -
xalq na  ra  zı  lı  ğı  nın ifa  də  si ol  maq  la 
ya  na  şı, həm də ye  ni real  lıq  lar  la 
ba  rış  ma  ğa psi  xo  lo  ji ha  zır  lıq üçün 
si  ya  si ey  ham ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lə 
bi  lər. Mü  na  qi  şə  nin həll 
edil  mə  si Minsk qru  pu -
nun fəaliy  yə  ti  nə eh  ti  ya  cın 
ol  ma  dı  ğı an  la  mı  na gə  lir. 
Ey  ni za  man  da, bu qrup  da 
təm  sil olu  nan iki döv  lə  tin 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ya  ra  nan 
ye  ni təh  lü  kə  siz  lik for  ma -
tı  nın iş  ti  rak  çı  sı ol  maq im  ka  nı  nı 
itir  di  yi  ni gös  tə  rir.

Azər  bay  can həm  sədr  lə  rin 30 il 
hər kə  si inan  dır  maq is  tə  di  yi “mü -
na  qi  şə  nin hər  bi yol  la həl  li yox  dur” 
te  zi  si  ni 44 gün ər  zin  də dar  ma  da -
ğın et  di. Bu, ar  tıq Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
ta  ri  xin  də ye  ni bir döv  rün baş  lan -
ma  sı de  mək  dir. Bu ye  ni mər  hə  lə  yə 
Azər  bay  can güc  lü, sü  rət  lə in  ki  şaf 
edən, qüd  rət  li or  du  ya ma  lik qa  lib 
döv  lət ki  mi, Er  mə  nis  tan isə bey -

nəl  xalq eks  pert  lə  rin qiy  mət  lən  dir -
mə  lə  ri  nə gö  rə, hər  bi po  ten  sialı  nın 
80 faizi  ni itir  miş, öz sər  həd  lə  ri  nin 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min et  mə  yə be  lə 
re  surs  la  rı çat  ma  yan, heç bir iq  ti -
sa  di pers  pek  ti  vi, gə  lə  cə  yə ümi  di 
ol  ma  yan məğ  lub öl  kə ki  mi da  xil 
olur. Re  gion  da əsas söz sa  hi  bi  nin 
kim ola  ca  ğı ar  tıq hər kə  sə mə -

lum  dur. Mə  lum ol  ma  yan yal  nız 
Er  mə  nis  ta  nın bu ye  ni döv  rün 
real  lıq  la  rı  nı nə də  rə  cə  də düz  gün 
qiy  mət  lən  di  rə  cə  yi  dir. Bu, həm də 
Er  mə  nis  tan üçün ta  ri  xi bir  
şans  dır - yü  zil  lik  lər bo  yu özü  nü 
inan  dır  dı  ğı il  lü  zi  ya  lar  dan əl çək -
mək, əmək  daş  lıq və in  ki  şaf na  mi -
nə, öz xal  qı  nın ri  fa  hı üçün keç  mi  şə 
ili  şib qal  ma  maq, gə  lə  cə  yə doğ  ru 
ad  dım  la  maq üçün bəl  kə də so  nun -
cu şans.

Vətənmüharibəsindənsonraregionda
yarananyenisiyasireallıqlarlaCənubi
Qafqazdasiyasitəsirimkanlarıuğrun
damübarizəaparanqlobalgüclərbelə
hesablaşmağaməcburdur.

Azərbaycanhəmsədrlərin30ilhər
kəsiinandırmaqistədiyi“münaqişənin
hərbiyollahəlliyoxdur”tezisini44gün
ərzindədarmadağınetdi.

QARABAĞ AZƏRBAYCANDıR!

Prezident İlham Əliyev “France 24” televiziya kanalına müsahibə verərkən
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Er  mə  ni ideoloq  la  rı id  dia edir  lər 
ki, gu  ya dün  ya  nın ya  ra  nı  şı on  la  rın 
adı ilə bağ  lı  dır. Bu id  dianın təd  qi -
qat  çı  la  rı ta  ri  xi hə  qi  qət  lər  dən da  ha 
çox rə  va  yət  lə  rə üs  tün  lük ve  rir  lər. 
Er  mə  ni  lər  lə bağ  lı ya  zı  lan hə  qi  qət  lər 
isə baş  qa şey de  yir. “Ta  ri  xin ata  sı” 
He  ro  dot ya  zır: “Fə  rat ça  yı  nın yu  xa  rı 
axar  la  rın  da  kı əra  zi  lər  də kö  çə  ri er  mə -
ni tay  fa  la  rı ya  şa  yır  dı”, ta  rix  çi Tat  sit 
ya  zır: “Xə  zər  sa  hi  li xalq  lar - hun  lar, 
al  ban  lar, ka  du  si  lər və baş  qa  la  rı  nın 
ara  la  rın  da er  mə  ni adı  na rast gəl  mə -
dim”, rus ta  rix  çi  si Dya  ko  nov ya  zır: 
“Er  mə  ni et  no  su Qaf  qa  zın hü  dud  la -
rın  dan kə  nar  da for  ma  la  şıb”, er  mə -
ni ta  rix  çi  si Pas  ter  mas  yan isə ya  zır: 
“Er  mə  ni  lər era  mız  dan əv  vəl VII-VI 
əsr  lər  də Qərb  dən Şər  qə gəl  miş  lər” 
və sair. Er  mə  ni  lə  rin qə  dim ta  ri  xi ilə 
bağ  lı də  qiq mən  bə  lər yox  dur. Mə  lum 
olan odur ki, uzun əsr  lər bo  yu er -
mə  ni  lər Ro  ma, İran-Sa  sa  ni və Bi  zans 
im  pe  ri  ya  la  rı  nın vas  sal  lı  ğın  da ol  muş -
lar. Bir söz  lə, er  mə  ni ta  rix  çi  lə  ri  nin 
er  mə  ni  lə  rin ya  ra  nı  şı və for  ma  laş  ma  sı 

ilə bağ  lı yaz  dıq  la  rı uy  dur  ma  lar o 
qə  dər çox  dur ki, on  la  rın təh  li  li  nə heç 
bir lü  zum gö  rül  mür.

Er  mə  ni  lə  rin ta  ri  xən Cə  nu  bi Qaf -
qaz tor  paq  la  rın  da ya  şa  ma  sı ilə bağ  lı 
id  diala  rın da el  mi əsa  sı yox  dur. Fakt 
və hü  qu  qi sə  nəd ki  mi 1805-ci il ma -
yın 14-də Ru  si  ya döv  lə  ti ilə Qa  ra  bağ 
xan  lı  ğı ara  sın  da  kı bağ  lan  mış “Kü -
rək  çay” mü  qa  vi  lə  si  nə nə  zər ye  tir -
mək ki  fa  yət  dir. 11 mad  də  dən iba  rət 
olan mü  qa  vi  lə  nin heç bir bən  din  də 
er  mə  ni  lər  lə bağ  lı bir cüm  lə be  lə ya  zıl -
ma  yıb. Əgər bu tor  paq  lar er  mə  ni  lə  rə 
məx  sus idi  sə, on  la  rın hi  ma  yə  çi  si olan 
Ru  si  ya hö  ku  mə  ti nə üçün er  mə  ni  lə -
rin adı  nı bir də  fə də ol  sun bu mü  qa -
vi  lə  də xa  tır  lat  mır. Ək  si  nə, mü  qa  vi  lə -
nin bi  rin  ci bən  din  dən baş  la  mış bü  tün 
mad  də  lə  rin  də bu tor  paq  la  rın Azər -
bay  ca  na məx  sus ol  ma  sı təs  diq edi  lir.

Mə  lum  dur ki, çar Ru  si  ya  sı “Kü -
rək  çay” mü  qa  vi  lə  si  nə gö  rə üzə  ri  nə 
gö  tür  dü  yü öh  də  lik  lə  ri ye  ri  nə ye  tir -
mə  di. 1806-cı ilin ya  yın  da İran qo  şun -
la  rı  nın Şu  şa  ya ya  xın  laş  dı  ğı  nı eşi  dən 

İb  ra  him  xə  lil xan bü  tün ailə üzv  lə  ri 
ilə bir  lik  də (oğ  lu Meh  di  qu  lu xan  dan 
baş  qa – müəl  lif) Xan  kən  di  nə köç  dü. 
Er  mə  ni  lər xa  nın gu  ya İra  na qaç  maq 
is  tə  di  yi  ni ma  yor Li  sa  ne  vi  çə inan  dı -
ra bil  di  lər. Er  mə  ni  lə  rin mə  lu  ma  tı  na 
ina  nan ma  yor Li  sa  ne  viç İb  ra  him  xə  lil 
xan baş  da ol  maq  la bü  tün ailə üzv  lə  ri -
ni qət  lə ye  tir  di. Bu  nun  la ya  na  şı, 1806-
cı ilin sent  yab  rın 10-da im  pe  ra  tor I 
Alek  sand  rın fər  ma  nı ilə İb  ra  him  xə  lil 
xa  nın oğ  lu Meh  di  qu  lu ağa Qa  ra  bağ 
xa  nı tə  yin olun  du. Fər  man  da de  yi  lir -
di: “İb  ra  him  xə  lil xa  na məx  sus bü  tün 
hü  quq  lar Meh  di  qu  lu xa  na ke  çir. 
Bü  tün əha  li ona ta  be ol  ma  lı, onun 
gös  tə  riş  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  tir  mə  li, xa  nın 
ha  ki  miy  yə  ti  ni uca tut  ma  lı  dır”. Fər -
man  da er  mə  ni  lər  lə bağ  lı heç bir fi  kir 
yox  dur. İm  pe  ra  tor I Alek  sand  rın bu 
fər  ma  nı da Qa  ra  ba  ğın ki  mə məx  sus 
ol  ma  sı  nı sü  but et  mək üçün çox va  cib 
sə  nəd  dir.

Mə   lum   dur ki, II Ru si ya-İran 
mü   ha   ri   bə   si 1828-ci il fev   ra   lın 10-da 
“Türk   mən   çay” mü   qa   vi   lə   si ilə ba   şa 
çat   dı. Mar   tın 21-də Ru   si   ya   ya il   haq 
edil   miş iki Azər   bay   can xan   lı   ğı - İrə  -
van və Nax   çı   van xan   lıq   la   rı   nın “er   mə  -
ni vi   la   yə   ti” ad   lan   dı   rıl   ma   sı haq   qın   da 
çar fər   ma   nı ve   ril   di. Gür   cü kn   ya   zı, ge  -
ne   ral-ma   yor Çav   ça   vad   ze bu vi   la   yə   tə 
rəis tə   yin olun   du. Çav   ça   vad   ze   nin qı   zı 
Ru   si   ya   nın İran   da   kı sə   fi   ri və er   mə   ni   lə  -
rin Cə   nu   bi Qaf   qa   za kö   çü   rül   mə   si pla  -
nı   nın əsas müəl   lif   ə   rin   dən bi   ri olan 
Qri   bo   ye   do   vun hə   yat yol   da   şı idi.

Qaf  qaz Ar  xeoq  ra  fi  ya Ko  mis  si  ya -
sı  nın sə  nəd  lə  rin  də bir  mə  na  lı ola  raq 
qeyd olu  nur ki, “Türk  mən  çay” sülh 
mü  qa  vi  lə  si  nə qə  dər Qa  ra  bağ xan  lı -
ğın  da 12 min ailə  nin 2,5 min nə  fə  ri 
er  mə  ni, Şa  ma  xı xan  lı  ğın  da 24 min 
ailə  nin 1,5 min nə  fə  ri er  mə  ni, Şə  ki 
xan  lı  ğın  da isə 15 min ailə  nin üç  də 
bi  ri er  mə  ni idi. Er  mə  ni  lə  rin Cə  nu  bi 

Anar İsgəndərov
Milli Məclisin deputatı

Ermənilər Cənubi qafqazda 
necə məskunlaşdılar?
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Qaf  qa  za, o cüm  lə  dən İrə  van, Nax  çı -
van və Qa  ra  ba  ğa kö  çü  rül  mə  si üçün 
ka  to  li  kos Ner  ses Aş  ta  ra  ket  si, pol -
kov  nik La  za  rev və kn  yaz Ar  qu  tins  ki 
də  ri  dən-qa  bıq  dan çı  xır  dı  lar. Onu 
da qeyd et  mək la  zım  dır ki, 1828-ci 
il  də er  mə  ni vi  la  yə  ti ad  lan  dı  rı  lan bu 
qu  rum 1840-cı il  də ləğv olun  muş və 
1849-cu il  də keç  miş İrə  van və Nax  çı -
van tor  paq  la  rı əsa  sın  da İrə  van qu  ber -
ni  ya  sı təş  kil edil  miş  di.

“Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  si  nin XV 
mad  də  si İran  da ya  şa  yan er  mə  ni  lə -
rin kö  çü  rül  mə  si  nə həsr olun  muş  du. 
Düz  dür, mü  qa  vi  lə  də er  mə  ni  lə  rin adı 
çə  kil  mir, la  kin da  nı  şıq  lar  da bu mə  sə -
lə tam ra  zı  laş  dı  rıl  mış  dı.

“Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  sin -
dən ən çox qa  za  nan er  mə  ni  lər ol  du. 
“Türk  mən  çay” sül  hü  nə qə  dər və  tən -
siz olan və dün  ya  nın müx  tə  lif öl  kə  lə -
ri  nə sə  pə  lən  miş er  mə  ni  lər bu mü  qa -
vi  lə  dən son  ra rus ça  riz  mi  nin kö  mə  yi 
ilə öz  lə  ri  nə və  tən tap  dı  lar.

I Pyot  run 1724-cü il no  yab  rın 
10-da ver  di  yi fər  man er  mə  ni  lə  rin 
Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da yer  ləş -
di  ril  mə  si  nin əsa  sı  nı qoy  du, 1828-ci 
il “Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  si isə bu 
ta  ri  xi fa  ciəni rəs  mi  ləş  dir  di.

XVII əs  rin so  nun  da Av  ro  pa -
dan dəs  tək ala bil  mə  yən er  mə  ni  lər 
Ru  si  ya  ya pə  nah gə  tir  di  lər. 1701-ci 
il  də İs  rael Ori və ar  xi  mand  rit Mi  nas 
Av  ro  pa  nın döv  lət baş  çı  la  rı  na təq  dim 
edə bil  mə  dik  lə  ri 36 mad  də  lik proq -
ra  mı I Pyot  ra ver  di  lər. İs  rael Ori  nin 
təq  dim et  di  yi bu xə  ri  tə  də İrə  van və 
Zən  gə  zur tor  paq  la  rı qa  ba  rıq şə  kil  də 
təs  vir edil  miş  di. İs  rael Ori I Pyot  ra 
ya  zır  dı: “20-30 min  lik im  pe  ra  tor qo -
şu  nu tez  lik  lə Şa  ma  xı  ya çat  ma  sa, biz 
ba  tıb-qı  rı  la  rıq, türk  lər İrə  va  nı tu  tar -
lar. İrə  van mü  səl  man tor  paq  la  rı  nın 
aça  rı  dır. Məq  sə  di  miz İrə  va  na sa  hib 
ol  maq  dır. İrə  va  nı ələ ke  çi  rə bil  sək, 
türk  lər və iran  lı  lar bi  zə heç nə edə 
bil  məz  lər”.

1655-ci il  də İrə  va  na gəl  miş fran  sız 
Jan Ba  tist Ta  vern  ye  nin əsə  rin  də qeyd 
olu  nur ki, İrə  van şə  hər qa  la  sın  da 
yal  nız mü  səl  man  lar ya  şa  yır  dı. 18 il 
son  ra bu  ra  da ol  muş fran  sız səy  ya -

hı Jan Şar  de  nin on  cild  li  yi  nin bi  rin  ci 
cil  din  də gös  tə  ri  lir ki, İrə  van qa  la  sı  nı 
ki  çik bir şə  hər he  sab et  mək olar. Qa -
la  da 800 ev var. Bu  ra  da ya  şa  yan  lar 
yal  nız türk  lər  dir.

“Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  si  nə 
qə  dər er  mə  ni ideoloq  la  rı I Pyot  run 
fər  ma  nı  nı əsas gö  tü  rə  rək Azər  bay  can 
tor  paq  la  rı he  sa  bı  na öz döv  lət  lə  ri  ni 
ya  rat  maq üçün müx  tə  lif plan  lar cı -
zır  dı  lar. Bir la  yi  hə  yə gö  rə gür  cü ça  rı 
II İrak  li  nin baş  çı  lı  ğı ilə er  mə  ni-gür  cü 
döv  lə  ti ya  ra  dıl  ma  lı və Ru  si  ya  nın tam 
hi  ma  yə  si  nə ve  ril  mə  li idi. Di  gər bir 
la  yi  hə  yə gö  rə Azər  bay  can tor  paq  la -
rın  da kn  yaz Pot  yom  ki  nin baş  çı  lı  ğı ilə 
er  mə  ni döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı nə  zər -

də tu  tu  lur  du. Ça  ri  ça II Ye  ka  te  ri  na bu 
mə  sə  lə  lə  rə bö  yük önəm ve  rir  di. O, 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın iş  ğa  lı  nı hə -
ya  ta ke  çi  rən ge  ne  ral Zu  bo  va ya  zır  dı: 
“Mu  ğa  nı ələ ke  çir və ora  da bir qa  la 
tik  dir. Adı  nı Ye  ka  te  ri  na  sert (Ye  ka  te -
ri  na  nın ürə  yi – müəl  lif) qoy. Ora  da 2 
min rus əs  gə  ri  ni məs  kun  laş  dır. On -
la  rı ge  niş tor  paq sa  hə  si, si  lah  la tə  min 
et, er  mə  ni və gür  cü qız  la  rı ilə ev  lən -
dir”. La  kin 1796-cı il  də II Ye  ka  te  ri  na -
nın qə  fil ölü  mü bu pla  nın ger  çək  ləş -
mə  si  nə im  kan ver  mə  di.

Er  mə  ni ta  rix  çi  si V.Par  sam  yan 
ya  zır: “Bu bir in  ka  re  dil  məz fakt  dır 
ki, Cə  nu  bi Qaf  qa  zın Ru  si  ya im  pe -
ri  ya  sı  na bir  ləş  di  ril  di  yi döv  rə ki  mi 
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er  mə  ni  lər bu əra  zi  də cəm ha  lın  da 
ya  şa  ma  mış  lar”.

Be  lə  lik  lə, er  mə  ni  lər kö  çü  rül  dük -
lə  ri Şi  ma  li Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da 
bir mil  lət ki  mi for  ma  la  şa  raq, im  kan -
la  rı və ha  va  dar  la  rı art  dıq  ca Azər  bay -
ca  na və Os  man  lı döv  lə  ti  nə qar  şı əra  zi 
id  diala  rı ilə çı  xış et  mə  yə baş  la  dı  lar.

“Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  si  nə  dək 
İrə  van xan  lı  ğın  da 22500, Nax  çı  van 
xan  lı  ğın  da 2150, Or  du  bad ma  ha  lın  da 
isə 1880 nə  fər er  mə  ni ya  şa  dı  ğı hal  da, 
1916-cı il  də bu əra  zi  də er  mə  ni  lə  rin 
sa  yı 669871 nə  fə  rə çat  dı  rıl  dı. Azər -
bay  can  lı  la  rın sa  yı isə 1897-ci il  də 
313176 nə  fər, 1916-cı il  də isə 373582 
nə  fər ol  muş  dur. 1828-ci il mə  lu  ma -
tı  na gö  rə İrə  van xan  lı  ğı əra  zi  sin  də 
tor  paq  la  rın 96,63%-i azər  bay  can  lı  la -
ra, cə  mi 3,37%-i er  mə  ni  lə  rə məx  sus 
idi. 1826-1828-ci il  lər Ru  si  ya  –İ  ran 
mü  ha  ri  bə  sin  də tək  cə İrə  van xan  lı  ğı 
əra  zi  sin  də ya  şa  yan azər  bay  can  lı  la  rın 
420 kən  di yer  lə yek  san edil  miş  dir. 
1828-1871-ci il  lər ara  sın  da er  mə  ni  lər 
azər  bay  can  lı əha  li ya  şa  yan 146 kən  di 
zəbt edə  rək özü  nün  kü  ləş  dir  miş  di  lər. 
Rus ta  rix  çi  si Şav  rov ya  zır: “1828-
1830-cu il  lər  də İran əra  zi  sin  dən 40 
min, Os  man  lı əra  zi  sin  dən isə 84 min 

er  mə  ni ailə  si  ni Ye  li  za  vet  pol (in  di -
ki Gən  cə şə  hə  ri – müəl  lif) və İrə  van 
qu  ber  ni  ya  sı  nın ən mün  bit tor  paq  la -
rı  na kö  çürt  dük”. Şav  ro  va gö  rə rəs  mi 
kö  çən əha  li ilə ya  na  şı, 10 min  lər  lə 
er  mə  ni ailə  si qey  ri-rəs  mi Ye  li  za  vet -
pol qu  ber  ni  ya  sı  nın dağ  lıq his  sə  si  nə 
və Göy  çə (Se  van) gö  lü  nün sa  hil  lə  ri  nə 
kö  çü  rül  dü. Şav  ro  vun mə  lu  ma  tı  na 
gö  rə XX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da 1 mil  yon 300 min er  mə  ni 
ya  şa  yır  dı, onun 1 mil  yo  nu bu əra  zi  yə 
gəl  mə idi.

Er  mə  ni  lə  rin Cə  nu  bi Qaf  qaz əra -
zi  sin  də məs  kun  laş  ma  sı  na to  xu  nan 
er  mə  ni ta  rix  çi  si B.İş  xan  yan ya  zır: “Er -
mə  ni  lər Qaf  qa  zın müx  tə  lif əra  zi  lə  rin -
də yal  nız son əsr  lər  də ya  şa  mış  lar”.

1939-cu il  də fran  sız di  lin  dən rus 
di  li  nə tər  cü  mə olun  muş “XIX əs  rin 
ta  ri  xi” əsə  rin  də pro  fes  sor  lar La  viss 
və Ram  bo ya  zır  lar: “XIX əs  rin or  ta -
la  rın  da er  mə  ni  lər Qaf  qa  za gəl  mə  lər 
he  sab olu  nur  du”.

1886-cı il  də Ye  li  za  vet  pol qu  ber -
ni  ya  sı  nın Zən  gə  zur qə  za  sın  da 326 
kən  din 149-da azər  bay  can  lı  lar, 91 
kən  din  də kürd  lər, cə  mi 81 kən  din  də 
isə er  mə  ni  lər ya  şa  yır  dı. 1891-ci il  də 
İrə  van qu  ber  ni  ya  sın  da 661,6 min nə -

fər əha  li ya  şa  yır  dı. Bu əha  li  nin 270,4 
mi  ni (41%) azər  bay  can  lı idi. 1893-cü 
il  də bu əra  zi  də azər  bay  can  lı əha  li  nin 
sa  yı 276 min, 1897-ci il  də isə 313 min 
nə  fər idi.

Rus ta  rix  çi  si S.Qlin  ka er  mə  ni  lə  rin 
Cə  nu  bi Qaf  qa  za, o cüm  lə  dən Azər -
bay  can tor  paq  la  rı  na kö  çü  rül  mə  sin  də 
Qaf  qaz  da  kı rus qo  şun  la  rı  nın baş ko -
man  da  nı qraf Pas  ke  viç İrə  vans  ki  nin 
se  vim  li  si er  mə  ni pol  kov  ni  ki La  za -
re  vin xid  mət  lə  ri  ni xü  su  si qeyd edir: 
“1827-ci ilin av  qus  tun  da Pas  ke  viç qa -
lib or  du  nun ko  man  da  nı ki  mi Təb  ri  zə 
da  xil ol  du. Təb  riz və onun ət  ra  fın  da -
kı əya  lət  lər  də er  mə  ni əha  li  si  nin Ru  si -
ya tə  rə  fə cəlb olun  ma  sın  da pol  kov  nik 
La  za  re  vin ya  xın  dan kö  mə  yi  ni nə  zə  rə 
ala  raq Pas  ke  viç onu Təb  riz şə  hə  ri -
nə ko  men  dant tə  yin et  di. La  za  re  vin 
ya  nı  na gə  lən er  mə  ni  lər on  dan xa  hiş 
edib bil  di  rir  di  lər ki, əla  həz  rət im  pe -
ra  to  ra çat  dı  rın ki, onun səl  tə  nə  tin  də 
ya  şa  ma  ğa və öl  mə  yə şad olar  dıq”. 
Xoy şə  hə  rin  dən olan er  mə  ni  lər da  ha 
qa  ba  ğa ge  də  rək bil  di  rir  di  lər: “Biz İra -
nın çö  rə  yi  ni ye  mək  dən  sə, Ru  si  ya  nın 
ot-ələ  fi  ni ye  mə  yə ha  zı  rıq”.

Pol  kov  nik La  za  rev İran  da ya  şa -
yan er  mə  ni əha  li  si  nə mü  ra  ciətin  də 

de  yir  di: “Özü  nü  zə se  çə  cə  yi  niz yer  lər -
də - İrə  van  da, Nax  çı  van  da və Qa  ra -
bağ  da döv  lət he  sa  bı  na əki  lib be  cə  ri  lə -
cək bol məh  sul  lu tor  paq ala  caq  sı  nız. 
Siz hər cür ver  gi  lər  dən 6 il müd  də  ti -
nə azad olu  nur  su  nuz. “Türk  mən  çay” 
mü  qa  vi  lə  si  nə gö  rə 5 il müd  də  tin  də 
İran  da  kı əm  la  kı  nı  zın sa  tıl  ma  sı üçün 
bu  ra  da və  kil qo  ya bi  lər  si  niz. Ora  da 
(Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da – müəl -
lif) xris  tian  lar  la məs  kun  laş  mış ye  ni 
və  tən ta  pa  caq  sı  nız”. Er  mə  ni  lə  rin kö -
çü  rül  mə  si  nə rəh  bər  lik edən La  za  rev 
özü də eti  raf edir ki, bu tor  paq  lar çar 
Ru  si  ya  sı tə  rə  fin  dən er  mə  ni  lə  rə ve  ri -
lən ye  ni və  tən  dir. Pol  kov  nik La  za  rev 
qraf Pas  ke  vi  çə gön  dər  di  yi he  sa  bat -

da ya  zır  dı: “1828-ci il 
fev  ra  lın 26-da fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğım 
gün  dən əla  həz  rət  dən on dörd min 
ma  nat qı  zıl pul və 400 min ma  nat 
gü  müş pul al  mı  şam. Tək  cə Nax  çı  van 
şö  bə  si  nə ver  di  yim 2 min ma  nat  dan 
çox qı  zıl pu  la 8249 xris  tian ailə  si kö -
çür  mü  şəm”.

1806-cı il  dən son  ra İrə  van xan  lı -
ğı əra  zi  sin  də 500 azər  bay  can  lı ailə  si 
doğ  ma yurd  la  rı  nı tərk edə  rək Qar  sa 
qaç  ma  ğa məc  bur edil  miş  di.

Şo  pe  nin he  sab  la  ma  la  rı  na gö  rə 
İrə  van xan  lı  ğı rus  lar tə  rə  fin  dən iş  ğal 
olu  na  na qə  dər bu  ra  da 2984 azər  bay -

can  lı ailə  si ya  şa  yır  dı. İş  ğal  dan son  ra 
əya  lət  də  ki azər  bay  can  lı ailə  lə  rin 
sa  yı 3,5 də  fə aza  la  raq cə  mi 847 ailə 
qal  mış  dı. İki-üç il ər  zin  də əya  lət -
dən 2137 azər  bay  can  lı ailə  si qon  şu 
İra  na və Os  man  lı əra  zi  si  nə köç  mə  yə 
məc  bur ol  muş  du. 1832-ci il  də İrə -
van şə  hə  rin  də mü  səl  man  la  rın sa  yı 
7331 nə  fə  rə en  miş  di. 1854-cü il  də 
isə bu  ra  da 3163 nə  fər azər  bay  can -
lı qal  mış  dı. Er  mə  ni  lə  ri di  lə tu  ta  raq 
İrə  van və Nax  çı  van vi  la  yət  lə  ri  nə kö -
çür  mək, bu yol  la hə  min vi  la  yət  lər  də 
de  moq  ra  fik və  ziy  yə  ti er  mə  ni  lə  rin 
xey  ri  nə də  yiş  mək  lə Cə  nu  bi Qaf  qa  zı 
müs  təm  lə  kə ha  lı  na sal  maq ça  riz  min 
bu  fer zo  na  sı ya  rat  maq si  ya  sə  ti  nin 
konk  ret tə  za  hü  rü idi. 1828-1829-
cu il  lər rus-türk mü  ha  ri  bə  sin  dən 
dər  hal son  ra İran  dan 23098, Os -
man  lı  dan 20324 er  mə  ni kö  çü  rü  lə  rək 
əv  vəl  lər azər  bay  can  lı  lar ya  şa  yan 
kənd  lər  də məs  kun  laş  dı  rıl  dı.

XIX əs  rin bi  rin  ci ya  rı  sın  da Şi  ma  li 
Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin  də 
baş  lan  mış qaç  qın  lıq və köç  kün  lük 
çar Ru  si  ya  sı  nın müs  təm  lə  kə  çi -

lik si  ya  sə  ti  nin, mil  li əda  və  tin, 
aram  sız mü  ha  ri  bə  lə  rin bi  la  va -
si  tə nə  ti  cə  si idi. İrə  van xan  lı  ğı 

Ru  si  ya  ya qa  tı  lan  dan son  ra bu -
ra  dan 2137 ailə, Qa  zax  dan 1817-
1831-ci il  lər  də 2306 ailə, Qu  ba  dan 
1796-1810-cu il  lər  də 10334 ailə, 
Şəm  şəd  dil  dən 1804-1817-ci il  lər  də 
11478 ailə, Bor  ça  lı  dan 1804-1807-ci 
il  lər  də 15354 ailə, Nax  çı  van  dan 1400 
ailə di  dər  gin sa  lın  mış  dı. 1805-1813-
cü il  lər  də tək  cə Qa  ra  ba  ğı məc  bu  ri 
tərk et  miş azər  bay  can  lı ailə  lə  rin sa  yı 
4845 nə  fər  dən çox idi.

Os  man  lı əra  zi  sin  də müs  tə  qil döv -
lət ya  rat  maq ar  zu  su  nu real  laş  dı  ra 
bil  mə  yən er  mə  ni ideoloq  la  rı Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zı öz ma  raq dairə  lə  ri  nə da  xil 
et  di  lər. Be  lə ki, yüz min  lər  lə er  mə  ni 
Os  man  lı əra  zi  sin  dən Azər  bay  can tor -
paq  la  rı  na kö  çə  rək er  mə  ni mə  sə  lə  si  ni 
Ru  si  ya  nın hi  ma  yə  si al  tın  da da  ha tez 
həll et  mə  yə qə  rar ver  di. Be  lə ki, əgər 
1812-1826-cı il  lər  də Cə  nu  bi Qaf  qaz -
da 51530 nə  fər, yə  ni bü  tün əha  li  nin 
9,37 faizi qə  dər er  mə  ni ya  şa  yır  dı  sa, 

1897-ci il  də  ki si  ya  hı  yaal  ma  ya gö  rə er -
mə  ni  lə  rin sa  yı ar  ta  raq 784346 nə  fə  rə 
çat  mış  dı. Rəs  mi mən  bə  lə  rin bi  rin  də 
qeyd olu  nur ki, Ru  si  ya  nın tər  ki  bi -
nə da  xil edi  lən İrə  van və Nax  çı  van 
əya  lət  lə  rin  də 1829-1832-ci il  lər  də 
əha  li  nin tər  ki  bin  də kəs  kin də  yi  şik  lik -
lər hiss olun  ma  ğa baş  la  dı. Bu əya  lət -
lər  də ya  şa  yan mü  səl  man əha  li  si  nin 
bö  yük bir his  sə  si İran və Tür  ki  yə  yə 
köç  mə  yə məc  bur ol  du. Kö  çən mü  səl -
man əha  li  si  nin ev  lə  rin  də isə İran  dan 
35 min, Tür  ki  yə  dən 22 min er  mə  ni 
əha  li  si yer  ləş  di  ril  di. Be  lə  lik  lə, rus 
is  ti  la  sı  na qə  dər İrə  van əya  lə  tin  də mü -
səl  man  la  rın sa  yı 49875 nə  fər, köh  nə -
dən ya  şa  yan er  mə  ni  lə  rin sa  yı 20073 
nə  fər, kö  çü  rü  lən er  mə  ni  lə  rin sa  yı isə 
45200 nə  fər ol  du. Nax  çı  van əya  lə -
tin  də isə mü  səl  man  lar 17138 nə  fər, 
köh  nə  dən ya  şa  yan er  mə  ni  lər 2690 
nə  fər, kö  çü  rü  lən er  mə  ni  lər 10670 nə -
fər, Or  du  bad dairə  sin  də mü  səl  man -
lar 7247 nə  fər, yer  li er  mə  ni  lər 2398 
nə  fər, kö  çü  rü  lən er  mə  ni  lər isə 1340 
nə  fər ol  muş  dur. Er  mə  ni  lər Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da, o cüm  lə  dən İrə  van qu -
ber  ni  ya  sın  da azər  bay  can  lı əha  li  ni öz 
tor  paq  la  rın  dan sı  xış  dı  rıb çı  xar  maq  la, 
bo  şal  dıl  mış tor  paq  la  ra er  mə  ni  lə  ri 
yer  ləş  di  rə  rək öz mən  fur plan  la  rı -
nı hə  ya  ta ke  çir  mə  yə ça  lı  şır  dı  lar. XX 
əs  rin əv  vəl  lə  rin  də bu pro  ses da  ha da 
sü  rət  lən  di  ril  di. M.S. Or  du  ba  di ya -
zır  dı: “1905-1906-cı il  lər  də er  mə  ni  lər 
tək  cə İrə  van və Ye  li  za  vet  pol qu  ber -
ni  ya  la  rın  da 200-dən çox mü  səl  man 
kən  di  ni da  ğı  dıb yer  lə yek  san et  miş -
di  lər”.

200 il  dən ar  tıq  dır ki, er  mə  ni  lər 
sax  ta ta  rix ya  rat  maq  la “Bö  yük Er -
mə  nis  tan“ döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na 
cəhd gös  tə  rir  lər. Nə ya  lan  çı ta  rix, nə 
də ha  va  dar  la  rı on  la  ra ki  min  sə tor  pa -
ğı  nı pay ve  rə bil  məz.

2020-ci ilin 44 gün  lük Və  tən mü -
ha  ri  bə  si gös  tər  di ki, Cə  nu  bu Qaf  qa -
za kö  çü  rü  lən və gəl  mə he  sab edi  lən 
er  mə  ni  lər on  la  ra va  xı ilə ve  ri  lən 
“və  tən”lə ki  fa  yət  lən  mə  li  dir  lər. Əks 
təq  dir  də 1918-ci ilə ki  mi möv  cud 
ol  ma  yan Er  mə  nis  tan hə  min ta  ri  xi bir 
də ya  şa  ya bi  lər.

Qraf İ.F.Paskeviç və vəliəhd şahzadə  Abbas Mirzə arasında “Türkmənçay” sülh müqavləsinin imzalanması. 10 fevral 1828-ci il
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er  mə  ni  lər bu əra  zi  də cəm ha  lın  da 
ya  şa  ma  mış  lar”.

Be  lə  lik  lə, er  mə  ni  lər kö  çü  rül  dük -
lə  ri Şi  ma  li Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da 
bir mil  lət ki  mi for  ma  la  şa  raq, im  kan -
la  rı və ha  va  dar  la  rı art  dıq  ca Azər  bay -
ca  na və Os  man  lı döv  lə  ti  nə qar  şı əra  zi 
id  diala  rı ilə çı  xış et  mə  yə baş  la  dı  lar.

“Türk  mən  çay” mü  qa  vi  lə  si  nə  dək 
İrə  van xan  lı  ğın  da 22500, Nax  çı  van 
xan  lı  ğın  da 2150, Or  du  bad ma  ha  lın  da 
isə 1880 nə  fər er  mə  ni ya  şa  dı  ğı hal  da, 
1916-cı il  də bu əra  zi  də er  mə  ni  lə  rin 
sa  yı 669871 nə  fə  rə çat  dı  rıl  dı. Azər -
bay  can  lı  la  rın sa  yı isə 1897-ci il  də 
313176 nə  fər, 1916-cı il  də isə 373582 
nə  fər ol  muş  dur. 1828-ci il mə  lu  ma -
tı  na gö  rə İrə  van xan  lı  ğı əra  zi  sin  də 
tor  paq  la  rın 96,63%-i azər  bay  can  lı  la -
ra, cə  mi 3,37%-i er  mə  ni  lə  rə məx  sus 
idi. 1826-1828-ci il  lər Ru  si  ya  –İ  ran 
mü  ha  ri  bə  sin  də tək  cə İrə  van xan  lı  ğı 
əra  zi  sin  də ya  şa  yan azər  bay  can  lı  la  rın 
420 kən  di yer  lə yek  san edil  miş  dir. 
1828-1871-ci il  lər ara  sın  da er  mə  ni  lər 
azər  bay  can  lı əha  li ya  şa  yan 146 kən  di 
zəbt edə  rək özü  nün  kü  ləş  dir  miş  di  lər. 
Rus ta  rix  çi  si Şav  rov ya  zır: “1828-
1830-cu il  lər  də İran əra  zi  sin  dən 40 
min, Os  man  lı əra  zi  sin  dən isə 84 min 

er  mə  ni ailə  si  ni Ye  li  za  vet  pol (in  di -
ki Gən  cə şə  hə  ri – müəl  lif) və İrə  van 
qu  ber  ni  ya  sı  nın ən mün  bit tor  paq  la -
rı  na kö  çürt  dük”. Şav  ro  va gö  rə rəs  mi 
kö  çən əha  li ilə ya  na  şı, 10 min  lər  lə 
er  mə  ni ailə  si qey  ri-rəs  mi Ye  li  za  vet -
pol qu  ber  ni  ya  sı  nın dağ  lıq his  sə  si  nə 
və Göy  çə (Se  van) gö  lü  nün sa  hil  lə  ri  nə 
kö  çü  rül  dü. Şav  ro  vun mə  lu  ma  tı  na 
gö  rə XX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da 1 mil  yon 300 min er  mə  ni 
ya  şa  yır  dı, onun 1 mil  yo  nu bu əra  zi  yə 
gəl  mə idi.

Er  mə  ni  lə  rin Cə  nu  bi Qaf  qaz əra -
zi  sin  də məs  kun  laş  ma  sı  na to  xu  nan 
er  mə  ni ta  rix  çi  si B.İş  xan  yan ya  zır: “Er -
mə  ni  lər Qaf  qa  zın müx  tə  lif əra  zi  lə  rin -
də yal  nız son əsr  lər  də ya  şa  mış  lar”.

1939-cu il  də fran  sız di  lin  dən rus 
di  li  nə tər  cü  mə olun  muş “XIX əs  rin 
ta  ri  xi” əsə  rin  də pro  fes  sor  lar La  viss 
və Ram  bo ya  zır  lar: “XIX əs  rin or  ta -
la  rın  da er  mə  ni  lər Qaf  qa  za gəl  mə  lər 
he  sab olu  nur  du”.

1886-cı il  də Ye  li  za  vet  pol qu  ber -
ni  ya  sı  nın Zən  gə  zur qə  za  sın  da 326 
kən  din 149-da azər  bay  can  lı  lar, 91 
kən  din  də kürd  lər, cə  mi 81 kən  din  də 
isə er  mə  ni  lər ya  şa  yır  dı. 1891-ci il  də 
İrə  van qu  ber  ni  ya  sın  da 661,6 min nə -

fər əha  li ya  şa  yır  dı. Bu əha  li  nin 270,4 
mi  ni (41%) azər  bay  can  lı idi. 1893-cü 
il  də bu əra  zi  də azər  bay  can  lı əha  li  nin 
sa  yı 276 min, 1897-ci il  də isə 313 min 
nə  fər idi.

Rus ta  rix  çi  si S.Qlin  ka er  mə  ni  lə  rin 
Cə  nu  bi Qaf  qa  za, o cüm  lə  dən Azər -
bay  can tor  paq  la  rı  na kö  çü  rül  mə  sin  də 
Qaf  qaz  da  kı rus qo  şun  la  rı  nın baş ko -
man  da  nı qraf Pas  ke  viç İrə  vans  ki  nin 
se  vim  li  si er  mə  ni pol  kov  ni  ki La  za -
re  vin xid  mət  lə  ri  ni xü  su  si qeyd edir: 
“1827-ci ilin av  qus  tun  da Pas  ke  viç qa -
lib or  du  nun ko  man  da  nı ki  mi Təb  ri  zə 
da  xil ol  du. Təb  riz və onun ət  ra  fın  da -
kı əya  lət  lər  də er  mə  ni əha  li  si  nin Ru  si -
ya tə  rə  fə cəlb olun  ma  sın  da pol  kov  nik 
La  za  re  vin ya  xın  dan kö  mə  yi  ni nə  zə  rə 
ala  raq Pas  ke  viç onu Təb  riz şə  hə  ri -
nə ko  men  dant tə  yin et  di. La  za  re  vin 
ya  nı  na gə  lən er  mə  ni  lər on  dan xa  hiş 
edib bil  di  rir  di  lər ki, əla  həz  rət im  pe -
ra  to  ra çat  dı  rın ki, onun səl  tə  nə  tin  də 
ya  şa  ma  ğa və öl  mə  yə şad olar  dıq”. 
Xoy şə  hə  rin  dən olan er  mə  ni  lər da  ha 
qa  ba  ğa ge  də  rək bil  di  rir  di  lər: “Biz İra -
nın çö  rə  yi  ni ye  mək  dən  sə, Ru  si  ya  nın 
ot-ələ  fi   ni ye  mə  yə ha  zı  rıq”.

Pol  kov  nik La  za  rev İran  da ya  şa -
yan er  mə  ni əha  li  si  nə mü  ra  ciətin  də 

de  yir  di: “Özü  nü  zə se  çə  cə  yi  niz yer  lər -
də - İrə  van  da, Nax  çı  van  da və Qa  ra -
bağ  da döv  lət he  sa  bı  na əki  lib be  cə  ri  lə -
cək bol məh  sul  lu tor  paq ala  caq  sı  nız. 
Siz hər cür ver  gi  lər  dən 6 il müd  də  ti -
nə azad olu  nur  su  nuz. “Türk  mən  çay” 
mü  qa  vi  lə  si  nə gö  rə 5 il müd  də  tin  də 
İran  da  kı əm  la  kı  nı  zın sa  tıl  ma  sı üçün 
bu  ra  da və  kil qo  ya bi  lər  si  niz. Ora  da 
(Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da – müəl -
lif) xris  tian  lar  la məs  kun  laş  mış ye  ni 
və  tən ta  pa  caq  sı  nız”. Er  mə  ni  lə  rin kö -
çü  rül  mə  si  nə rəh  bər  lik edən La  za  rev 
özü də eti  raf edir ki, bu tor  paq  lar çar 
Ru  si  ya  sı tə  rə  fi n  dən er  mə  ni  lə  rə ve  ri -
lən ye  ni və  tən  dir. Pol  kov  nik La  za  rev 
qraf Pas  ke  vi  çə gön  dər  di  yi he  sa  bat -

da ya  zır  dı: “1828-ci il 
fev  ra  lın 26-da fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğım 
gün  dən əla  həz  rət  dən on dörd min 
ma  nat qı  zıl pul və 400 min ma  nat 
gü  müş pul al  mı  şam. Tək  cə Nax  çı  van 
şö  bə  si  nə ver  di  yim 2 min ma  nat  dan 
çox qı  zıl pu  la 8249 xris  tian ailə  si kö -
çür  mü  şəm”.

1806-cı il  dən son  ra İrə  van xan  lı -
ğı əra  zi  sin  də 500 azər  bay  can  lı ailə  si 
doğ  ma yurd  la  rı  nı tərk edə  rək Qar  sa 
qaç  ma  ğa məc  bur edil  miş  di.

Şo  pe  nin he  sab  la  ma  la  rı  na gö  rə 
İrə  van xan  lı  ğı rus  lar tə  rə  fi n  dən iş  ğal 
olu  na  na qə  dər bu  ra  da 2984 azər  bay -

can  lı ailə  si ya  şa  yır  dı. İş  ğal  dan son  ra 
əya  lət  də  ki azər  bay  can  lı ailə  lə  rin 
sa  yı 3,5 də  fə aza  la  raq cə  mi 847 ailə 
qal  mış  dı. İki-üç il ər  zin  də əya  lət -
dən 2137 azər  bay  can  lı ailə  si qon  şu 
İra  na və Os  man  lı əra  zi  si  nə köç  mə  yə 
məc  bur ol  muş  du. 1832-ci il  də İrə -
van şə  hə  rin  də mü  səl  man  la  rın sa  yı 
7331 nə  fə  rə en  miş  di. 1854-cü il  də 
isə bu  ra  da 3163 nə  fər azər  bay  can -
lı qal  mış  dı. Er  mə  ni  lə  ri di  lə tu  ta  raq 
İrə  van və Nax  çı  van vi  la  yət  lə  ri  nə kö -
çür  mək, bu yol  la hə  min vi  la  yət  lər  də 
de  moq  ra  fi k və  ziy  yə  ti er  mə  ni  lə  rin 
xey  ri  nə də  yiş  mək  lə Cə  nu  bi Qaf  qa  zı 
müs  təm  lə  kə ha  lı  na sal  maq ça  riz  min 
bu  fer zo  na  sı ya  rat  maq si  ya  sə  ti  nin 
konk  ret tə  za  hü  rü idi. 1828-1829-
cu il  lər rus-türk mü  ha  ri  bə  sin  dən 
dər  hal son  ra İran  dan 23098, Os -
man  lı  dan 20324 er  mə  ni kö  çü  rü  lə  rək 
əv  vəl  lər azər  bay  can  lı  lar ya  şa  yan 
kənd  lər  də məs  kun  laş  dı  rıl  dı.

XIX əs  rin bi  rin  ci ya  rı  sın  da Şi  ma  li 
Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin  də 
baş  lan  mış qaç  qın  lıq və köç  kün  lük 
çar Ru  si  ya  sı  nın müs  təm  lə  kə  çi -

lik si  ya  sə  ti  nin, mil  li əda  və  tin, 
aram  sız mü  ha  ri  bə  lə  rin bi  la  va -
si  tə nə  ti  cə  si idi. İrə  van xan  lı  ğı 

Ru  si  ya  ya qa  tı  lan  dan son  ra bu -
ra  dan 2137 ailə, Qa  zax  dan 1817-
1831-ci il  lər  də 2306 ailə, Qu  ba  dan 
1796-1810-cu il  lər  də 10334 ailə, 
Şəm  şəd  dil  dən 1804-1817-ci il  lər  də 
11478 ailə, Bor  ça  lı  dan 1804-1807-ci 
il  lər  də 15354 ailə, Nax  çı  van  dan 1400 
ailə di  dər  gin sa  lın  mış  dı. 1805-1813-
cü il  lər  də tək  cə Qa  ra  ba  ğı məc  bu  ri 
tərk et  miş azər  bay  can  lı ailə  lə  rin sa  yı 
4845 nə  fər  dən çox idi.

Os  man  lı əra  zi  sin  də müs  tə  qil döv -
lət ya  rat  maq ar  zu  su  nu real  laş  dı  ra 
bil  mə  yən er  mə  ni ideoloq  la  rı Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zı öz ma  raq dairə  lə  ri  nə da  xil 
et  di  lər. Be  lə ki, yüz min  lər  lə er  mə  ni 
Os  man  lı əra  zi  sin  dən Azər  bay  can tor -
paq  la  rı  na kö  çə  rək er  mə  ni mə  sə  lə  si  ni 
Ru  si  ya  nın hi  ma  yə  si al  tın  da da  ha tez 
həll et  mə  yə qə  rar ver  di. Be  lə ki, əgər 
1812-1826-cı il  lər  də Cə  nu  bi Qaf  qaz -
da 51530 nə  fər, yə  ni bü  tün əha  li  nin 
9,37 faizi qə  dər er  mə  ni ya  şa  yır  dı  sa, 

1897-ci il  də  ki si  ya  hı  yaal  ma  ya gö  rə er -
mə  ni  lə  rin sa  yı ar  ta  raq 784346 nə  fə  rə 
çat  mış  dı. Rəs  mi mən  bə  lə  rin bi  rin  də 
qeyd olu  nur ki, Ru  si  ya  nın tər  ki  bi -
nə da  xil edi  lən İrə  van və Nax  çı  van 
əya  lət  lə  rin  də 1829-1832-ci il  lər  də 
əha  li  nin tər  ki  bin  də kəs  kin də  yi  şik  lik -
lər hiss olun  ma  ğa baş  la  dı. Bu əya  lət -
lər  də ya  şa  yan mü  səl  man əha  li  si  nin 
bö  yük bir his  sə  si İran və Tür  ki  yə  yə 
köç  mə  yə məc  bur ol  du. Kö  çən mü  səl -
man əha  li  si  nin ev  lə  rin  də isə İran  dan 
35 min, Tür  ki  yə  dən 22 min er  mə  ni 
əha  li  si yer  ləş  di  ril  di. Be  lə  lik  lə, rus 
is  ti  la  sı  na qə  dər İrə  van əya  lə  tin  də mü -
səl  man  la  rın sa  yı 49875 nə  fər, köh  nə -
dən ya  şa  yan er  mə  ni  lə  rin sa  yı 20073 
nə  fər, kö  çü  rü  lən er  mə  ni  lə  rin sa  yı isə 
45200 nə  fər ol  du. Nax  çı  van əya  lə -
tin  də isə mü  səl  man  lar 17138 nə  fər, 
köh  nə  dən ya  şa  yan er  mə  ni  lər 2690 
nə  fər, kö  çü  rü  lən er  mə  ni  lər 10670 nə -
fər, Or  du  bad dairə  sin  də mü  səl  man -
lar 7247 nə  fər, yer  li er  mə  ni  lər 2398 
nə  fər, kö  çü  rü  lən er  mə  ni  lər isə 1340 
nə  fər ol  muş  dur. Er  mə  ni  lər Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da, o cüm  lə  dən İrə  van qu -
ber  ni  ya  sın  da azər  bay  can  lı əha  li  ni öz 
tor  paq  la  rın  dan sı  xış  dı  rıb çı  xar  maq  la, 
bo  şal  dıl  mış tor  paq  la  ra er  mə  ni  lə  ri 
yer  ləş  di  rə  rək öz mən  fur plan  la  rı -
nı hə  ya  ta ke  çir  mə  yə ça  lı  şır  dı  lar. XX 
əs  rin əv  vəl  lə  rin  də bu pro  ses da  ha da 
sü  rət  lən  di  ril  di. M.S. Or  du  ba  di ya -
zır  dı: “1905-1906-cı il  lər  də er  mə  ni  lər 
tək  cə İrə  van və Ye  li  za  vet  pol qu  ber -
ni  ya  la  rın  da 200-dən çox mü  səl  man 
kən  di  ni da  ğı  dıb yer  lə yek  san et  miş -
di  lər”.

200 il  dən ar  tıq  dır ki, er  mə  ni  lər 
sax  ta ta  rix ya  rat  maq  la “Bö  yük Er -
mə  nis  tan“ döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na 
cəhd gös  tə  rir  lər. Nə ya  lan  çı ta  rix, nə 
də ha  va  dar  la  rı on  la  ra ki  min  sə tor  pa -
ğı  nı pay ve  rə bil  məz.

2020-ci ilin 44 gün  lük Və  tən mü -
ha  ri  bə  si gös  tər  di ki, Cə  nu  bu Qaf  qa -
za kö  çü  rü  lən və gəl  mə he  sab edi  lən 
er  mə  ni  lər on  la  ra va  xı ilə ve  ri  lən 
“və  tən”lə ki  fa  yət  lən  mə  li  dir  lər. Əks 
təq  dir  də 1918-ci ilə ki  mi möv  cud 
ol  ma  yan Er  mə  nis  tan hə  min ta  ri  xi bir 
də ya  şa  ya bi  lər.

da ya  zır  dı: “1828-ci il 

konk  ret tə  za  hü  rü idi. 1828-1829-
cu il  lər rus-türk mü  ha  ri  bə  sin  dən 
dər  hal son  ra İran  dan 23098, Os -
man  lı  dan 20324 er  mə  ni kö  çü  rü  lə  rək 
əv  vəl  lər azər  bay  can  lı  lar ya  şa  yan 
kənd  lər  də məs  kun  laş  dı  rıl  dı.

Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin  də 
baş  lan  mış qaç  qın  lıq və köç  kün  lük 
çar Ru  si  ya  sı  nın müs  təm  lə  kə  çi -

Ru  si  ya  ya qa  tı  lan  dan son  ra bu -
ra  dan 2137 ailə, Qa  zax  dan 1817-
1831-ci il  lər  də 2306 ailə, Qu  ba  dan 
1796-1810-cu il  lər  də 10334 ailə, 
Şəm  şəd  dil  dən 1804-1817-ci il  lər  də 
11478 ailə, Bor  ça  lı  dan 1804-1807-ci 
il  lər  də 15354 ailə, Nax  çı  van  dan 1400 
ailə di  dər  gin sa  lın  mış  dı. 1805-1813-
cü il  lər  də tək  cə Qa  ra  ba  ğı məc  bu  ri 

Qraf İ.F.Paskeviç və vəliəhd şahzadə  Abbas Mirzə arasında “Türkmənçay” sülh müqavləsinin imzalanması. 10 fevral 1828-ci il
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Dün  ya uni  ver  si  tet  lə  ri bir ne  çə 
mis  si  ya ye  ri  nə ye  ti  rir  lər: bi  rin  ci  si, 
təh  sil, ikin  ci  si, təd  qi  qat  lar. Üçün -
cü mis  si  ya qlo  bal  laş  ma şə  raitin  də 
uni  ver  si  tet  lə  rin və  tən  daş cə  miy -
yə  ti ilə qar  şı  lıq  lı əla  qə  si  dir. Bu  nu 
ic  ti  mai mis  si  ya da ad  lan  dır  maq 
olar. Bu  ra in  no  va  tiv ide  ya  la  rın və 
ya  ra  dı  cı tə  şəb  büs  lə  rin irə  li sü  rül -
dü  yü funk  si  ya  nı da əla  və et  sək, 
ya  nıl  ma  rıq. Biz uni  ver  si  tet  lə  rin 
təh  sil mis  si  ya  sı  nı hə  mi  şə önə 
çək  mə  yə ça  lış  mı  şıq. La  kin son 
za  man  lar “təh  sil  dən el  mə” pa  ra -
diq  ma  sı çər  çi  və  sin  də uni  ver  si  tet -
lər  də el  mi təd  qi  qat  la  rın kə  miy  yət 
və key  fiy  yət me  yar  la  rı  na diq  qət 
ar  tıb. Ya  şa  dı  ğı  mız əsr  də uni  ver  si -
tet  lə  rin üzə  ri  nə in  san ka  pi  ta  lı  nın 
in  ki  şa  fı ki  mi mü  hüm və  zi  fə dü  şür. 
Bu  nun hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün ali 
mək  təb  lər təd  qi  qat  la  ra üs  tün  lük 
ver  mə  li  dir  lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 2016-cı 
il 6 de  kabr ta  rix  li fər  ma  nı ilə təs  diq 

olun  muş “Azər  bay  can Res  pub  li  ka -
sı  nın mil  li iq  ti  sa  diy  yat pers  pek  ti  vi 
üz  rə St  ra  te  ji Yol Xə  ri  tə  si”ndə ali 
təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nin “təh  sil-təd -
qi  qat-in  no  va  si  ya” for  ma  tın  da in  ki -
şa  fı nə  zər  də tu  tu  lur.

 “Təd  qi  qat uni  ver  si  te  ti” (re -
search uni  ver  sity) an  la  yı  şi ilk də  fə 
ABŞ-da el  mi döv  riy  yə  yə bu  ra  xı -
lıb və təd  qi  qat iş  lə  ri  nin in  ten  siv 
apa  rıl  dı  ğı bir ne  çə uni  ver  si  tet  də 
tət  bi  qi  ni ta  pıb. İlk təd  qi  qat uni -
ver  si  te  ti isə 1809-cu il  də Vil  helm 
fon Hum  bolt tə  rə  fin  dən Ber  lin  də 
ya  ra  dı  lıb. Klas  sik təd  qi  qat uni  ver -
si  te  ti  nin ma  hiy  yə  ti təd  ris pro  se  si -
ni fun  da  men  tal el  mi təd  qi  qat  la  ra 
in  teq  ra  si  ya et  mək  dir. 2012-ci ilə 
qə  dər ABŞ-da 260, Al  ma  ni  ya  da 70, 
Bö  yük Bri  ta  ni  ya  da 73 təd  qi  qat uni -
ver  si  te  ti for  ma  la  şıb. Sual olu  nur: 
təd  qi  qat uni  ver  si  tet  lə  ri  nin təd  ris 
proq  ram  la  rı  nın st  ruk  tu  ru ne  cə 
ol  ma  lı  dır? Bu sual ət  ra  fın  da xey  li 
mə  qa  lə  lər ya  zı  lıb, dis  kus  si  ya  lar 
apa  rı  lıb. Bo  lon  ya ra  zı  laş  ma  sı əl  də 

olun  duq  dan son  ra təh  sil pro  se -
si  nin st  ruk  tu  ru  nun 4+2 (ba  ka  lav -
riat+  ma  gist  ra  tu  ra) və dok  to  ran  tu  ra 
for  mu  lu ilə ifa  də olun  ma  sı ge  niş 
vü  sət al  ma  ğa baş  la  dı.

Uni  ver  si  te  ti ali təh  sil müəs  si  sə  si 
ki  mi di  gər təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  dən 
fərq  lən  di  rən əsas cə  hət təd  ris  lə 
ya  na  şı, təd  qi  qat  la  rın apa  rıl  ma  sı  dır. 
Təd  qi  qat pro  se  si  nə təh  sil alan -
lar (ba  ka  lavr və ma  gistr  lər) cəlb 
edil  mə  yə  nə qə  dər cid  di nailiy  yət 
müm  kün  süz gö  rü  nür.

Ba  ka  lav  riat ali təh  si  lin bi  rin  ci 
pil  lə  si  dir və bu pil  lə  nin mə  zun  la -
rı  nın ma  gist  ra  tu  ra  ya da  xil ol  ma  sı 

Etibar Əliyev
Milli Məclisin deputatı

tədqiqat universitetləri: 
perspektivlər və imkanlar
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ic  ba  ri (məc  bu  ri)  de  yil. ABŞ uni -
ver  si  tet  lə  ri ba  ka  lav  riat çər  çi  və  sin -
də ic  ba  ri ix  ti  sas  laş  ma proq  ra  mı  nın 
əley  hi  nə  dir. Bu pil  lə  də ge  niş ümu -
mi təh  sil ve  ri  lir. Bu  ra ix  ti  sas  laş -
ma  nın ay  rı-ay  rı ele  ment  lə  rin  dən 
iba  rət nə  zə  ri və təc  rü  bi fən  lər da  xil 
edi  lir. Nə  zə  ri və tət  bi  qi sa  hə  lər  də 
da  ha də  rin ix  ti  sas  laş  ma ma  gist  ra -
tu  ra və dok  to  ran  tu  ra pil  lə  lə  rin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. İn  ki  şaf et  miş bir 
çox öl  kə  lə  rin ba  ka  lav  riat pil  lə  sin  də 
təh  si  lin ideolo  gi  ya  sı on  dan iba -
rət  dir ki, tə  lə  bə  lər zən  gin ümu  mi 
təh  sil al  maq üçün müx  tə  lif is  ti  qa -
mət  lər  də kurs  la  rı din  lə  mə  li  dir  lər. 
Mə  sə  lən, ümu  mi hu  ma  ni  tar təh  sil 
proq  ram  la  rı bö  yük po  pul  yar  lıq 
təş  kil edir. Tə  lə  bə konk  ret ix  ti  sa -
sı se  çir və bir ne  çə ic  ba  ri kurs  la  rı 
din  lə  yir. İc  ba  ri kurs  la  ra tə  lə  bat ali 
mək  təb  lər  də bir-bi  rin  dən fərq  lə -
nir. La  kin hər yer  də ix  ti  sas  laş  ma 
va  cib  dir və bu  nun çər  çi  və  sin  də 
müəy  yən miq  dar  da kurs din  lə -

nil  mə  li  dir. Mə  sə  lən, iq  ti  sa  diy  yat 
sa  hə  si üz  rə ix  ti  sas  laş  maq üçün ka -
fed  ra  lar  da tə  ləb olu  nan 8 se  mestr -
lik kur  su keç  mək  lə ya  na  şı, sta  tis  ti -
ka kur  su da ke  çil  mə  li  dir. La  kin bu 
cür təh  sil  dən son  ra tə  lə  bə iq  ti  sad  çı 
ola bil  məz, o, sa  də  cə iq  ti  sa  diy  yat 
sa  hə  sin  də ümu  mi hu  ma  ni  tar təh  sil 
al  mış olur. Konk  ret el  mi bi  lik  lə  rə 
yi  yə  lən  mək üçün isə o, ya ma  gist -
ra  tu  ra, ya da dok  to  ran  tu  ra pil  lə  lə -
rin  də ix  ti  sas  laş  ma  lı, 
ya da konk  ret bi  lik  lə  ri 
təc  rü  bə  də qa  zan  ma -
lı  dır.

 Bəs ba  ka  lav  riat 
pil  lə  sin  də tə  lə  bə  lər 
nə  yi ne  cə öy  rən  mə  li 
və pro  fes  sor-müəl  lim 
he  yə  ti  nin qar  şı  sın  da 
du  ran prob  lem  lər nə -
dən iba  rət ol  ma  lı  dır?

Hər bir müəl  lim 
ay  rı-ay  rı tə  lə  bə  lə  rə 
müx  tə  lif ma  raq  la  ra 

və ix  ti  sas  la  ra yö  nə  lik ki  fa  yət qə -
dər uni  ver  sal kurs ha  zır  la  ma  lı  dır. 
Bu, həm də hər bir tə  lə  bə  yə öz 
aka  de  mik proq  ra  mı  nı sər  bəst tə -
yin et  mə  yə im  kan ve  rir. Mə  sə  lən, 
bi  zə elə gə  lir ki, “Kvant me  xa  ni -
ka  sı  na gi  riş” kur  su  nu din  lə  yən 
tə  lə  bə  lər fi  zik ol  maq is  tə  yən  lər  dir. 
La  kin ha  zır  da kvant fi  zi  ka  sı  nın 
an  la  yış  la  rı  nın müx  tə  lif elm sa  hə -
lə  rin  də is  ti  fa  də olun  ma  sı di  gər 

Hərbirmüəllimayrıayrıtələbələrəmüxtəlif
maraqlaravəixtisaslarayönəlikkifayətqədər
universalkurshazırlamalıdır.Bu,həmdəhərbir
tələbəyəözakademikproqramınısərbəsttəyin
etməyəimkanverir.Məsələn,bizəeləgəlirki,
“Kvantmexanikasınagiriş”kursunudinləyən
tələbələrfizikolmaqistəyənlərdir.Lakinhazırda
kvantfizikasınınanlayışlarınınmüxtəlifelmsahə
lərindəistifadəolunmasıdigərixtisaslardatəhsil
alantələbələridəbukursacəlbedəbilər.
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ix  ti  sas  lar  da təh  sil alan tə  lə  bə  lə -
ri də bu kur  sa cəlb edə bi  lər. Bu 
mə  na  da pro  fes  sor üçün kur  sun 
təş  ki  li çə  tin  lik ya  ra  dır, çün  ki bu 
kurs həm mü  tə  xəs  sis ol  maq is  tə -
yən  lər, həm də ha  mı üçün ma  raq  lı 
ol  ma  lı  dır. Bu çə  tin  lik  lər bü  tün 
ba  ka  lav  riat pil  lə  si bo  yu ya  ra  na 
bi  lər. Mə  sə  lən, iq  ti  sad  çı tə  lə  bə  lər 
üçün ri  ya  ziy  yat  dan va  hid ha  zır  lıq 
stan  dart  la  rı yox  dur. Bu mə  na  da 
bir çox tə  lə  bə  lər ri  ya  zi for  mul  la  rın 
tət  bi  qi  ni ba  car  mır  lar. Nə  ti  cə  də, 
ək  sər hal  lar  da müəl  lim  lər or  ta 
və zəif ha  zır  lıq  lı tə  lə  bə  lə  rə yö -
nə  lik kurs  la  ra üs  tün  lük ve  rir  lər. 
Bö  yük is  pan fi  lo  so  fu Xo  se Or  te -
qa-i-Qas  set “Uni  ver  si  te  tin mis  si -
ya  sı” əsə  rin  də ya  zır  dı: “Tə  lə  bə  yə 
onun oxu  ya bil  mək ba  ca  rı  ğı  na və 
ona hə  yat  da la  zım olan  la  ra əsas -
lan  maq la  zım  dır. Or  ta tə  lə  bə  yə 
əsas  lan  maq və onu yal  nız va  cib 
və müt  ləq zə  ru  ri olan ilə tə  min et -
mək gə  rək  dir: baş  qa söz  lə de  sək, 
tə  lə  bə  yə za  ma  nın zir  və  sin  dən hə -
yat üçün tə  ləb olu  na  nı öy  rət  mək 
və onun bu ma  te  rialı asan  lıq  la 
və bü  tün  lük  lə mə  nim  sə  mə  si  nin 
qay  ğı  sı  na qal  maq la  zım  dır”. İs -
pan fi  lo  so  fu  nun is  ti  nad et  di  yi or  ta 
tə  lə  bə in  di  ki or  ta tə  lə  bə  dən fərq  lə -
nir. Bu, şüb  hə  siz ki, in  for  ma  si  ya 
cə  miy  yə  ti  nin tə  şək  kül tap  ma -
sın  dan son  ra özü  nü gös  tər  mə  yə 
baş  la  dı.

Bü  tün hal  lar  da ali mək  təb 
müəl  lim  lə  ri kur  sun məz  mu  nu 
haq  qın  da dü  şü  nül  müş, praq  ma  tik 
qə  rar  lar qə  bul et  mə  li  dir  lər. Dər  hal 
qeyd edil  mə  li  dir ki, hər bir müəl -
lim üçün azad se  çim im  ka  nı is  tis  na 
de  yil. O, is  tə  ni  lən dərs  li  yi seç  mək -
də və kur  sun pla  nı  nı is  tə  ni  lən for -
ma  da tər  tib et  mək  də azad  dır. Qərb 
təh  sil sis  te  min  də hər bir müəl  li  mə 
öz kur  su  nu, hər bir uni  ver  si  te  tə isə 
öz proq  ra  mı  nı tər  tib et  mək  də ge -
niş im  kan  lar ya  ra  dı  lır.

Qərb öl  kə  lə  rin  də və ABŞ-da 
uni  ver  si  tet  lər və pro  fes  sor  lar ara -
sın  da in  ten  siv rə  qa  bə  tin ya  ran  ma  sı 
təh  si  lin yük  sək sə  viy  yə  də stan -

dart  laş  dı  rıl  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  dı. 
Tex  ni  ki fən  lə  rin təd  ri  sin  də həm 
an  la  yış  lar, həm müasir tex  no  lo  gi -
ya  la  rın st  ruk  tu  ru, həm də abst  rakt 
tə  fək  kür for  ma  laş  dı  rıl  ma  lı  dır. Bu -
ra  da ye  ni iş  lən  miş dərs  lik  lər, proq -
ra  mın müasir  li  yi və müəl  lim  lə  rin 
təq  di  mat  la  rı önəm  li rol oy  na  yır.

Dün  ya  nın ali təh  sil sis  tem  lə  ri 
çər  çi  və  sin  də təd  qi  qat uni  ver  si  tet -
lə  ri pe  şə  kar  la  rın, alim  lə  rin, təd  qi -
qat  çı  la  rın ha  zır  lan  ma  sın  da, həm -
çi  nin mil  li in  no  va  si  ya sis  te  mi  nin 

dəs  tək  lən  mə  si üçün ye  ni bi  lik  lə  rin 
is  teh  sa  lın  da mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir.

Ta  nın  mış uni  ver  si  tet  lər  də he  sab 
edir  lər ki, təd  qi  qat pro  fes  sor  la  rın 
işi  nin ay  rıl  maz tər  kib his  sə  si ol -
ma  lı  dır. Yal  nız elm  lə ak  tiv şə  kil  də 
məş  ğul olan pro  fes  sor öz sa  hə  sin -
də son təd  qi  qat  lar  dan mə  lu  mat  lı 
olur və bu sə  bəb  dən dərs de  di -
yi ma  te  rialı da  ha də  rin  dən bi  lir. 

Di  gər tə  rəf  dən he  sab edir  lər ki, 
dərs de  mək el  mi təd  qi  qat  lar üçün 
ol  duq  ca va  cib  dir. Yə  ni tə  lə  bə  lə  rə 
mü  rək  kəb ma  te  rial  la  rı izah et  mə  yə 
cəhd et  mək lek  to  ru prob  le  ma  ti  ka -
nı və el  mi pa  ra  diq  ma  la  rı da  ha yax -
şı və də  rin  dən dərk et  mə  yə məc -
bur edir. Bu  na gö  rə də dərs de  mək 
və təd  qi  qat apar  maq bir-bi  ri  lə  ri  ni 
yax  şı ta  mam  la  yır  lar, la  kin bu  na 
baş  qa kom  po  nent də əla  və olu  nur: 
on  la  rın so  sial ma  hiy  yə  ti.

Azər  bay  can  da rə  qa  bət qa  bi  liy -

yət  li in  san ka  pi  ta  lı  nın ha  zır  lan  ma -
sı məq  sə  di ilə ali təh  si  lin key  fiy  yət 
sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si üçün 
ma  gist  ra  tu  ra proq  ram  la  rı  nın tək -
mil  ləş  di  ril  mə  si ol  duq  ca bö  yük 
önəm kəsb et  mə  li  dir. Bu proq  ram -
lar ba  ka  lav  riat proq  ram  la  rın  dan 
fərq  li ola  raq çox  çe  şid  li  dir, yə  ni 
tək  cə ix  ti  sas  laş  ma ilə bağ  lı de -
yil, proq  ram  la  rın tip  lə  rin  dən də 
ası  lı  dır. İlk növ  bə  də ma  gist  ra  tu  ra 

proq  ram  la  rı  nı aka  de  mik və tət  bi  qi 
is  ti  qa  mət  lə  rə böl  mək la  zım  dır. 
Axı  rın  cı  nı çox vaxt “pe  şə  kar proq -
ram  lar” ad  lan  dı  rır  lar.

“Aka  de  mik” ma  gist  ra  tu  ra se  çil -
miş is  ti  qa  mət  lər üz  rə ix  ti  sas  laş  mış 
və də  rin  ləş  di  ril  miş proq  ram  lar 
üz  rə ha  zır  lıq  lar tə  ləb edir. Bu  ra 
həm də mü  rək  kəb  lik də  rə  cə  si  nin 
yük  səl  dil  mə  si ilə mü  şa  hi  də olu  nan 
nə  zə  ri və tət  bi  qi bi  lik  lər kor  pu  su 
da da  xil  dir. Be  lə ma  gist  ra  tu  ra ar  tıq 
po  pul  yar ol  mur, el  mə hə  və  si olan -

lar dok  to  ran  tu  ra pil  lə  si  nə me  yil 
edir  lər.

“Pe  şə  kar” ma  gist  ra  tu  ra  lar  da 
konk  ret ix  ti  sas  lar üz  rə mü  tə  xəs -
sis  lər ha  zır  la  nır. Mə  sə  lən, hü  quq -
şü  nas  lar, hə  kim  lər, mü  hən  dis  lər, 
ar  xi  tek  tor  lar və di  gər  lə  ri. Be  lə 
proq  ram  lar üz  rə təh  sil 2-3 il da -
vam edir. Konk  ret de  sək, Ame  ri  ka 
təc  rü  bə  sin  də ma  gist  ra  tu  ra prak  tik 
ola  raq ba  ka  lavr kur  su  nu da  vam et -

dir  mir. Uni  ver  si  tet sis  te  mi in  ki  şaf 
et  miş bu öl  kə  də fən  lə  ra  ra  sı proq -
ram  la  ra bö  yük üs  tün  lük ve  ri  lir. Bu 
proq  ram  lar o mə  na  da fən  lə  ra  ra  sı 
he  sab olu  nur ki, tə  lə  bə  lə  rə ge  niş 
se  çim im  ka  nı ve  ri  lir, bu da onu 
gös  tə  rir ki, ame  ri  ka  lı tə  lə  bə  lər di -
gər ix  ti  sas və fən  lə  ra  ra  sı sa  hə  lər  də 
ikin  ci dip  lo  mu qa  zan  maq  da real 
im  kan  lar əl  də edir  lər.

Əv  vəl  lər Ame  ri  ka təh  sil sis  te -
mi  nin 3 pil  lə  li ol  ma  sın  dan söh  bət 
açı  lır  dı: ba  ka  lavr-ma  gistr-dok -
tor. De-fak  to bu, ar  tıq be  lə de  yil. 
Bu öl  kə  də sis  tem iki  pil  lə  li təh  sil 
üzə  rin  də bər  qə  rar edi  lib. Ba  ka  lavr 
təh  si  lin  dən son  ra tə  lə  bə ma  gistr 
də  rə  cə  si al  maq üçün ya ix  ti  sas  laş -
mış mək  təb  lə  rə (biz  nes, hü  quq -
şü  nas  lıq, tibb) da  xil olur, ya da 
dok  tor  luq proq  ra  mı  na. Ma  gistr 
də  rə  cə  si el  mi ix  ti  sas  laş  ma ki  mi 
prak  tik ola  raq sı  ra  dan çı  xıb. Kim 
elm  lə məş  ğul ol  maq is  tə  yir  sə, dok -
to  ran  tu  ra təh  si  li  ni se  çir. Pe  şə  kar 
fəaliy  yət  lə məş  ğul ol  maq is  tə  yən -
lər isə 2-3 il müd  də  tin  də uy  ğun 

ma  gistr də  rə  cə  si  ni alır  lar.
Bəs konk  ret elm sa  hə  lə  ri üz  rə 

təd  qi  qat  çı  lar ne  cə ye  tiş  mə  li  dir? Bu 
mə  na  da Al  ma  ni  ya təc  rü  bə  si ol  duq -
ca ma  raq  lı  dır. Al  ma  ni  ya  nın ək  sər 
uni  ver  si  tet  lə  rin  də ri  ya  ziy  yat ix  ti  sa -
sı  nı se  çən  lər  dən bu fən  ni də  rin  dən 
bil  mək tə  ləb olu  nur. Ri  ya  ziy  yat 
ix  ti  sa  sı üz  rə da  xil olan abi  tu  ri  yent -
lər ba  ka  lavr və dip  lom proq  ra  mı 
ara  sın  da se  çim edir  lər. Ba  ka  lav  riat 

üçün 6 se  mestr nə  zər  də tu  tu  lur. 
Ba  ka  lavr də  rə  cə  sin  dən son  ra tə  lə -
bə  lə  rin ma  gist  ra  tu  ra  da təh  sil  lə  ri  ni 
da  vam et  dir  mək im  kan  la  rı var. 
Ba  ka  lavr pil  lə  si  nin təd  ris proq  ra -
mı sırf ri  ya  ziy  ya  ta həsr olu  nub. 9 
se  mestr  lik təh  sil  dən son  ra dip  lom 
işi mü  da  fiə olu  nur. Bu pil  lə  də 
öy  rə  ni  lən əla  və fən  lər bun  lar  dır: 
in  for  ma  ti  ka, fəl  sə  fə, fi  zi  ka. Hər iki 
proq  ram  da bi  rin  ci se  mestr  də öy -
rət  mə əsas fən  lər sa  yı  lan xət  i cəbr 
və ana  li  zə həsr olu  nur. Mü  ha  zi  rə 
və prak  tik dərs  lər  də tə  lə  bə  lər ri  ya -
zi prob  lem  lə  ri həll edir və ana  liz  lə 
məş  ğul olur  lar. İn  for  ma  ti  ka da 
əsas ha  zır  lıq  lar  dan sa  yı  lır. Proq -
ram  laş  dır  ma ri  ya  ziy  ya  tın di  li  nin 
kom  pü  ter tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na tət -
bi  qi  nə im  kan  lar ya  ra  dır. Növ  bə  ti 
se  mestr  lər  də tə  lə  bə  lə  rə hən  də  sə, 
sto  xas  ti  ka və eh  ti  mal nə  zə  riy  yə  si 
təd  ris edi  lir. Yə  ni təd  ris iki bə  ra  bər 
his  sə  yə bö  lü  nür: nə  zə  ri və prak  tik 
ri  ya  ziy  yat. Bi  rin  ci, ri  ya  zi st  ruk  tu -
ra, ikin  ci, ri  ya  zi me  tod  la  rın tət  bi  qi 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə həsr olu  nur.

Ri  ya  ziy  ya  tın 
pe  şə  kar sa  hə  lə  rə 
tət  bi  qi müx  tə  lif  dir. 
Təd  ris za  ma  nı tə -
lə  bə  lər prob  lem  lə  ri 
mən  ti  qi və ana  li -
tik me  tod  lar  la həll 
et  mə  yi öy  rə  nir  lər. 
Bu  na gö  rə də is  tə -
ni  lən he  sab  la  ma  la  rı 
ba  car  ma  lı  dır  lar. 
Ri  ya  ziy  yat ix  ti  sa  sı  na 
yi  yə  lən  miş mə  zun -
lar bu ba  ca  rıq  la  rı 
sə  na  ye və iq  ti  sa  di 

sa  hə  lər  də, həm də xid  mət sa  hə  lə -
rin  də is  ti  fa  də edə bi  lir  lər.

Təd  qi  qat uni  ver  si  tet  lə  ri ya -
rat  maq üçün qa  baq  cıl təc  rü  bə  lər 
də  rin  dən öy  rə  nil  mə  li və təh  lil  lər 
apa  rıl  ma  lı  dır. Uni  ver  si  tet  lə  ri  mi  zin 
ta  nın  mış rey  tinq cəd  vəl  lə  rin  də yer 
al  ma  la  rı üçün təd  qi  qat  la  rın spekt -
ri ge  niş  lən  di  ril  mə  li  dir. Bu pro  ses 
ye  ni nə  sil mü  tə  xəs  sis  lə  rin ha  zır  lı -
ğın  dan da  ha çox ası  lı  dır.

Bütünhallardaaliməktəbmüəllimlərikursunməz
munuhaqqındadüşünülmüş,praqmatikqərarlar
qəbuletməlidirlər.Dərhalqeydedilməlidirki,hər
birmüəllimüçünazadseçimimkanıistisnadeyil. 
O,istəniləndərsliyiseçməkdəvəkursunplanınıis
tənilənformadatərtibetməkdəazaddır.Qərbtəhsil
sistemindəhərbirmüəlliməözkursunu,hərbir
universitetəisəözproqramınıtərtibetməkdə 
genişimkanlaryaradılır.
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ix  ti  sas  lar  da təh  sil alan tə  lə  bə  lə -
ri də bu kur  sa cəlb edə bi  lər. Bu 
mə  na  da pro  fes  sor üçün kur  sun 
təş  ki  li çə  tin  lik ya  ra  dır, çün  ki bu 
kurs həm mü  tə  xəs  sis ol  maq is  tə -
yən  lər, həm də ha  mı üçün ma  raq  lı 
ol  ma  lı  dır. Bu çə  tin  lik  lər bü  tün 
ba  ka  lav  riat pil  lə  si bo  yu ya  ra  na 
bi  lər. Mə  sə  lən, iq  ti  sad  çı tə  lə  bə  lər 
üçün ri  ya  ziy  yat  dan va  hid ha  zır  lıq 
stan  dart  la  rı yox  dur. Bu mə  na  da 
bir çox tə  lə  bə  lər ri  ya  zi for  mul  la  rın 
tət  bi  qi  ni ba  car  mır  lar. Nə  ti  cə  də, 
ək  sər hal  lar  da müəl  lim  lər or  ta 
və zəif ha  zır  lıq  lı tə  lə  bə  lə  rə yö -
nə  lik kurs  la  ra üs  tün  lük ve  rir  lər. 
Bö  yük is  pan fi  lo  so  fu Xo  se Or  te -
qa-i-Qas  set “Uni  ver  si  te  tin mis  si -
ya  sı” əsə  rin  də ya  zır  dı: “Tə  lə  bə  yə 
onun oxu  ya bil  mək ba  ca  rı  ğı  na və 
ona hə  yat  da la  zım olan  la  ra əsas -
lan  maq la  zım  dır. Or  ta tə  lə  bə  yə 
əsas  lan  maq və onu yal  nız va  cib 
və müt  ləq zə  ru  ri olan ilə tə  min et -
mək gə  rək  dir: baş  qa söz  lə de  sək, 
tə  lə  bə  yə za  ma  nın zir  və  sin  dən hə -
yat üçün tə  ləb olu  na  nı öy  rət  mək 
və onun bu ma  te  rialı asan  lıq  la 
və bü  tün  lük  lə mə  nim  sə  mə  si  nin 
qay  ğı  sı  na qal  maq la  zım  dır”. İs -
pan fi  lo  so  fu  nun is  ti  nad et  di  yi or  ta 
tə  lə  bə in  di  ki or  ta tə  lə  bə  dən fərq  lə -
nir. Bu, şüb  hə  siz ki, in  for  ma  si  ya 
cə  miy  yə  ti  nin tə  şək  kül tap  ma -
sın  dan son  ra özü  nü gös  tər  mə  yə 
baş  la  dı.

Bü  tün hal  lar  da ali mək  təb 
müəl  lim  lə  ri kur  sun məz  mu  nu 
haq  qın  da dü  şü  nül  müş, praq  ma  tik 
qə  rar  lar qə  bul et  mə  li  dir  lər. Dər  hal 
qeyd edil  mə  li  dir ki, hər bir müəl -
lim üçün azad se  çim im  ka  nı is  tis  na 
de  yil. O, is  tə  ni  lən dərs  li  yi seç  mək -
də və kur  sun pla  nı  nı is  tə  ni  lən for -
ma  da tər  tib et  mək  də azad  dır. Qərb 
təh  sil sis  te  min  də hər bir müəl  li  mə 
öz kur  su  nu, hər bir uni  ver  si  te  tə isə 
öz proq  ra  mı  nı tər  tib et  mək  də ge -
niş im  kan  lar ya  ra  dı  lır.

Qərb öl  kə  lə  rin  də və ABŞ-da 
uni  ver  si  tet  lər və pro  fes  sor  lar ara -
sın  da in  ten  siv rə  qa  bə  tin ya  ran  ma  sı 
təh  si  lin yük  sək sə  viy  yə  də stan -

dart  laş  dı  rıl  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  dı. 
Tex  ni  ki fən  lə  rin təd  ri  sin  də həm 
an  la  yış  lar, həm müasir tex  no  lo  gi -
ya  la  rın st  ruk  tu  ru, həm də abst  rakt 
tə  fək  kür for  ma  laş  dı  rıl  ma  lı  dır. Bu -
ra  da ye  ni iş  lən  miş dərs  lik  lər, proq -
ra  mın müasir  li  yi və müəl  lim  lə  rin 
təq  di  mat  la  rı önəm  li rol oy  na  yır.

Dün  ya  nın ali təh  sil sis  tem  lə  ri 
çər  çi  və  sin  də təd  qi  qat uni  ver  si  tet -
lə  ri pe  şə  kar  la  rın, alim  lə  rin, təd  qi -
qat  çı  la  rın ha  zır  lan  ma  sın  da, həm -
çi  nin mil  li in  no  va  si  ya sis  te  mi  nin 

dəs  tək  lən  mə  si üçün ye  ni bi  lik  lə  rin 
is  teh  sa  lın  da mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir.

Ta  nın  mış uni  ver  si  tet  lər  də he  sab 
edir  lər ki, təd  qi  qat pro  fes  sor  la  rın 
işi  nin ay  rıl  maz tər  kib his  sə  si ol -
ma  lı  dır. Yal  nız elm  lə ak  tiv şə  kil  də 
məş  ğul olan pro  fes  sor öz sa  hə  sin -
də son təd  qi  qat  lar  dan mə  lu  mat  lı 
olur və bu sə  bəb  dən dərs de  di -
yi ma  te  rialı da  ha də  rin  dən bi  lir. 

Di  gər tə  rəf  dən he  sab edir  lər ki, 
dərs de  mək el  mi təd  qi  qat  lar üçün 
ol  duq  ca va  cib  dir. Yə  ni tə  lə  bə  lə  rə 
mü  rək  kəb ma  te  rial  la  rı izah et  mə  yə 
cəhd et  mək lek  to  ru prob  le  ma  ti  ka -
nı və el  mi pa  ra  diq  ma  la  rı da  ha yax -
şı və də  rin  dən dərk et  mə  yə məc -
bur edir. Bu  na gö  rə də dərs de  mək 
və təd  qi  qat apar  maq bir-bi  ri  lə  ri  ni 
yax  şı ta  mam  la  yır  lar, la  kin bu  na 
baş  qa kom  po  nent də əla  və olu  nur: 
on  la  rın so  sial ma  hiy  yə  ti.

Azər  bay  can  da rə  qa  bət qa  bi  liy -

yət  li in  san ka  pi  ta  lı  nın ha  zır  lan  ma -
sı məq  sə  di ilə ali təh  si  lin key  fiy  yət 
sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si üçün 
ma  gist  ra  tu  ra proq  ram  la  rı  nın tək -
mil  ləş  di  ril  mə  si ol  duq  ca bö  yük 
önəm kəsb et  mə  li  dir. Bu proq  ram -
lar ba  ka  lav  riat proq  ram  la  rın  dan 
fərq  li ola  raq çox  çe  şid  li  dir, yə  ni 
tək  cə ix  ti  sas  laş  ma ilə bağ  lı de -
yil, proq  ram  la  rın tip  lə  rin  dən də 
ası  lı  dır. İlk növ  bə  də ma  gist  ra  tu  ra 

proq  ram  la  rı  nı aka  de  mik və tət  bi  qi 
is  ti  qa  mət  lə  rə böl  mək la  zım  dır. 
Axı  rın  cı  nı çox vaxt “pe  şə  kar proq -
ram  lar” ad  lan  dı  rır  lar.

“Aka  de  mik” ma  gist  ra  tu  ra se  çil -
miş is  ti  qa  mət  lər üz  rə ix  ti  sas  laş  mış 
və də  rin  ləş  di  ril  miş proq  ram  lar 
üz  rə ha  zır  lıq  lar tə  ləb edir. Bu  ra 
həm də mü  rək  kəb  lik də  rə  cə  si  nin 
yük  səl  dil  mə  si ilə mü  şa  hi  də olu  nan 
nə  zə  ri və tət  bi  qi bi  lik  lər kor  pu  su 
da da  xil  dir. Be  lə ma  gist  ra  tu  ra ar  tıq 
po  pul  yar ol  mur, el  mə hə  və  si olan -

lar dok  to  ran  tu  ra pil  lə  si  nə me  yil 
edir  lər.

“Pe  şə  kar” ma  gist  ra  tu  ra  lar  da 
konk  ret ix  ti  sas  lar üz  rə mü  tə  xəs -
sis  lər ha  zır  la  nır. Mə  sə  lən, hü  quq -
şü  nas  lar, hə  kim  lər, mü  hən  dis  lər, 
ar  xi  tek  tor  lar və di  gər  lə  ri. Be  lə 
proq  ram  lar üz  rə təh  sil 2-3 il da -
vam edir. Konk  ret de  sək, Ame  ri  ka 
təc  rü  bə  sin  də ma  gist  ra  tu  ra prak  tik 
ola  raq ba  ka  lavr kur  su  nu da  vam et -

dir  mir. Uni  ver  si  tet sis  te  mi in  ki  şaf 
et  miş bu öl  kə  də fən  lə  ra  ra  sı proq -
ram  la  ra bö  yük üs  tün  lük ve  ri  lir. Bu 
proq  ram  lar o mə  na  da fən  lə  ra  ra  sı 
he  sab olu  nur ki, tə  lə  bə  lə  rə ge  niş 
se  çim im  ka  nı ve  ri  lir, bu da onu 
gös  tə  rir ki, ame  ri  ka  lı tə  lə  bə  lər di -
gər ix  ti  sas və fən  lə  ra  ra  sı sa  hə  lər  də 
ikin  ci dip  lo  mu qa  zan  maq  da real 
im  kan  lar əl  də edir  lər.

Əv  vəl  lər Ame  ri  ka təh  sil sis  te -
mi  nin 3 pil  lə  li ol  ma  sın  dan söh  bət 
açı  lır  dı: ba  ka  lavr-ma  gistr-dok -
tor. De-fak  to bu, ar  tıq be  lə de  yil. 
Bu öl  kə  də sis  tem iki  pil  lə  li təh  sil 
üzə  rin  də bər  qə  rar edi  lib. Ba  ka  lavr 
təh  si  lin  dən son  ra tə  lə  bə ma  gistr 
də  rə  cə  si al  maq üçün ya ix  ti  sas  laş -
mış mək  təb  lə  rə (biz  nes, hü  quq -
şü  nas  lıq, tibb) da  xil olur, ya da 
dok  tor  luq proq  ra  mı  na. Ma  gistr 
də  rə  cə  si el  mi ix  ti  sas  laş  ma ki  mi 
prak  tik ola  raq sı  ra  dan çı  xıb. Kim 
elm  lə məş  ğul ol  maq is  tə  yir  sə, dok -
to  ran  tu  ra təh  si  li  ni se  çir. Pe  şə  kar 
fəaliy  yət  lə məş  ğul ol  maq is  tə  yən -
lər isə 2-3 il müd  də  tin  də uy  ğun 

ma  gistr də  rə  cə  si  ni alır  lar.
Bəs konk  ret elm sa  hə  lə  ri üz  rə 

təd  qi  qat  çı  lar ne  cə ye  tiş  mə  li  dir? Bu 
mə  na  da Al  ma  ni  ya təc  rü  bə  si ol  duq -
ca ma  raq  lı  dır. Al  ma  ni  ya  nın ək  sər 
uni  ver  si  tet  lə  rin  də ri  ya  ziy  yat ix  ti  sa -
sı  nı se  çən  lər  dən bu fən  ni də  rin  dən 
bil  mək tə  ləb olu  nur. Ri  ya  ziy  yat 
ix  ti  sa  sı üz  rə da  xil olan abi  tu  ri  yent -
lər ba  ka  lavr və dip  lom proq  ra  mı 
ara  sın  da se  çim edir  lər. Ba  ka  lav  riat 

üçün 6 se  mestr nə  zər  də tu  tu  lur. 
Ba  ka  lavr də  rə  cə  sin  dən son  ra tə  lə -
bə  lə  rin ma  gist  ra  tu  ra  da təh  sil  lə  ri  ni 
da  vam et  dir  mək im  kan  la  rı var. 
Ba  ka  lavr pil  lə  si  nin təd  ris proq  ra -
mı sırf ri  ya  ziy  ya  ta həsr olu  nub. 9 
se  mestr  lik təh  sil  dən son  ra dip  lom 
işi mü  da  fiə olu  nur. Bu pil  lə  də 
öy  rə  ni  lən əla  və fən  lər bun  lar  dır: 
in  for  ma  ti  ka, fəl  sə  fə, fi  zi  ka. Hər iki 
proq  ram  da bi  rin  ci se  mestr  də öy -
rət  mə əsas fən  lər sa  yı  lan xət  i cəbr 
və ana  li  zə həsr olu  nur. Mü  ha  zi  rə 
və prak  tik dərs  lər  də tə  lə  bə  lər ri  ya -
zi prob  lem  lə  ri həll edir və ana  liz  lə 
məş  ğul olur  lar. İn  for  ma  ti  ka da 
əsas ha  zır  lıq  lar  dan sa  yı  lır. Proq -
ram  laş  dır  ma ri  ya  ziy  ya  tın di  li  nin 
kom  pü  ter tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na tət -
bi  qi  nə im  kan  lar ya  ra  dır. Növ  bə  ti 
se  mestr  lər  də tə  lə  bə  lə  rə hən  də  sə, 
sto  xas  ti  ka və eh  ti  mal nə  zə  riy  yə  si 
təd  ris edi  lir. Yə  ni təd  ris iki bə  ra  bər 
his  sə  yə bö  lü  nür: nə  zə  ri və prak  tik 
ri  ya  ziy  yat. Bi  rin  ci, ri  ya  zi st  ruk  tu -
ra, ikin  ci, ri  ya  zi me  tod  la  rın tət  bi  qi 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə həsr olu  nur.

Ri  ya  ziy  ya  tın 
pe  şə  kar sa  hə  lə  rə 
tət  bi  qi müx  tə  lif  dir. 
Təd  ris za  ma  nı tə -
lə  bə  lər prob  lem  lə  ri 
mən  ti  qi və ana  li -
tik me  tod  lar  la həll 
et  mə  yi öy  rə  nir  lər. 
Bu  na gö  rə də is  tə -
ni  lən he  sab  la  ma  la  rı 
ba  car  ma  lı  dır  lar. 
Ri  ya  ziy  yat ix  ti  sa  sı  na 
yi  yə  lən  miş mə  zun -
lar bu ba  ca  rıq  la  rı 
sə  na  ye və iq  ti  sa  di 

sa  hə  lər  də, həm də xid  mət sa  hə  lə -
rin  də is  ti  fa  də edə bi  lir  lər.

Təd  qi  qat uni  ver  si  tet  lə  ri ya -
rat  maq üçün qa  baq  cıl təc  rü  bə  lər 
də  rin  dən öy  rə  nil  mə  li və təh  lil  lər 
apa  rıl  ma  lı  dır. Uni  ver  si  tet  lə  ri  mi  zin 
ta  nın  mış rey  tinq cəd  vəl  lə  rin  də yer 
al  ma  la  rı üçün təd  qi  qat  la  rın spekt -
ri ge  niş  lən  di  ril  mə  li  dir. Bu pro  ses 
ye  ni nə  sil mü  tə  xəs  sis  lə  rin ha  zır  lı -
ğın  dan da  ha çox ası  lı  dır.

Bütünhallardaaliməktəbmüəllimlərikursunməz
munuhaqqındadüşünülmüş,praqmatikqərarlar
qəbuletməlidirlər.Dərhalqeydedilməlidirki,hər
birmüəllimüçünazadseçimimkanıistisnadeyil. 
O,istəniləndərsliyiseçməkdəvəkursunplanınıis
tənilənformadatərtibetməkdəazaddır.Qərbtəhsil
sistemindəhərbirmüəlliməözkursunu,hərbir
universitetəisəözproqramınıtərtibetməkdə 
genişimkanlaryaradılır.
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 Sol  tan müəl  lim, ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə sa  hə  sin  də gö  rü  lən 
təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri ba  rə  də nə 
de  yə bi  lər  siz? Vi  ru  sun ya  yıl  ma 
di  na  mi  ka  sı  nın azal  ma  sın  da bu 
təd  bir  lər nə də  rə  cə  də ef  ekt  li 
dir? 

- Azər  bay  can döv  lə  ti pan  de  mi -
ya  nın ya  yıl  ma  ğa baş  la  dı  ğı ilk gün -
lər  dən ki  fa  yət qə  dər cid  di komp  leks 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  di. Əha  li  nin 
maarif  ən  di  ril  mə  si, sə  hiy  yə sis  te  mi  nin 
pan  de  mi  ya şərt  lə  ri  nə müm  kün qə  dər 
qı  sa vaxt ər  zin  də uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı, 
vi  ru  sun ya  yıl  ma sü  rə  ti  nin azal  ma  sı -
na nail ol  maq üçün hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
məh  dud  laş  dı  rı  cı təd  bir  lər bi  rin  ci dal -
ğa  nı da  ha az it  ki ilə keç  mə  yə im  kan 
ya  rat  dı. Ey  ni za  man  da, sərt ka  ran  tin 
re  ji  mi döv  rün  də əha  li  nin az  tə  mi  nat  lı 
his  sə  si  nin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc -
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də də döv  lət 
tə  rə  fin  dən bü  tün müm  kün zə  ru  ri 
ad  dım  lar atıl  dı. İq  ti  sa  diy  ya  tın da  ha az 
it  ki  yə mə  ruz qal  ma  sı  nı tə  min et  mə  yə 

yö  nəl  miş qə  rar  lar qə  bul olun  du.  
Bu ilin əv  vəl  lin  də Azər  bay  can  da  
CO  VID- 19 test  lə  ri  ni apar  maq im  ka  nı -
na ma  lik cə  mi 6 la  bo  ra  to  ri  ya fəaliy  yət 
gös  tə  rir  di. Qı  sa müd  dət  də öl  kə  də 
ye  ni la  bo  ra  to  ri  ya  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı 
müm  kün ol  du. İn  di Azər  bay  can  da 
be  lə la  bo  ra  to  ri  ya  la  rın sa  yı 40-dan 
çox  dur. Qeyd edim ki, Azər  bay  can  da 
is  ti  fa  də edi  lən reak  tiv  lər dün  ya  nın 
in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin  dən alı  nıb və 
ən yük  sək stan  dart  la  ra ca  vab ve  rir. 
Ko  ro  na  vi  ru  sa yo  lux  muş və  tən  daş  lar 
ümu  mi  lik  də 46 döv  lət xəs  tə  xa  na  sın  da 
müali  cə alır  lar. 

CO  VID-19 ye  ni tip vi  rus ol  du  ğun -
dan onun əha  li  yə, in  san  la  rın sağ  lam -
lı  ğı  na vur  du  ğu zər  bə  lə  ri tam şə  kil  də 
və qı  sa müd  dət  də ara  dan qal  dır  maq, 
tə  bii ki, müm  kün de  yil. Hə  lə ki, heç 
bir öl  kə bu  na nail ola bil  mə  yib. Bu 
ba  xım  dan, pa  yız  da ikin  ci dal  ğa  nın 
baş  la  na  ca  ğı əv  vəl  cə  dən proq  noz  laş  dı -
rı  lır  dı. Möv  sü  mün də  yiş  mə  si, so  yuq 
fə  sil  lər  də vi  ru  sun ak  tiv  li  yi  nin art  ma  sı 

Azər  bay  can  da son həf  tə  lər  də  
CO  VID-19-un da  ha sü  rət  lə ya  yıl  ma  sı -
nı şərt  lən  di  rən əsas amil  dir. Şüb  hə  siz 
ki, şəx  si gi  gi  ye  na, fi  zi  ki mə  sa  fə  nin 
sax  la  nıl  ma  sı, tib  bi qo  ru  yu  cu va  si  tə -
lər  dən is  ti  fa  də sə  viy  yə  si də bu ar  tı  ma 
tə  sir gös  tə  rir. Nə  zə  rə al  maq la  zım  dır 
ki, özü  nü  qo  ru  ma təd  bir  lə  ri in  san  la  rın 
vər  diş et  mə  di  yi ye  ni dav  ra  nış qay  da -
la  rı  nı dik  tə edir. Bu isə tə  bii ola  raq, 
hər şey  dən ön  cə psi  xo  lo  ji dis  kom  fort 
ya  ra  dır. Yə  ni qo  ru  yu  cu təd  bir  lə  rə, 
məh  du  diy  yət  lə  rə qar  şı bə  zi hal  lar  da 
hət  a na  ra  zı  lıq ki  mi özü  nü bü  ru  zə 
ve  rən ic  ti  mai eti  na  sız  lı  ğın çox tə  bii 
əsas  la  rı var. Və  tən  daş  la  rı  mız alış -
ma  dı  ğı dav  ra  nış qay  da  la  rı əsa  sın  da 
ya  şa  ma  lı olur  lar və bir çox hal  lar  da 
bu qay  da  la  ra riayət et  mə  mək  lə, san  ki 
pan  de  mi  ya  ya öz da  xi  li eti  raz  la  rı  nı bu 
cür ifa  də edir  lər. Bu, tək  cə Azər  bay -
can  da de  yil, bü  tün dün  ya  da möv  cud 
olan prob  lem  dir. Ona gö  rə də vi  ru  sun 
ya  yıl  ma  sın  da in  san  la  rın dav  ra  nı  şı 
ki  fa  yət qə  dər cid  di rol oy  na  yır. La  kin 
he  sab edi  rəm ki, döv  lət tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər, sərt  ləş  di -
ril  miş ka  ran  tin re  ji  mi  nin tət  bi  qi, ey  ni 
za  man  da, sə  hiy  yə sa  hə  sin  də gö  rü  lən 
ar  dı  cıl iş  lər və  ziy  yət  dən mi  ni  mum 
it  ki ilə çıx  ma  ğı  mı  za im  kan ya  ra  da  caq. 
Qar  şı  da  kı 2-3 ay  da, əl  bət  ə ki, müəy -
yən çə  tin  lik  lər ola  caq. Əsas mə  sə  lə 
təs  diq olun  muş pey  vən  din tət  bi  qi  nə 
baş  la  maq, be  lə  lik  lə də, vi  ru  sun ya  yıl -
ma  sı  nın qar  şı  sı  nı al  maq  dır.  

 CO  VID19a qar  şı pe  vən  din 
tət  bi  qi ilə bağ  lı han  sı ye  ni  lik  lər 
var? Azər  bay  can  da bu pro  se  sin 
nə vaxt baş  la  ma  sı göz  lə  ni  lir? 

- Pey  vən  din ha  zır  lan  ma  sı ilə dün -
ya  nın müx  tə  lif şir  kət  lə  ri məş  ğul olur. 
Mə  lu  mat  la  ra gö  rə, 30 vak  sin kli  nik 
sı  naq  lar fa  za  sı  na da  xil olub ki, on  lar -
dan da 7-si üzə  rin  də ar  tıq üçün  cü kli -
nik fa  za  da sı  naq ke  çi  ri  lir.  Araş  dır  ma -
lar hə  lə ki, tam ba  şa çat  ma  dı  ğın  dan 
mü  tə  xəs  sis  lər ta  pı  lan pey  vənd  lə  rin 
ef  ek  tiv  li  yi və təh  lü  kə  siz  li  yi haq  qın  da 
qə  ti və ye  kun fi  kir söy  lə  mə  yə tə  ləs -
mir  lər. İn  di  yə olan mə  lu  mat  la  ra gö  rə, 
Al  ma  ni  ya və ABŞ şir  kət  lə  ri  nin bir  gə 

Azər  bay  can  da pey  vənd  lə  rin tət  bi  qi 
döv  lət he  sa  bı  na və kö  nül  lü  lük 
prin  si  pi əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək
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ha  zır  la  dı  ğı, Ru  si  ya  nın təq  dim et  di  yi 
və Bri  ta  ni  ya  da ha  zır  la  nan vak  sin  lər 
haq  qın  da mə  lu  mat  lar var. Bu  nun -
la ya  na  şı, Çi  nin “Si  no  vac” şir  kə  ti  nin 
is  teh  sal et  di  yi “Co  ro  na  Vac” vak  si  ni 
mə  lum  dur. Bu vak  sin  lər içə  ri  sin  də 
sax  lan  ma tem  pe  ra  tu  ru da  ha sa  də 
olan məhz “Co  ro  na  Vac” vak  si  ni  dir. 
Vak  si  nin 95-97 faiz ef  ek  tiv  li  yi təs  diq 
olu  nub ki, bu da ki  fa  yət qə  dər yük  sək 
gös  tə  ri  ci  dir. Bu vak  sin inak  tiv üsul  la 
ha  zır  lan  dı  ğın  dan da  ha təh  lü  kə  siz he -
sab edi  lir. 

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, vak  sin  lə -
rin ha  zır  lan  ma  sı za  ma  nı in  fek  si  ya  ya 
sə  bəb olan tö  rə  di  ci  lər 2 me  tod  la - at  e -
nuasi  ya, yə  ni tö  rə  di  ci  nin zəif  ə  dil  mə  si 
və inak  tiv  ləş  dir  mə, yə  ni tö  rə  di  ci  nin 
öl  dü  rül  mə  si üsu  lu ilə zə  rər  siz  ləş -
di  ri  lir. Azər  bay  can  da in  di  yə qə  dər 
müx  tə  lif xəs  tə  lik  lə  rə qar  şı tət  biq olu -
nan vak  sin  lər məhz inak  tiv vak  sin  lər -
dir.  Bu tip vak  sin  lə  rin uzun müd  dət 
ər  zin  də öl  kə  miz  də tət  biq edil  mə  si, 
on  la  rın da  ha təh  lü  kə  siz ol  du  ğu  nu 
söy  lə  mə  yə əsas ve  rir. 

CO  VID-19-a qar  şı vak  sin  lə  rin əl  də 
olun  ma  sı və tət  bi  qi is  ti  qa  mə  tin  də mü -
va  fiq döv  lət qu  rum  la  rı tə  rə  fin  dən iş 
apa  rı  lır. Ar  tıq Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  yev MDB döv  lət baş -
çı  la  rı  nın vi  deokonf  rans for  ma  tın  da 
ke  çi  ri  lən sam  mi  tin  də  ki çı  xı  şın  da öl  kə -
miz  də ko  ro  na  vi  ru  sa qar  şı vak  si  na  si  ya 
proq  ra  mı  na gə  lən ilin əv  və  lin  dən baş -
lan  ma  sı  nın plan  laş  dı  rıl  dı  ğı  nı 
açıq  la  yıb. 

 Pey  vənd  lə  rin tət  bi  qi 
xəs  tə  li  yin ta  ma  mi  lə 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na 
və in  san  la  rın nor  mal 
hə  ya  ta qa  yıt  ma  sı  na tə 
mi  nat ve  rir  mi? 

- Bu, əs  lin  də CO  VID-19 və 
bu ki  mi di  gər pan  de  mi  ya  la  ra 
qar  şı mü  ba  ri  zə  nin ən ef  ek  tiv 
yo  lu  dur. Ümu  miy  yət  lə, tibb  də pey -
vənd  lə  rin tət  bi  qi yo  lu  xu  cu xəs  tə  lik  lər -
dən qo  run  ma  nın ən ef  ek  tiv yo  lu ki  mi 
qə  bul edi  lir. Azər  bay  can  da vax  ti  lə 
müx  tə  lif yo  lu  xu  cu xəs  tə  lik  lər, o cüm -
lə  dən  qı  zıl  ca, pa  ro  tit, məx  mə  rək, dif -

te  ri  ya, po  liomie  lit və di  gər xəs  tə  lik  lər 
əha  li ara  sın  da çox  say  lı ölüm  lə  rə sə -
bəb olur  du. La  kin məhz pey  vənd  lə  rin 
uğur  la, ge  niş şə  kil  də tət  bi  qi, təq  vi  mə 
uy  ğun vax  tın  da apa  rıl  mas nə  ti  cə  sin  də  
po  liomielit xəs  tə  li  yi ta  ma  mi  lə ara  dan 
qal  xıb, Azər  bay  can po  liomie  lit  dən 
azad öl  kə  lər sı  ra  sı  na da  xil olub. Ey  ni 
za  man  da, dif  te  ri  ya, məx  mə  rək, pa  ro -
tit, qı  zıl  ca xəs  tə  lik  lə  ri de  mək olar ki, 
qey  də alın  mır. 

Həm Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey -
dər Əli  ye  vin res  pub  li  ka  ya rəh  bər  lik 
et  di  yi il  lər  də, həm də öl  kə Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  yev, Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  dent Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va 
tə  rə  fin  dən bu sa  hə  yə xü  su  si diq  qət 

və dəs  tək gös  tə  ri  lir. Bu ba  xım  dan, 
şüb  hə  siz ki, küt  lə  vi pey  vənd  lə  mə 
xəs  tə  li  yin ya  yıl  ma  sı  nın əhə  miy  yət -
li də  rə  cə  də məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
sə  bəb ola  caq. Ona gö  rə də, bü  tün 
və  tən  daş  la  rı  mız bu pro  se  sə cid  di ya -

naş  ma  lı, xəs  tə  li  yin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
və bu vi  ru  sun hə  ya  tı  mız  dan çıx  ma -
sı üçün pey  vən  din tət  bi  qi  nə dəs  tək 
ver  mə  li  dir  lər. La  kin bu, bir ne  çə gü  nə 
ye  kun  laş  dı  rı  la bi  lə  cək pro  ses de  yil. 
Pey  vənd  lə  rin tət  bi  qi bir ne  çə mər  hə  lə -
də apa  rı  la  caq. Ar  tıq mü  va  fiq qu  rum -
lar da bu  nun  la bağ  lı ic  ti  maiy  yə  tə 
açıq  la  ma ve  rib ki, il  kin mər  hə  lə  də 
xü  su  si risk qrup  la  rı - tibb iş  çi  lə  ri  nə, 
ya  şı 65-dən yu  xa  rı olan və  tən  daş  la  ra 
pey  vənd vu  ru  la  caq. Da  ha son  ra isə 
di  gər və  tən  daş  lar da mər  hə  lə  li şə  kil -
də bu im  kan  dan fay  da  la  na bi  lə  cək  lər. 
Azər  bay  can  da pey  vənd  lə  rin tət  bi  qi 
döv  lət he  sa  bı  na və kö  nül  lü  lük prin  si -
pi əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. La  kin 

şüb  hə  siz ki, kol  lek  tiv im  mu  ni  tet ya  ra -
na  na ki  mi məh  dud  laş  dı  rı  cı təd  bir  lər, 
tib  bi qo  ru  yu  cu va  si  tə  lər  dən is  ti  fa  də, 
fi  zi  ki mə  sa  fə  nin qo  run  ma  sı hə  lə bir 
müd  dət ak  tual ola  caq.  

He  sab edi  rəm ki, döv  lə  ti  mi  zin və 
cə  miy  yə  ti  mi  zin bir  li  yi, həm  rəy  li  yi 
sa  yə  sin  də biz müm  kün olan ən qı  sa 
vaxt  da bu çə  tin mər  hə  lə  ni də uğur  la 
ke  çə bi  lə  cə  yik. Azər  bay  can döv  lə  ti -
nin hə  ya  ta ke  çir  di  yi bü  tün təd  bir  lə  rin 
əsas hə  də  fin  də və  tən  daş  la  rın mə  na  fe -
lə  ri  nin, in  san  la  rı  mı  zın sağ  lam  lı  ğı  nın 
və ri  fa  hı  nın tə  min olun  ma  sı da  ya  nır. 
Döv  lət  lə və  tən  daş ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
eti  mad möv  cud  dur. Bu eti  mad bü  tün 
prob  lem  lə  ri həll et  mə  yə im  kan ve  rir.  

COVID19aqarşıvaksinlərinəldəolunma
sıvətətbiqiistiqamətindəmüvafiqdövlət
qurumlarıtərəfindənişaparılır.ArtıqAzər
baycanPrezidenticənabİlhamƏliyevMDB
dövlətbaşçılarınınvideokonfransformatın
dakeçirilənsammitindəkiçıxışındaölkəmiz
dəkoronavirusaqarşıvaksinasiyaproqra
mınagələnilinəvvəlindənbaşlanmasının
planlaşdırıldığınıaçıqlayıb
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